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UCHWALA Nr 181IXXIXJ2017 

RADY GMINY NO WE MIASTO 

z dnia 9 Iistopada 2017 roku 

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nowe Miasto. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym 
I 

(tekst jednolity - Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity- Oz. U. 2017r. poz. 1073 z p6zn.zm. ) 
Rada Gminy uchwala, co nast~puje: 

§ 1. 

1. Uchwala si~ Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nowe Miasto, zwane dalej "Studium". 

2. Studium obejmuje obszar Gminy Nowe Miasto w jej granicach administracyjnych. 

3. Integralnq cz~sciq uchwa~ jest za{qcznik nr 1 - tekst Studium pt. "Studium uwarunkowan i 
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto" z za{qcznikami graficznymi 
w skali 1:10 000 : 
a) uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 
b) kierunki zagospodarowania przestrzennego 

§ 2. 

Traci moc uchwa{a Nr 141/XV1I1I01 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 czerwca 2001 roku w 
sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. 

Wykonanie uchwa~ powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§ 4. 

Uchwa{a wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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Uzasadnienie 

1. Celem opracowania Studium uwarunkowar'l i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nowe Miasto byfo zaktualizowanie uwarunkowar'l rozwoju przestrzennego oraz ponownego okreslenia 
kierunk6w polityki przestrzennej Gminy Nowe Miasto. 

2. Sporzqdzenie Studium obejmuje obszar Gminy Nowe Miasto w jej granicach administracyjnych. 

3. W6jt Gminy Nowe Miasto, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, sporzqdzH projekt Studium uwarunkowar'l i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nowe Miasto, przyj~ty uchwafq Nr 141/XVIII/01 z dnia 27 czerwca 2001 roku 

4. Prace dotyczqce Studium Gminy Nowe Miasto prowadzone byfy w trybie ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Oz. U. 2017r. poz. 1073 ) 

5. Projekt Studium uzyskaf wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz zostaf wyfozony do 
publicznego wglqdu w dniach od 18 kwietnia 2017 roku do 12 maja 2017 roku. Oyskusja publiczna 
nad rozwiqzaniami przyj~tymi w zmianie Studium odbyfa si~ w dniu 8 maja 2017 roku. 

6. Na skutek uzupefnier'l zmian w przygotowanym projekcie studium wynikajqcych z jego 
uzupefnienia w cz~sci tekstowej uwarunkowar'l i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego w 
punkcie "potrzeby i mozliwosci rozwoju gminy" 0 zagadnienia wynikajqce ze zmiany ustawy 0 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (bilans teren6w przeznaczonych pod zabudow~), 
projekt Studium zostaf ponownie przesfany do organ6w opiniujqcych i uzgadniajqcych uzyskujqc 
wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz zostaf ponownie wyfozony do publicznego wglqdu w 
dniach od 18 kwietnia 2017 roku do 12 maja 2017 roku. Oyskusja publiczna nad rozwiqzaniami 
przyj~tymi w projekcie Studium odbyfa si~ w dniu 8 maja 2017 roku. 

7.Studium zostafo sporzqdzone w oparciu 0 uwarunkowania srodowiska okreslone w "Prognozie 
oddziafywania na srodowisko". 

8. W6jt Gminy Nowe Miasto zgodnie z art. 11 pkt 12 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym przedstawif Radzie Gminy w Nowym Miescie projekt uchwafy z zafqcznikami: 

1) tekst jednolity Studium, stanowiqcy zafqcznik Nr 1 do uchwafy, 

2) jednolita cz~s6 graficznq Studium, stanowiqcq zafqcznik do uchwafy, 

3) rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium, stanowiqce zafqcznik Nr 

3 do uchwafy, 


9. Wejscie w zycie Studium uwarunkowar'l i kierunk6w zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Nowe Miasto stworzy podstawy prawne do podejmowania decyzji dotyczqcych zagospodarowania 

przedmiotowego terenu w oparciu 0 przepisy ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
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