
U C H W A Ł A Nr XVII/112/08
RADY GMINY I MIASTA BŁASZKI  z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie : zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania        
                    przestrzennego na terenie Gminy i Miasta Błaszki                              

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, 
Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 
2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz.1203; 
z 2005 r. Nr 172,poz.1441 i Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, 
poz.1337; z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218/ i art.12 
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym /Dz.U. z 2003r. Nr 80,poz.717; z 2004r. Nr 6,poz.41; Nr 141,
poz.1492; z 2005r. Nr 113,poz.954; Nr 130,poz.1087; z 2006r. Nr 45,poz.319, 
Nr 225,poz.1635; z 2007r. Nr 127,poz.880/ w celu określenia polityki 
przestrzennej uwzględniającej trwały, zrównoważony rozwój jako podstawę 
działań w przestrzeni Miasta i Gminy Błaszki  Rada Gminy i Miasta Błaszki 
uchwala, co następuje :

§1 Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
     przestrzennego Gminy i Miasta Błaszki, zwaną dalej "Studium"  przyjętego 
     Uchwałą Nr XIII/88/2000 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 lutego 2000 
     roku w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   
     przestrzennego gminy i miasta Błaszki" w ten sposób, że :
     na części terenu objętego studium dokonuje się zmiany kierunków jego  
     przeznaczenia.  
§2 Zakres zmian określony jest poprzez :
     1.Tekst, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
     2.Część graficzną zawierającą :
        1)rysunek pt: "Uwarunkowania rozwoju przestrzennego" w skali 1:10 000,    
           stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
        2)rysunek pt: "Kierunki rozwoju przestrzennego" w skali 1:10 000, 
           stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
        3)rysunek pt: "Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej" w skali 1:10 000,   
           stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,
        4)rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, dotyczących projektu Studium, 
           stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały.
§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


