
                                                                                                     

UCHWAŁA NR V/58/07 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ  

z dnia  11 kwietnia 2007r. 
 

 

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Biała. 

 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 

162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.  Nr 172, poz. 1441 i 

Nr 175,  poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 9 ust. 1, w związku 

z  art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.: z 2004r. Nr 6, poz. 41 i  Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), Rada Miejska  w 

Białej uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 

Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Biała zatwierdzonego uchwałą  Nr XXXI/230/97 

Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 1997 roku, obejmującej w szczególności: 

1) doprowadzenie do zgodności studium z: 

a) dokumentami planistycznymi wyższego rzędu, 

b) strategią rozwoju gminy, 

c) obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,  

2) doprowadzenie do zgodności ustaleń studium z wymogami:  

a) art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

b) art. 71 i art. 72   ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. 

U. z 2006r.  Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),  

c) art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 90, poz. 880 z 

późn. zm.) oraz rozporządzeń wojewody wydanych na jej podstawie,  

d) art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),  

e) art. 84 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jt. Dz. U. z 2005r.  Nr 239, poz. 

2019 z późn. zm.) w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,  

f) art. 48 i art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (jt. Dz. U. 

z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.),  

g) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z  2007r. Nr 19, poz. 

115), 

h) art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (jt. Dz. U. z 

2006r.  Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),  

i) art. 102 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. 

z 2004r.  Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),  

j) art. 20 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (jt. Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 

z późn.  zm.),  

 

 

 

 

 



3) aktualizację  oraz weryfikację danych i zakresu ustaleń  studium wynikającą z: 

a) opracowania  ekofizjograficznego, sporządzonego  na potrzeby studium,  

b) zmian w operacie urządzeniowym lasów oraz stanu prawnego ustanowionych stref 

ochronnych dla ujęć wody,  

c) zmian w zagospodarowaniu terenu wynikających z procesu wydawania decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym szczególnie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji celu publicznego,  

d) wyników dokonanego Archeologicznego Zdjęcia Polski i sporządzanej Gminnej 

Ewidencji Zabytków  oraz analiz obszarów podlegających  ochronie konserwatorskiej,  

e) przekształceń organizacyjnych i własnościowych w zakresie usług publicznych, w tym 

szczególnie usług ochrony zdrowia i oświaty,  

f) zmian stanu prawnego gruntów,  

g) zmian w zakresie systemów komunikacyjnych i infrastrukturalnych,  

4) uzupełnienie problematyki studium o: 

a) wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie 

sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i 

bezpieczeństwa państwa (dz. U. Nr 125, poz. 1309), 

b) inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.  

 

§ 2 

 

1) Zmiana studium obejmuje teren w granicach administracyjnych gminy.  

2) Formę zmiany studium dostosować do wymogów Ministra Infrastruktury z dnia 28 

kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 z dnia 26.05.2004, poz. 1233) . 

3) Zmianę rysunku studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Biała” 

wykonać na  mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 10 000 – 1 : 20 000.  

 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Białej. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu w miejscowej prasie  i na 

tablicach  ogłoszeń w Urzędzie. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Joachim Kosz 


