
                                                                                                                             
                                                                             

UCHWAŁA NR XIX/235/08 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ  

z dnia 28  listopada  2008roku. 

 

 

w  sprawie  uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego gminy Biała  
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 

poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, 

poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z  

2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, 

poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111), art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany. DZ. U. 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 oraz z 2007r. Nr 127, poz. 880), w związku z uchwałą Nr V/58/07 Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała”,  Rada Miejska w Białej  uchwala,   co 

następuje: 

 

§ 1. 

1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Biała”.  

2. Integralną częścią uchwały są: 
1) tekst zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Biała”, zawierający analizę stanu zagospodarowania gminy i uwarunkowania jej rozwoju, 

ujęte w CZĘŚCI 1,  oraz  określający kierunki zagospodarowania  przestrzennego gminy 

Biała, ujęte w  CZĘŚCI 2 - stanowiący załącznik nr 1,  

2) rysunek zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Biała”, określający kierunki zagospodarowania i strukturę funkcjonalno-

przestrzenną,  sporządzony na mapie w skali 1 : 20 000 – stanowiący      załącznik nr 2,  

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12    ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - stanowiące załącznik nr 3.    

 

§ 2. 

Uchyla się  uchwałę Nr XXXI/230/97 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia  1997 roku w 

sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy 

Biała.    

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Białej. 

 
§ 4. 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej 

Joachim Kosz 



 

                                                                                           Załącznik nr  3 

                                                                                           do uchwały  Nr XIX/235/08 

                                                                                           Rady Miejskiej w Białej 

                                                                                           z dnia 28 listopada 2008r. 

 

w  sprawie  uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Biała” 
 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w  art. 11 pkt 12 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wniesionych do projektu zmiany studium w 

trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu 

 

 
W  trakcie wyłożenia projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy BIAŁA”  do publicznego wglądu, a także w terminie 21 dni od zakończenia 

okresu wyłożenia  ww. projektu do publicznego wglądu wpłynęła jedna uwaga od osoby prawnej, 

Uwaga dotyczyła nieznacznego powiększenia obszaru wskazanego w zmianie studium pod 

lokalizację elektrowni wiatrowych. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem ww. uwagi  przez 

Burmistrza Białej, zgodnie z  art. 12 ust.  1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. Dz. U. 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 oraz z 2007r. Nr 127, poz. 880),  rozstrzygniecie Rady Miejskiej  w Białej  staje się 
bezprzedmiotowe.  

 
 

 

 

 

 
 
 


