
UCHWAŁA NR IX/50/2011 
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI  
Z DNIA 31 MAJA 2011 ROKU 

 
w sprawie : zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
roku, Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) w 
nawiązaniu do uchwały Nr XXVI/138/2008 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 września 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Alwernia; 

Rada Miejska w Alwerni uchwala, co nast ępuje; 
 

§ 1. 

 

Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia przyjętego uchwałą Nr 
XIX/98/99 Rady  Miejskiej  Alwerni z dnia 22 grudnia 1999 roku (z późniejszymi zmianami), zwaną dalej studium. 

 

§ 2. 

Studium stanowią: 

1) Uwarunkowania: 

a)  Ujednolicony tekst studium pt.: 

„Uwarunkowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego”     zał. nr 1; 

b) Ujednolicone rysunki studium: 

- „Stan zagospodarowania i uŜytkowania terenów”      zał. nr 2; 

- „Wartości przyrodniczo-kulturowe”        zał. nr 3; 

- „Infrastruktura techniczna”         zał. nr 4; 

2) Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy: 

a) Ujednolicony tekst studium pt.: 

„Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy”      zał. nr 5; 

b) Ujednolicone rysunek studium:  

- „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”      zał. nr 6; 

- „Grunty posiadające zgodę na wyłączenie z produkcji rolniczej i leśnej oraz  
wymagające uzyskania zgody”        zał. nr 7; 

3) Treść zmiany studium: 

a) Uwarunkowania: 

- tekst zmiany studium  – „Uwarunkowania rozwoju i zagospodarowania  
przestrzennego”;          zał. nr 8; 

- rysunek zmiany studium – „Stan zagospodarowania i uŜytkowania terenów”  zał. nr 9; 

- rysunek zmiany studium  – „Wartości przyrodniczo-kulturowe”    zał. nr 10; 

- rysunek zmiany studium  – „Infrastruktura techniczna”     zał. nr 11; 

b) Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy: 

- tekst zmiany studium – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy”   zał. nr 12; 

- rysunek zmiany studium – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”   zał. nr 13; 

- rysunek zmiany studium – „Grunty posiadające zgodę na wyłączenie z produkcji  
rolniczej i leśnej oraz wymagające uzyskania zgody”   zał. nr 14; 

 

 

 

 

 

 



§ 3. 

 

Integralną częścią niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia, nie uwzględnionych przez 
Burmistrza, uwag wniesionych do projektu studium w trakcie jego wyłoŜenia do publicznego wglądu, stanowiące 
załącznik nr 15 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia. 

 

§ 5. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Alwernia. 

 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


