
UCHWAŁA Nr XXXV/336/2013 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318), art. 12 ust. 1 

oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013r. poz. 21 i poz. 405), w związku z uchwałą Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki Nr XI/106/2011 z dnia 6 października 2011r. o przystąpieniu do 

opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dobrzeń Wielki, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Uchwala się drugą zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki”, przyjętego uchwałą Nr XXX/205/2009 Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki”. 

2.Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) część tekstowa, zawierająca zaktualizowany opis uwarunkowań rozwoju i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki w formie 

tekstu jednolitego – zapisana jako: 

a) załącznik nr 1: 

ROZDZIAŁ I – Informacje formalne o studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

ROZDZIAŁ II – Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Gminy, 

b) załącznik nr 2: 

ROZDZIAŁ III – Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy; 

2) część graficzna, zawierająca zaktualizowane uwarunkowania i kierunki 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki, przedstawione na 

rysunkach: 

a) załącznik nr 3: 

RYSUNEK 1 – „Uwarunkowania rozwoju” w skali 1:10 000, 

b) załącznik nr 4: 

RYSUNEK 2 – „Kierunki rozwoju” w skali 1:10 000; 

3) załącznik nr 5: rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu zmiany studium. 

 

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XXX/205/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 

2009r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki”. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


