
 
 
 

Uchwała Nr LX/430/18 
Rady Miejskiej w Koniecpolu 
z dnia 8 listopada 2018 roku 

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Koniecpol 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945) 

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Rada Miejska w Koniecpolu przyjmuje stanowisko Burmistrza Miasta Koniecpol w sprawie 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Koniecpol oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. W wyniku przeprowadzonych przez Burmistrza Miasta Koniecpol analiz zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Koniecpol stwierdza się:  

1) obowiązujące studium straciło aktualność w wyniku istotnych zmian w zakresie 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w szczególności 
w zakresie zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i ochrony przyrody oraz 
z powodu zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w wyniku powyższego zachodzi 
konieczność zmiany studium dla całego obszaru miasta i gminy Koniecpol w granicach 
administracyjnych;  

2) obowiązujące plany miejscowe w Mieście i Gminie Koniecpol nie wymagają zmian 
z tytułu, obowiązującego prawa; 

3) zmiany obowiązujących planów miejscowych lub sporządzenie nowych powinny zależeć 
od bieżących potrzeb i możliwości budżetowych gminy. 

§ 2. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Koniecpol w latach 2013 
- 2018” stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały poprzez przygotowanie materiałów geodezyjnych do opracowania 
zmiany studium oraz zmian i sporządzenia nowych planów oraz ustalenie niezbędnych zakresów 
prac planistycznych a następnie przystąpienie do czynności, o których mowa w art. 11 i 17 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odpowiednio w zakresie niezbędnym 
do dokonania zmian, powierza się Burmistrzowi Miasta Koniecpol.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


