
UCHWAŁA NR 138/XX/2021
RADY GMINY RADŁÓW

z dnia 03 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Radłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz.  713  z  późn.  zm.)  oraz  art.  12  ust.1  i  art.  27  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

Rada Gminy Radłów
uchwala:

§ 1.
1. Zmienia  się  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy

Radłów, przyjęte uchwałą 162/XXIII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie
Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy Radłów -  zgodnie
z zakresem określonym w uchwale Nr 37/VI/2019 Rady Gminy Radłów  z dnia 27 marca 2019 r.
o  przystąpieniu  do  sporządzenia  zmiany  studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Radłów.

2. Zmiana  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Radłów
zawiera:

     1)  część tekstową określającą:
             a) uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, o których jest mowa w art.  10 ust.  1  

ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
            b) kierunki  zagospodarowania przestrzennego, o których jest  mowa w art.  10 ust.  2 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
             c) uzasadnienie przyjętych rozwiązań wraz z syntezą ustaleń.
            2)  część graficzną określającą:

     a) uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - na rysunku
                          UWARUNKOWANIA,
         b) kierunki zagospodarowania przestrzennego - na rysunku KIERUNKI  

ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO.

§ 2.
Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) tekst studium - stanowiący załącznik nr 1;
2) rysunek  studium KIERUNKI  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  -  stanowiący

załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 3;
4) dane  przestrzenne,  o  których jest  mowa w art.  67a  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 4.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów.

§ 4.
Wójt Gminy Radłów zapewni:
1) umożliwienie zainteresowanym wglądu do studium i udzielanie odpowiednich informacji;
2) podanie  do  publicznej  wiadomości  treści  uchwały  zgodnie  z  wymogami  art.  21  ust.  2  pkt  6

ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  
udziale  społeczeństwa   w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
                                                                                                                             


