
 
UCHWAŁA NR  ... /.../2015 

RADY GMINY KROTOSZYCE 
z dnia  ................... 2015 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany  

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce, 
dla terenu działek nr 191, 194 (część), 195 (część) i 19 (część), obręb Krajów 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199), w związku z 
uchwałą nr XXVI/205/2014 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krotoszyce, dla terenu działek nr 191, 194 (część), 195 (część) i 19 (część), 
obręb Krajów, uchwala się co następuje: 
 

§ 1. 
1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krotoszyce przyjętego przez Radę Gminy Krotoszyce uchwałą nr XII/68/99 z dnia 10 listopada 
1999r. i zmienionego uchwałami Rady Gminy Krotoszyce: nr XXVII/169/2010 z dnia 27 kwietnia 
2010r., nr XXVII/171/2010 z 27 kwietnia 2010r., nr IV/26/2011 z dnia 21 lutego 2011r., nr 
V/34/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r., nr XV/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. i 
nr XVII/155/2013 z dnia 04 marca 2013r., zwaną dalej „zmianą studium”. 

 
2. Przedmiotem zmiany studium, o której mowa w ust.1, jest zmiana ustaleń określających kierunki 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 191, 194 (część), 195 (część) i 19 (część), 
obręb Krajów, w zakresie określonym w Załącznikach do niniejszej uchwały. 

 
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:  

1) Załącznik nr 1 – Tekst zmiany studium; 
2) Załącznik nr 2 – Synteza uwarunkowań (załącznik graficzny skala 1:10 000); 
3) Załącznik nr 3 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego (załącznik graficzny skala 

1:10 000); 
4) Załącznik nr 4 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany 

studium; 
5) Załącznik nr 5 – Ujednolicony projekt studium z wyróżnieniem wprowadzonej zmiany (część 

tekstowa i graficzna). 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


