OŚWIADCZENIE
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany i uchwalenia MPZP dla działek nr 134, 52/6 i 52/10 położonych
w Biedrusku oraz ich nieodpłatnego nabycia od Agencji Mienia Wojskowego
Na podstawie §7 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las, stanowiącego załącznik
nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las przyjętego uchwałą nr XIV/120/2003 Rady Gminy Suchy
Las z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 153, poz. 2900, ze zm.), Rada Gminy
Suchy Las przyjmuje następujące stanowisko:

Rada Gminy Suchy Las widzi potrzebę utworzenia w miejscowości Biedrusko
ogólnodostępnych terenów zielonych (park, tereny spacerowe, sportowe: pełnowymiarowe
boiska do gry w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę, siatkówkę z towarzyszącą infrastrukturą).
W związku z powyższym, Rada Gminy Suchy Las oświadcza, że:
a) wójt Gminy Suchy Las, w ramach swoich kompetencji, powinien podjąć działania,
które umożliwią nieodpłatne nabycie działki o nr ewid. 134 (teren tzw. „kolby” i
„górki saneczkowej” położony między ulicami Chludowska, Topazowa, Szafirowa
i Rubinowa) oraz

części

wydzielonej działki z nieruchomości położonej w

Biedrusku stanowiącej działkę o nr ewid. 52/6 (teren po starej strzelnicy)
b) w związku z zamiarem urządzenia na działce o nr ewid. 134 ogólnodostępnych
terenów zielonych nie planuje dla tej działki zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
c) w związku z zamiarem urządzenia na działce o nr ewid. 134 oraz na części działki
o nr ewid. 52/6 ogólnodostępnych terenów zielonych za stosowne uznaje podjęcie
niezbędnych działań w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki 52/6 i 52/9 z przeznaczeniem części działki 52/6 pod
zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową.
Stanowisko powyższe Rada Gminy uważa za celowe i potrzebne będąc w przekonaniu, że
wykonanie wyżej wskazanych czynności zapewni właściwe proporcje w rozwoju
mieszkalnictwa i terenów rekreacyjnych. Działanie takie będzie oznaczało poszanowanie
zarówno interesów Agencji Mienia Wojskowego, jak i terenów w pobliżu ww. działki.

