
UCHWALANRXVI/95/16 
^ RADY GMINY ZAPOLICE 

z dnia 28 stycznia 2016r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowan i l<ierunl(6w zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zapolice 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zmiany: poz. 1045, poz. 1890), oraz art. 12 ust.1 i art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z2015 r. poz. 
199; zmiany: poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) w 
nawi^zaniu do uchwafy Nr XXIX/214/13 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
przyst^pienia do sporz^dzenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zapolice - Rada Gminy Zapolice uchwala, co nast^puje: 

§ 1. Uchwala si? zmian? Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zapolice przyj^tego uchwat^ NrXVI/125/00 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 28 czerwca 2000 
roku ze zmianami uchwalonymi uchwal^ NrXXV/160/12 Rady Gminy Zapolice zdnia 30 listopada 
2012 r. oraz uchwa^ Nr XLVI 1/326/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 15 wrzesnia 2014 r. przedstawion^ 
w: 

1) tekscie zmiany studium w wersji ujednoliconej, stanowi^cym zat^cznik Nr 1 do niniejszej 
uchwaty; 

2) rysunkach studium: 
a) w skali 1:10000 - Kierunki polityki przestrzennej, stanowi^cym zal^cznik Nr 2, 
b) w skali 1:10000 - Uwarunkowania rozwoju, stanowi^cym zal^cznik Nr 3. 

§ 2. Integraln^ cz^sci^ niniejszej uchwaty jest rozstrzygni^cie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu zmiany Studium w trakcie jego wytozenia do publicznego wgl^du, stanowi^ce 
zaiqcznik Nr 4 do uchwaty. 

§ 3. Studium, 0 ktorym mowa w § 1 jest podstaw^ prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze : 
Gminy Zapolice oraz w szczegolnosci stanowi podstaw? badania, czy projekty planow miejscowych 
nie naruszaj^ustaleri polityki przestrzennej okreslonej w Studium. 

§ 4. Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 5. Uchwala podlega ogtoszeniu na tablicy ogtoszeti w Urz?dzie Gminy Zapolice oraz na stronie 
internetowej urz?du. 

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 


