
                                            UCHWAŁA   N R XI/113/03 
RADY MIEJSKIEJ  W  KAMIE ŃSKU 

z dnia 27 czerwca 2003 r. 
 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk.  
 
 

 Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zmiany Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 
111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 
5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 
r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXX/268/2002 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 stycznia 2002 r. polegającej na: 

- w jednostce urbanistycznej "A"  na terenie m. Gorzędów, tereny rolne oznaczone 
symbolem R przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie 
wolnostojącym i zabudowę zagrodową, w granicach przestawionych na załączniku 
graficznym nr 1 w skali 1:10 000, 

- w jednostce urbanistycznej "A"  na terenie m. Kamieńsk, teren określony jako 
adaptacja istniejącego ujęcia wody przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w układzie wolnostojącym i zabudowę zagrodową, w granicach 
przestawionych na załączniku graficznym nr 2 w skali 1:10 000, 

- w jednostce urbanistycznej „A”  na terenie m. Kamieńsk, tereny rolne oznaczone 
symbolem R przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie 
wolnostojącym i zabudowę zagrodową, w granicach przedstawionych na załączniku 
graficznym nr 3 w skali 1:10 000. 

 
 § 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.  
 
 § 3.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i 
wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 
 


