
UCHWAŁA NR 142/XXXV/10  

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE  

z dnia 23 marca 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn". 

 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124),
w związku z wykonaniem uchwały Nr 187/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25
października 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn, uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się  zmianę  Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy i miasta Szczuczyn, zwaną  dalej "Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn".  

§ 2. Integralnymi częściami studium są: 

1. Uwarunkowania, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący: 

2. Kierunki, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały obejmujące: 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium, stanowiące

Załącznik Nr 3 do uchwały.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/81/97 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 kwietnia 1997 r.

w sprawie zatwierdzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
i miasta Szczuczyn.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

1) tekst studium zawierający uwarunkowania nazwany "Studium uwarunkowań  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn" część I - Uwarunkowania"; 

2) część graficzną  składającą  się  z 9 schematów tematycznych oraz 7 rysunków odnoszących się
do obszaru gminy i miasta w granicach administracyjnych, w tym: 

a) "Uwarunkowania - Środowisko przyrodnicze" - rysunek Nr 1 w skali 1 : 25 000,

b) "Uwarunkowania" - rysunek Nr 2 w skali 1 : 25 000,

c) "Uwarunkowania - struktura funkcjonalno-przestrzenna" - rysunek Nr 3 w skali 1 : 5 000,

d) "Uwarunkowania - dziedzictwo kulturowe i zabytki" - rysunek Nr 4 w skali 1 : 5 000,

e) "Uwarunkowania - środowisko przyrodnicze" - rysunek Nr 5 w skali 1 : 5 000,

f) "Uwarunkowania - infrastruktura techniczna" - rysunek Nr 6 w skali 1 : 5 000,

g) "Uwarunkowania - plany miejscowe, decyzje o warunkach zabudowy i wnioski" - rysunek Nr 7 w
skali 1 : 5 000. 

1) tekst studium zawierający kierunki nazwany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn" część II - Kierunki"; 

2) część  graficzną  składającą  się  z 3 rysunków odnoszących się  do obszaru gminy i miasta
w granicach administracyjnych, w tym: 

a) "Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczuczyn -
kierunki zagospodarowania przestrzennego" - rysunek Nr 1 w skali 1 : 25 000, 

b) "Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn -
struktura funkcjonalno-przestrzenna" - rysunek Nr 2 w skali 1 : 5 000, 

c) "Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn -
polityka przestrzenna" - rysunek Nr 3 w skali 1 : 5 000. 

Przewodniczący Rady  

 

Jerzy Szymanowski 
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