
Uchwała Nr XVIII/113/2016    
Rady Gminy Wilkołaz 

z dnia 29 czerwca 2016r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  Gminy Wilkołaz  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 ust. 1 i    
art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz uchwały                
Nr XII/66/2015  Rady Gminy Wilkołaz z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkołaz, Rada Gminy uchwala co 
następuje: 

 

       § 1 

 
Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy Wilkołaz, zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/118/99 Rady 

Gminy Wilkołaz z dnia 28 grudnia 1999 r., z późniejszymi zmianami 
zatwierdzonymi uchwałami Rady Gminy Wilkołaz Nr III/22/2011 z dnia 24 lutego 

2011 r. i Nr XXVIII/159/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. 
 

§ 2 

 
Zmianę studium stanowią: 
1) ujednolicony tekst ustaleń studium z wyróżnieniem zmiany określonej w § 3 

ust. 2,  stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) ujednolicony rysunek studium w skali 1:10 000 z wyróżnieniem zmiany 
określonej w § 3 ust. 3, stanowiący  Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące Załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
  

1. Zmiana studium uwzględnia wymagania w zakresie określonym art. 9 ust. 3a 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Wprowadza się  zmianę w tekście ustaleń studium: 

1) w dziale XV ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ – KIERUNKI ROZWOJU – w 

pkt 6 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej - Gospodarka 

ściekowa oraz w pkt 7 Kierunki rozwoju rolnictwa ppkt 4; 

2) w dziale XVI ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ I KIERUNKI ROZWOJU W 

UKŁADZIE STREFOWYM – w pkt 4.6. Obszary rozwoju systemów 

infrastruktury technicznej oraz pkt 4.1. Obszary rozwoju rolnictwa - Tereny 

produkcji rolnej. 

3. Wprowadza się zmianę na rysunku studium polegającą na: 

1)  wyznaczeniu terenu urządzeń oczyszczania ścieków w obrębie Ostrów;  

2)  wyznaczeniu terenów rolnych w miejsce terenów urządzeń oczyszczania 

ścieków w obrębach Wilkołaz Dolny i Zdrapy. 



 

§ 4 
  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                Mieczysław Lisiecki 


