
UCHWAŁA NR …/…/15 
Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia ……………. 2015 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Chojnowa 

  
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015r. poz. 199), w związku z uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa nr XLIII/215/14 z dnia 
28 sierpnia 2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chojnowa przyjętego przez Radę Miejską Chojnowa uchwałą 
nr XXXII/128/97 z dnia 7 lipca 1997 r. i zmienionego uchwałami Rady Miejskiej 
Chojnowa nr LII/249/06 z dnia 25 stycznia 2006r. oraz nr IX/40/11 z dnia 30 czerwca 
2011r., zwaną dalej „zmianą Studium”. 

 

2. Przedmiotem zmiany Studium, o której mowa w ust.1 jest wprowadzenie nowych ustaleń 
określających uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego dla 
wybranych terenów w granicach administracyjnych miasta Chojnowa, w zakresie 
określonym w Załącznikach 1, 2.1, 2.2, 3.1 i 3.2 do niniejszej uchwały. 

 
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:  

1) Załącznik 1 – Tekst zmiany Studium. 
2) Załączniki 2.1 i 2.2 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (załączniki 

graficzne skala 1:5 000). 
3) Załączniki 3.1 i 3.2 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego (załącznik graficzny 

skala  1:5 000). 
4) Załącznik 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu 

zmiany Studium. 
5) Załącznik 5 - Ujednolicony projekt studium z wyróŜnieniem projektowanej zmiany. 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Chojnowie. 
 

 
 
 
 
 
 
 


