
UCHWAŁA NR XL/291/21 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Olesno 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Oleśnie Nr 
XXVII/216/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno Rada Miejska w Oleśnie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Olesno (zwane dalej: „studium”), zawarte w załącznikach nr 1 - 5 niniejszej uchwały. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) tekst studium, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rysunek studium – kierunki zagospodarowania przestrzennego w skali 1:10 000, stanowiący załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały; 

3) rysunek studium – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w skali 1:10 000, stanowiący 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium, stanowiące załącznik nr 4; 

5) zbiór danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 
informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 214) stanowiący załącznik nr 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. W granicach opracowanej zmiany traci moc Uchwała Nr XVIII/142/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 
26 listopada 2019 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Olesno. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 
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