
Uchwała nr LIV/250/2006 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 24 października 2006 r. 
 
 
 

W sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Ujazd” 

 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy  z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128.), art. 32, ust. 2, ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  
z 2004 r., Nr 6, poz. 41, poz. 141, poz. 1492, z 2005 r., Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,  
z 2006 r., Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje: 
 

§1 
Rada Miejska w Ujeździe po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Burmistrza Ujazdu 
wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ujazd, stwierdza 
częściowy brak aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Ujazd” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Ujazd 
Nr XV/92/99 z dnia 29 listopada 1999 r. 
 

§2 
Stopień aktualności oraz zakres niezbędnych działań wskazany został w wykonanej Ocenie 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Ujazd, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§3 
W związku ze stwierdzonym częściowym brakiem aktualności Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd, naleŜy dokonać 
wszystkich wymaganych prawem czynności umoŜliwiających podjecie przez Radę Miejską 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium. 
 

§4 
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§5 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
         Przewodniczący obrad 
         Piotr Kołodziej 
 


