ZARZĄDZENIE NR 27/2015
WÓJTA GMINY RZĄŚNIA
z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie utworzenia Strefy Aktywizacji Gospodarczej Gminy Rząśnia
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072), zarządzam, co następuje:
§ 1. W celu zwiększania aktywności gospodarczej na terenie Gminy Rząśnia tworzy się Strefę Aktywizacji
Gospodarczej Gminy Rząśnia.
§ 2. W skład strefy, o której mowa w § 1, wchodzi obszar o łącznej pow. 9,3560 ha, położony we wschodniej
części obrębu Zielęcin, gm. Rząśnia obejmujący następujące nieruchomości: nr 1687/1 o pow. 0,5658 ha, nr 1687/2
o pow. 0.5757 ha, nr 1687/3 o pow. 0,5858 ha, nr 1687/4 o pow. 0,8989 ha, nr 1688/3 o pow. 0,4821 ha, nr 1688/4
o pow. 0.4737 ha, nr 1688/5 o pow. 0,4655 ha, nr 1688/6 o pow. 0,1795 ha, nr 1688/7 o pow. 0,8778 ha, nr 1689/3
o pow. 0,4867 ha, nr 1689/4 o pow. 0,4902 ha, nr 1689/5 o pow. 0,4943 ha, nr 1689/6 o pow. 0,5991 ha, nr 1689/7
o pow. 0,5998 ha, nr 1690/4 o pow. 0,3370 ha, nr 1690/5 o pow. 0,3331 ha, nr 1690/6 o pow. 0,3294 ha, nr 1690/7
o pow. 0,5816 ha.
§ 3. Lokalizacja nieruchomości, o których mowa w § 2 przedstawiona została w załączniku graficznym do
niniejszego zarządzenia.
§ 4. Obszar, dla którego ustala się Strefę Aktywizacji Gospodarczej Gminy Rząśnia, zgodnie z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest pod działalność przemysłową, bazę
transportu i składów oraz uzupełniającą usługową.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk
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