
UCHWAŁA VIII/82/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PONIECU 

z dnia 19 czerwca 2019r.  

 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poniec w obrębie miasta Poniec i wsi Wydawy 

  

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz w związku z art. 12 ust. 1a także z art. 27 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Poniecu Uchwały 

Nr XXXIV/269/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec w obrębie 

miasta Poniec i wsi Wydawy, Rada Miejska w Poniecu uchwala: 

 

zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Poniec w obrębie miasta Poniec i wsi Wydawy 

 

§1. 

Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1. Załącznik nr 1 - tekst zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poniec; 

2. Załącznik nr 2 - rysunek zatytułowany : "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec" rysunek stanowiący załącznik graficzny  

do niniejszej uchwały, w skali  1 : 20 000; 

3. Załącznik nr 2 - rysunek zatytułowany: "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec" - fragment; 

4. Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 

zmiany studium. 

§2. 

Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie terenów infrastruktury oraz terenów sportu  

i rekreacji wraz z infrastrukturą. 

§3. 

Pozostałe uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec określone 

i ustalone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Poniec” zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVI/289/2018 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 26 czerwca 

2018 r. 

§4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                                                       

 


