
UCHWAŁA NR L/344/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 z późn. zm.), art. 95 ust. 2 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec, uchwalonego uchwałą nr XV/140/96 Rady Gminy i Miasta 
Nowogrodziec z dnia 30.01.1996 r. i zmienionego uchwałami nr XLI/305/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
z dnia 25 listopada 2005 r., nr XVII/113/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2007 r., 
nr XXXV/247/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 4 listopada 2008 r., nr L/357/09 z dnia 30 września 2009 
r., nr LXVII/468/10 z dnia 4 listopada 2010 r., nr XIX/132/12 z dnia 27 stycznia 2012 r., nr XLVIII/360/14 z dnia 
22 kwietnia 2014 r., nr XXVII/191/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. oraz nr XLIV/294/17 z dnia 29 listopada 2017 r.

§ 2. Zakres przestrzenny zmiany obejmuje część obszaru miasta Nowogrodźca oraz obrębów Czerna 
i Zebrzydowa, jak na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Nowogrodźcu.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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