
Uchwała Nr ………… 
Rady Miejskiej w My ślenicach 

z dnia ………………..  
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073), w związku z uchwałą Nr 
186/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice, na wniosek Burmistrza 
Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje: 

 
§1 

1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Myślenice uchwalonego Uchwałą Nr 407/LVIII/2010 Rady 
Miejskiej w Myślenicach w dniu 31 maja 2010r.; zwaną dalej „zmianą studium”. 

2. Zmiana studium, o której mowa w ust.1 polega na ustaleniu nowych kierunków 
zagospodarowania dla obszarów wskazanych na załącznikach graficznych nr 1 nr 2  do 
uchwały Nr 186/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice ; 

3. Zmiana, o której mowa w §1 została przedstawiona: 
1)  w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały - jako uzupełnienie części tekstowej obowiązującego 

studium uchwalonego Uchwałą Nr 407/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach w dniu 31 
maja 2010r; 

2) w załącznikach nr 2a i 3a do niniejszej uchwały – obejmujących zmienione fragmenty 
rysunku pn Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego; 

3) w załącznikach nr 2b i 3b, do niniejszej uchwały – obejmujących zmienione fragmenty 
rysunku pn Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

4. Integralną częścią Uchwały jest Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Myślenicach o 
sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany studium, stanowiące 
załącznik nr 4 do Uchwały* 

§2 
1. Przyjmuje się ujednolicony tekst zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice z wyróżnieniem 
wprowadzonych zmian studium, o których mowa w §1, składający się z: 
1) Tomu I - Diagnoza stanu istniejącego - Uwarunkowania i możliwości rozwoju - 

stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały; 
2) Tomu II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - stanowiącego załącznik nr 
6 do Uchwały. 

2.  Przyjmuje się część graficzną zmiany studium w formie ujednoliconej z wyróżnieniem 
zmian studium, o których mowa w §1, składającą się z: 
1)  załącznika nr 7 do Uchwały - Uwarunkowania i możliwości rozwoju,  
2)  załącznika nr 8 do Uchwały - Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

3. Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń 
zmiany studium stanowią załącznik nr 9 do Uchwały*. 

 
§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice. 
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
załączniki Nr 4* i 9* do uchwały, zostaną opracowane po wyłożeniu projektu zmiany studium do publicznego wglądu  


