
Uchwała Nr XXXIV/318/2010 
Rady Miejskiej w Chmielniku 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Chmielnik 

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

Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i w związku z art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chmielniku uchwala co następuje: 

  

§1. 

1. Dokonuje się zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Chmielnik uchwalonego uchwałą Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 

28  grudnia 2002 r. zmienionego zmianą Nr 1 uchwaloną  uchwałą Nr XXIX/362/2006 Rady 

Miejskiej  w Chmielniku z dnia 15 września 2006 r. i zmianą Nr 2 uchwaloną  Uchwałą  Nr 

XXVIII/277/09  z dnia 30 lipca 2009 r. i uchwałą Nr XXIX/284/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z 

dnia 18 września 2009 r. 

2.  Zmiana Nr 3 polega w szczególności na aktualizacji polityki przestrzennej sołectwa Śladków Mały, 

wschodniej części sołectwa Śladków Duży i południowej części miasta Chmielnik. 

3. Zmiana Nr 3 obejmuje część tekstową i część graficzną studium w zakresie niezbędnym dla 

określenia obszarów, o których mowa w ust. 2 oraz innych zmian, jakie wyniknęły  w trakcie prac 

nad niniejszą zmianą Studium. 

 

§2. 

Dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały są: 

1) część tekstowa stanowiąca załącznik Nr 1: 

a) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Chmielnik – Zmiana nr 2 – Aneks „Uwarunkowania i zagospodarowania przestrzennego (w 

zakresie objętym Zmianą nr 2)”, 

b) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Chmielnik Zmiana nr 3 – Tekst Ustalenia. 



2) część graficzna stanowiąca załącznik Nr 2: Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik – Zmiana Nr 3 – Rysunek nr 1 i Rysunek 

nr 1a w skali 1:10 000 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wykładanego projektu Zmiany nr 3 

stanowiące załącznik Nr 3. 

 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik. 

 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej: 

 

 

 

 


