
( P  R  O  J  E  K  T  ) 

Uchwała ……………….. 

RADY MIEJSKIEJ W KONDRATOWICACH 

z dnia ………………… 

 

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XIX/120/2016 Rady Gminy Kondratowice z dnia 

20 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kondratowice 

 
 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1073) oraz w związku z uchwałą nr XXII/140/2016 Rady Gminy w Kondratowicach z 

dnia 7 grudnia 2016r. r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr 

XIX/120/2016 Rady Gminy Kondratowice z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kondratowice 

Rada Gminy Kondratowice uchwala co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kondratowice, zwaną dalej Studium.  
 

§ 2. Przedmiotem zmiany uchwały jest zmiana załącznika graficznego dla części obrębu 

Gołostowice, Górka Sobocka i Prusy polegająca na usunięciu zlokalizowanego na działce nr 

284 AM 1 obręb Gołostowice obszaru rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100kv -farmy wiatrowe, wraz z określoną dla 

przedmiotowego obszaru granicą strefy ochronnej.  

 

§ 3. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kondratowice, która obejmuje:  

1) rysunek terenu objętego zmianą studium – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

2) ujednolicony rysunek studium w skali 1:10000 –stanowiący załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany 

studium w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiący załącznik nr 3 

do uchwały.  

 

§ 4. Pozostałe zapisy studium zatwierdzonego uchwałą nr XIX/120/2016 Rady Gminy 

Kondratowice z dnia 20 lipca 2016r.pozostają bez zmian i obowiązują wraz z przedmiotową 

zmianą . 

 

§ 5. Studium, o którym mowa w § 1. jest podstawą prowadzenia polityki przestrzennej na 

obszarze Gminy Kondratowice.  

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice.  

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 


