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UCHWAŁA NR XL.226.2014 

RADY MIEJSKIEJ W UJE ŹDZIE 
z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania  

gminy Ujazd 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.1) i art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.2) 
oraz w związku z uchwałą Nr XII.55.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2011r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ujazd, Rada Miejska w Uje ździe uchwala, co nast ępuje: 
 
§ 1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Ujazd stanowiące 
zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Ujazd, przyjętego Uchwałą 
Nr XXV/150/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12 września 2008r., zwane dalej Studium. 
 
§ 2. Integralną częścią uchwały są: 

1) tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd w 
formie ujednoliconej, zawierający zaktualizowane uwarunkowania rozwoju oraz ustalenia 
określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowiący załącznik nr 1, 

2) rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd 
zatytułowany „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” sporządzony na mapie w skali 1 : 
10 000, przedstawiający w ujednoliconej formie graficznej ustalenia określające kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowiący załącznik nr 2,  

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium, 
stanowiące załącznik nr 3. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/150/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12 września 2008r w 
sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Ujazd. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Rajmund Suhs 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz.645, 1318 oraz z 2014r. poz. 379.  
2 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2012r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 
379. 


