
 

 

UCHWAŁA Nr XXI/178/2016 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

 

z dnia 23 sierpnia 2016 r.  

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/216/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                 

z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi. 

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446)  oraz art. 9 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                                      

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz.778 z późn.zm. 1 ) uchwala się,                                           

co następuje: 

 

      § 1. W uchwale Nr XXVIII/216/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 maja 

2013 r. wprowadza się następujące zmiany : 

1) nowe następujące brzmienie otrzymuje tytuł uchwały: „w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Białobrzegi” 

2) nowe następujące brzmienie otrzymuje § 1.1:  „§ 1.1 Przystępuje się do sporządzenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi.” 

3) nowe następujące brzmienie otrzymuje § 1.2:    „§ 1.2 Studium obejmuje obszar w granicach 

administracyjnych gminy Białobrzegi”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                        Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach 

                                                                                        Marcin Osowski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.  poz. 904, poz. 961, poz. 1250. 



Uzasadnienie 

 

W dniu 29 maja 2013 r. Rada Miasta i Gminy w Białobrzegach podjęła uchwałę                                                                                                         

Nr XXVIII/216/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi.  W wyniku podania do publicznej 

wiadomości obwieszczenia w przedmiocie zmiany studium,  zebrano bardzo dużą ilość 

wniosków o zmianę poszczególnych ustaleń. Ponadto przy dotychczasowych cząstkowych 

zmianach studium nie dokonano ujednolicenia teksty studium, co jest wymogiem ustawowym. 

W związku z tym, aby ułatwić procedowanie nad dokumentem oraz doprowadzić go do 

zgodności z aktualnie obowiązującym przepisami, wskazane jest  podjęcie powyższej uchwały 

zmieniającej, aby zakresem opracowania było studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, a nie jego zmiany. 
 
 
 

                                                                                        Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach 

                                                                                        Marcin Osowski 

 


