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Uchwała Nr XLV/268/2018 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 28 września 2018 r. 

 

 

w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rozdrażew oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 32 ust. 1-3 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1073 ze zm.)  Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

       

§ 1. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Rozdrażew „Analizę zmian                                  

w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rozdrażew w latach 2015-2018”, stanowiącą 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Stwierdza się konieczność aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew”, przyjętego Uchwałą Nr X/51/99 Rady 

Gminy z dnia  29 listopada 1999 r. ze zmianami.   

 

§ 3. Stwierdza się potrzebę aktualizacji i dostosowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie Gminy Rozdrażew                                

do obowiązujących wymogów prawnych, a także potrzeb bieżących określonych w „Analizie 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rozdrażew w latach 2015-2018” . 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

        Artur Jakubek  
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UZASADNIENIE 

  

  

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) w celu oceny aktualności studium                 

i planów miejscowych Wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie 

programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji                   

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 

oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmian planów miejscowych. Wójt Gminy 

Rozdrażew przekazuje Radzie Gminy wyniki analiz, co najmniej raz w czasie kadencji rady.  

Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów 

miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje 

działania o których mowa w art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 

        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski  


