
  

                                                               PROJEKT 
                                              UCHWAŁA Nr ………………..                         
                                               Rady Gminy Podegrodzie 
                                                  z dnia ………………………..  

 
 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego Gminy Podegrodzie. 

 
 

Na podstawie art.3 ust.1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) zwanej dalej „ustawą”, 
art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/422/2022 z dnia 28.01.2022r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie,  

 
                                      Rada Gminy Podegrodzie:  

 
§ 1. 

 
              uchwala zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy Podegrodzie, przyjętego uchwałą Nr 154/XXIV/2008 Rady Gminy 
Podegrodzie z dnia 17 lipca 2008r., zmienione uchwałą Nr XIV/155/2016 Rady Gminy 
Podegrodzie z dnia 23.02.2016r. - zwaną dalej STUDIUM (w zakresie zmiany części 
tekstowej zawartej w Części drugiej pt. „Kształtowanie struktury przestrzennej” odnoszącej 
się: do zapisów w ust. 1.2 pn. „Dopuszczalny zakres zmian” oraz do zapisów w ust. 4 
zawartych pod tabelą wskaźników urbanistycznych dot. odstępstw  od  ustalonych 
wskaźników urbanistycznych. 

           § 2. 
 
 Załącznikami do uchwały są: 
 

1) załącznik Nr 1 – tekst STUDIUM, pn. „Ustalenia Studium” – forma ujednolicona, 
2) załącznik Nr 2 – rysunek „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” – w skali 1:10000; 
3) załącznik Nr 3 – rysunek „Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej” – w skali 1:20000, 
4) załącznik Nr 4 – rysunek „Uwarunkowania rozwoju” – w skali 1: 10000, 
5) załącznik Nr 5 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

„STUDIUM”, 
6) załącznik Nr 6 - dane przestrzenne tworzone dla STUDIUM, o których mowa w Rozdziale 

5a „ustawy”. 
 

      § 3. 
 

Traci moc uchwała Nr 154/XXIV/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 lipca 2008r. w 
sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Podegrodzie, zmieniona uchwałą Nr XIV/155/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 
23.02.2016r. w części objętej niniejszą zmianą STUDIUM. 
 

                  § 4. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie. 
 

      § 5. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


