
 NR LXXI/522/23
RADY MIEJSKIEJ W 

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie uchwalenia ujednoliconej formy Studium  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Olesno

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o  gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 8 ust. 3  Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2405) w sprawie zakresu projektu studium 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rada Miejska w  uchwala, co 

§ 1. 1. Uchwala  Studium  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Olesno (zwanego dalej: „studium”), którego  zawarta
w  nr 1 - 4 do niniejszej 

2.  do niniejszej 

1) ujednolicony tekst studium,  nr 1 do 

2) ujednolicony rysunek studium – kierunki zagospodarowania przestrzennego w skali 1:10 000, 
 nr 2 do niniejszej 

3) ujednolicony rysunek studium – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w skali 1:10 000, 
 nr 3 do niniejszej 

4) 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),  nr 4.

§ 2. Wykonanie  powierza  Burmistrzowi Olesna.

§ 3.  wchodzi w  z dniem 

 Rady 
Miejskiej w 

Henryk Kucharczyk



































































































































































































































































































































































































 Nr 4 do  Nr LXXI/522/23

Rady Miejskiej w 

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z  zm.) ujawnione  po 

 w 



 
UZASADNIENIE 

Na  ujednoliconej formy „Studium  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Olesno”   

 ustalenia dokumentu   Nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w  z dnia 28 grudnia 
2015 r., który stanowi tekst podstawowy,   tekstu ujednoliconego, 

 ustalenia zmiany studium   Nr XVIII/142/19 Rady Miejskiej w  z dnia 26 
listopada 2019 r. 

 ustalenia zmiany studium   Nr XL/291/21 Rady Miejskiej w  z dnia 15 czerwca 
2021 r. 

 ustalenia zmiany studium   Nr LVII/430/22 Rady Miejskiej w  z dnia 26 maja 
2022 r. 

 
  ujednoliconej formy Studium  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Olesno  z  graficznej, jaka  na  nr 2 do  Nr 
LVII/430/22 Rady Miejskiej w  z dnia 26 maja 2022 r.  
W wyniku  technicznego teren, dla którego uprzednio   zmiana przeznaczenia poprzez 

 Nr XL/291/21 Rady Miejskiej w  z dnia 15 czerwca 2021 r. nie   
 kolorem i oznaczeniem (powinien  kolor fioletowy i symbol literowy - AG).  

Z uwagi na fakt,  zmiana studium   Nr LVII/430/22 Rady Miejskiej w  z 
dnia 26 maja 2022 r. nie  obszaru   Nr XL/291/21 Rady Miejskiej  
w  z dnia 15 czerwca 2021 r. nie  zmiana polityki przestrzennej dla przedmiotowego 
obszaru, w którym   Dlatego  ustalenia zmiany studium    
Nr XL/291/21 Rady Miejskiej w  z dnia 15 czerwca 2021 r.  nadal  a jedynie 
zachodzi  naprawienia  technicznej – wprowadzenia  oznaczenia 
graficznego (koloru i symbolu literowego) poprzez  ujednoliconej formy Studium  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno. 

W  z     ujednoliconej formy Studium  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno. 
 


