
UCHWAŁA Nr XXVII/133/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 19 września 2016r.

w  sprawie:  uchwalenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wysoka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj.  Dz. U. z 2016r. poz. 446) i  art. 12 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003  r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  (tj.  Dz. U.  z 2016  r.  poz. 778 
ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr IV/16/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Wysoka  w  obszarze  gruntów  wsi  Jeziorki 
Kosztowskie i Wysoczka, wprowadza się następujące zmiany: 
1) Zmienia  się  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 

gminy Wysoka, przyjęte uchwałą Nr XXXII/221/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka 
z dnia  13  lutego  2001  roku,  zmienione  uchwałą  Nr  XLVII/291/2010  Rady  Miasta 
i Gminy  Wysoka  z  dnia  8  września  2010 roku  w  sprawie  zmiany  Studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Wysoka  w 
okolicy miejscowości Bądecz, Czajcze, Gmurowo, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, 
Młotkowo,  Nowa Rudna,  Rudna,  Sędziniec,  Stare  i  Tłukomy oraz  rysunki  Studium 
stanowiące odpowiednio: 
a) „Gmina  Wysoka  –  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego” w skali 1 : 10 000 - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
b) „Miasto  Wysoka  –  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego” w skali 1 : 5 000 - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2) Przyjmując niniejszą uchwałę rozstrzyga się o sposobie uwzględnienia uwag złożonych 

do  projektu  Studium.  Rozstrzygnięcie  o  sposobie  uwzględnienia  uwag  do  projektu 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się jednolity tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  Wysoka  z  uwzględnieniem  zmian  określonych  w  §  1  niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wysoka 

                                                                                       inż. Henryk Stańczyk


