
UCHWAŁA NR XII/135/03 
RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 

z dnia 27 sierpnia 2003 r. 
 
 

w sprawie uchwalenia aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk”. 

 

 Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                           

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591                    

z późniejszymi zmianami) oraz art. 6, ust. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.                        

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139                            

z późniejszymi zmianami) w nawiązaniu do art. 87, ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717) 

uchwala się co następuje: 

 

 §1. Aktualizację „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamieńsk”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/268/2002 Rady 

Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 stycznia 2002 r. 

 

 §2. Aktualizacja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamieńsk” polega na: 

1. Wyznaczeniu terenów dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej  

wraz z zapleczem usługowym /tereny oznaczone w aktualizacji 

symbolem 1/. 

2. Rozszerzeniu funkcji mieszkaniowej o funkcję usługowo-turystyczną 

/tereny oznaczone w aktualizacji symbolem 2/. 

3. Rozszerzeniu terenów wyznaczonych pod lokalizację usług 

komercyjnych /treny oznaczone w aktualizacji symbolem 3/. 

4. Adaptacji terenów przemysłowych /tereny oznaczone w aktualizacji 

symbolem 5/. 



5. Wyznaczeniu terenów dla realizacji obiektów usługowo-

przemysłowych /tereny oznaczone w aktualizacji symbolem 4,6,7,8/. 

6. Wyznaczeniu terenu dla odtworzenia zbiornika wodnego /tereny 

oznaczone w aktualizacji symbolem 9/. 

 

  §3. Rezygnuje się ze zmiany przeznaczenia terenu dla obszarów 

wyznaczonych na załącznikach graficznych nr 3 i 5 do uchwały Rady Miejskiej w 

Kamieńsku  nr VII/81/03 z dnia 13 marca 2003 r. 

 

§4. Aktualizację „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamieńsk” stanowią załączniki do niniejszej Uchwały: 

1. załącznik tekstowy – „Kierunki rozwoju przestrzennego – aktualizacja”, 

2. załączniki graficzne w skali 1:25 000 – zał. nr 1,2,3. 

 

§5. Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 

 

§6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 


