
UCHWAŁA NR VII/40/09 
Rady Gminy w Kowali 
z dnia 31.08.2009 R. 

 
 
 
 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala” 
 
 
 
 
Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z nóź. zm), asrt. 7 ust. 1 

pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr II/4/08 /2008 Rady Gminy Kowala 

z dnia 29.02.2008 r.  

Rada Gminy Kowala uchwala co następuje: 

 

§1 

1. Wprowadza się zmiany do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kowala” uchwalonego Uchwała Nr IV/21/2001 Rady Gminy 

Kowala z dnia 14 września 2001 r. 

2. Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kowala” obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy, 

w szczególności: 

1). Wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę jednorodzinną, rolniczą 

i jednorodzinną, letniskową, jednorodzinną i wielorodzinną, usługowo – 

mieszkaniową, przemysłową i przemysłowo-usługową, 

2). Likwidacja części terenów mieszkaniowych w rejonie drogi wojewódzkiej Nr 744,  

3). Zmiany w układzie komunikacyjnym gminy. 

      3. Zmiany dotyczą: 

 1). Załącznika Nr 1 – elaboratu tekstowego „Kierunki i polityka zagospodarowania 

przestrzennego” – do uchwały Nr IV/21/2001 Rady Gminy w Kowal z dnia 14 

września 2001 r. 

   2). Załącznika Nr 2 – graficznego „ Polityka przestrzenna”- do uchwały Nr 

IV/21/2001 Rady Gminy w Kowal z dnia 14 września 2001 r. 

 



 

§2 

Zakres zmiany Studium określają załączniki do uchwały: 

- Załącznik Nr 1 – tekst stanowiący zmianę części tekstowej  „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala”. 

- Załącznik Nr 2 – załącznik graficzny z oznaczonymi zmianami do rysunku Studium w skali 

1:25000. 

- Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala”. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący 
         Rady Gminy w Kowali 
 

         Roman Wasik 


