
            (projekt) 
UCHWAŁA NR …/…/14 

Rady Miejskiej w Zatorze 
z dnia .. …………… 2014 r. 

 
w sprawie:  zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Zator 
 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3, ust. 1; art. 12, ust. 1 i art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) 

 
Rada Miejska w Zatorze  

Uchwala: 

§ 1. Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Zator, przyjętego uchwałą Nr XXVI/182/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 kwietnia 
2012 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Zator. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1: Wykaz zmian w tekście i na rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zator; 

3) załącznik nr 2: Rysunek Studium w skali 1:10000 z oznaczonymi obszarami objętymi zmia-
nami; 

4) załącznik nr 3: Tekst Część I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zator - bez zmian; 

5) załącznik nr 4: Rysunek pn. Przestrzenne uwarunkowania zagospodarowania gminy wyni-
kające z ochrony przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych wartości 
środowiska - bez zmian; 

6) załącznik nr 5: Rysunek pn. Przestrzenne uwarunkowania rolniczej funkcji terenu - bez 
zmian; 

7) załącznik nr 6: Rysunek pn. Przestrzenne uwarunkowania rozwoju funkcji osadniczej oraz 
działalności produkcyjnej i usługowej - bez zmian; 

8) załącznik nr 7: Rysunek pn. Uwarunkowania środowiskowe – dodatkowe elementy - bez 
zmian; 

9) załącznik nr 8: Tekst Część II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Zator 
(objaśnienia i uzasadnienia przyjętych rozwiązań, synteza ustaleń projektu 
studium), autorski komentarz do pierwszej edycji studium - bez zmian; 

10) załącznik nr 9: Ujednolicony tekst Ustalenia Studium - z zaznaczonymi zmianami; 

11) załącznik nr 10: Ujednolicony rysunek Studium w skali 1: 10 000. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/182/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 kwietnia 2012 roku 
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Zator. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


