
UCHWAŁA NR XVI/95/2016
RADY GMINY ŁONIÓW

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 9 ust. 1. w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Łoniów

uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Przystępuje do sporządzenia zmiany NR 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łoniów, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/83/2000 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 
2000 r. wraz ze zmianami.

2. Zmiana Studium obejmuje się obszar w granicach obrębów geodezyjnych Łoniów i Świniary, oznaczony na 
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały linią przerywaną.

§ 2. 

Zmiana Studium, o której mowa w § 1 należy opracować w trybie i zakresie określonym w ustawie o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z zachowaniem wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Rada Gminy Łoniów działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) kierując się problematyką ustalenia obszarów
dla powiększenia terenów inwestycyjnych postanowiła o przystąpieniu do opracowania zmiany nr 5 w Studium
Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łoniów obejmującego obręby geodezyjne
Łoniów i Świniary, w obrębie których dokonana zostanie aktualizacja polityki przestrzennej.
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