
Uchwała Nr  IX/  43  /2007 

Rady Miejskiej Ożarów 

z dnia 30 maja 2007r. 
 

w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   

przestrzennego miasta i gminy Ożarów uchwalonego uchwałą Nr XIII/100/2000 Rady 

Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2000r. oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego na terenie miasta  i gminy Ożarów uchwalonych po 1 stycznia 1995 r. 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 32 ust. 2             

i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                  

(Dz. U. Nr  80 poz. 717 z późn. zm.) 

 

Rada Miejska  Ożarów postanawia: 

 

§ 1 

1. Przyjmuje  przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów i zaopiniowane  

    przez Gminną Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną w Ożarowie wyniki analiz i ocen   

    dotyczących zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, aktualności  

    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy    

    Ożarów uchwalonego uchwałą Nr XIII/100/2000 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca  

    2000 roku i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i  

    gminy Ożarów uchwalonych po 1 stycznia  1995 r. i wymienionych w załączniku Nr 1 do  

    niniejszej uchwały, 

2. Stwierdza się brak aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

    przestrzennego miasta i gminy Ożarów wymienionego w ust. 1, w odniesieniu do  

    przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym  

    (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz do przepisów odrębnych. 

3. Uznaje się potrzebę zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

    przestrzennego miasta i gminy Ożarów w szczególności w zakresie dostosowania do    

    obowiązujących przepisów prawa. 

Stwierdza się częściowy brak zgodności obowiązujących miejscowych planów                

     zagospodarowania przestrzennego Nr 1, nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 11 wymienionych   

     w ust. 1 z wymogami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  

     zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) 

Stwierdza się częściowy brak zgodności obowiązujących miejscowych planów  

     zagospodarowania przestrzennego Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 9, Nr 10, Nr 11 wymienionych                   

     w ust. 1 w zakresie wymienionym w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku                    

     o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)                   

     i rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego  

     zakresu projektu zagospodarowania przestrzennego 

                                            § 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów 

 

                                            § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


