
 

Uchwała Nr XXX/381/21 

Rady Miejskiej w Niepołomicach 

z dnia 6 maja 2021 r. 

 

w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

                   Gminy Niepołomice – zmiana nr 2 

 

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

jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz.741) 

- Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

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

i Gminy Niepołomice, przyjętego Uchwałą Nr LXIII/629/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 

27 kwietnia 2010 r. z późn. zm – zmiana nr 2.  

2. Zakres zmiany Studium, o której mowa w ust. 1, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/207/20 Rady Miejskiej 

w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice obejmuje 

postanowienia Studium dotyczące:  

1) określenia granic udokumentowanych złóż kopalin, kierunków rozwoju, zasad zagospodarowania, 

użytkowania i ochrony terenów występowania złóż; 

2) określenia szczegółowych zasad interpretowania zapisów Studium na potrzeby miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego; 

3) określenia możliwości rozmieszczenia urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące załączniki:  

1) załącznik nr 1A – ujednolicona część tekstowa zmiany studium, z wyróżnieniem zmian pn. Cz. I 

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego,  

2) załącznik nr 1B - ujednolicona część tekstowa zmiany Studium, z wyróżnieniem zmian Studium 

pn. Cz. II Kierunki zagospodarowania przestrzennego;  

3) załącznik nr 2A –ujednolicona część graficzna zmiany Studium, skala 1: 10 000 pn. 

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, z wyróżnieniem zmian Studium;  

4) załącznik nr 2B - ujednolicona część graficzna zmiany Studium, skala 1: 10 000 pn. Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego, z wyróżnieniem zmian Studium;  

5) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.  

6) załącznik nr 4 – Dane przestrzenne.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


