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Uchwała  Nr ……… 

Rady Gminy Szaflary 

z dnia ……………  

 

w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

                    przestrzennego Gminy Szaflary. 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) oraz w nawiązaniu do 

uchwały Rady Gminy Szaflary Nr XXXVII/180/2013 z dnia 16 września 2013r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Szaflary, zmienionej uchwałą Rady Gminy Szaflary Nr X/68/2015 z dnia  

19 czerwca 2015r., Rada Gminy Szaflary uchwala, co następuje: 

    

§ 1. 

 

Uchwala się Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Szaflary, wprowadzonego uchwałą Nr XLI/188/98 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 1998 r.,  

w zakresie określonym w uchwale Nr XXXVII/180/2013 z dnia 16 września 2013r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Szaflary, zmienionej uchwałą Nr X/68/2015 z dnia 19 czerwca 2015r.  

 

§ 2. 

 

Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) Załącznik nr 1 – Tekst Zmiany Studium – „Opis wprowadzonych zmian”; 

2) Załącznik nr 2.1 – Rysunek Zmiany Studium – „Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju – wnioski 

do zagospodarowania obszaru” w skali 1:20 000; 

3) Załącznik nr 2.2 – Rysunek Zmiany Studium – „Uwarunkowania rozwoju w zakresie 

infrastruktury technicznej i komunikacji” w skali 1:20 000; 

4) Załącznik nr 3.1A – Rysunek Zmiany Studium – „Kierunki rozwoju – struktura przestrzenna” - 

obszar wsi Bańska Niżna - w skali 1:10 000; 

5) Załącznik nr 3.1B – Rysunek Zmiany Studium – „Kierunki rozwoju – struktura przestrzenna” - 

obszar gminy - w skali 1:20 000; 

6) Załącznik nr 3.2 – Rysunek Zmiany Studium – „Polityka przestrzenna” w skali 1:20 000; 

7) Załącznik nr 4 – „Synteza ustaleń Zmiany Studium, uzasadnienie przyjętych rozwiązań”; 

8) Załącznik nr 5 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu 

Zmiany Studium. 

 

§ 3. 

 

Wprowadza się ujednoliconą wersję Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Szaflary, wynikającą ze „Zmiany Studium”, o której mowa w § 1 uchwały, 

składającą się z: 

1) Ujednoliconego Tekstu Studium  –  TOM I „Uwarunkowania rozwoju” - stanowiącego załącznik 

nr 6 do uchwały; 

2) Ujednoliconego Tekstu Studium – TOM II „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” - 

stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały; 

3) Ujednoliconego Rysunku Studium – „Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju – wnioski do 

zagospodarowania obszaru” w skali 1:20 000 - stanowiącego załącznik nr 8.1 do uchwały; 
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4) Ujednoliconego Rysunku Studium – „Uwarunkowania rozwoju w zakresie infrastruktury 

technicznej i komunikacji” w skali 1:20 000 - stanowiącego załącznik nr 8.2 do uchwały; 

5) Ujednoliconego Rysunku Studium – „Kierunki rozwoju – struktura przestrzenna”, w skali  

1:20 000 - stanowiącego załącznik nr 9.1 do uchwały; 

6) Ujednoliconego Rysunku Studium – „Polityka przestrzenna”, w skali 1:20 000 - stanowiącego 

załącznik nr 9.2 do uchwały. 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szaflary. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

(Przewodniczący Rady Gminy Szaflary) 


