
projekt na wyłożenie do publicznego wglądu 

UCHWAŁA NR    
RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

z dnia   
 
w sprawie uchwalenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 12 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 503) uchwala się, co następuje: 

  

  

§1. Uchwala się I zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wielopole Skrzyńskie, przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/191/2002 

Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielopole 

Skrzyńskie, zwaną dalej Studium. 

 
§2. Załącznikami do uchwały są: 

1)część tekstowa Studium, stanowiąca załącznik nr 1, zawierająca: 

a) uzasadnienie zakresu zmian w Studium, 

b) załączniki tekstowe Nr 1 – 28, 41 do uchwały Nr XXXIII/191/2002 Rady Gminy 

Wielopole Skrzyńskie z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielopole 

Skrzyńskie, 

c) uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru objętego 

I zmianą Studium, 

d) kierunki zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru objętego 

I zmianą Studium; 

2)część graficzna Studium, stanowiąca: 

a) załącznik nr 2, zawierający załączniki graficzne do uchwały Nr XXXIII/191/2002 Rady 

Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielopole 

Skrzyńskie; 

b) załącznik nr 3, zawierający uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w 

odniesieniu do obszaru objętego I zmianą Studium; 

c) załącznik nr 4, zawierający kierunki zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu 

do obszaru objętego I zmianą Studium. 

3)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 5; 

4)dane przestrzenne tworzone dla Studium, stanowiące załącznik nr 6. 

 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady 


