
UCHWAŁA Nr XLIII/321/10                      
Rady Gminy Działdowo 
z dnia 7 stycznia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Działdowo” pow. działdowski woj. warmińsko-mazurskie. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, 

z 2001 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717,         
nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1155, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r.          
nr 17 poz. 128), art. 12 ust. 1, art. 27  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    
(Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zmianami), oraz Uchwały Rady Gminy Działdowo nr XXIII/169/08 z dnia 29 maja 2008 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy, Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo” 
uchwalonego uchwałą nr XIX/69/01 Rady Gminy Działdowo z dnia 18 maja 2001 r., zwaną w dalszej części Uchwały „zmianą 
Studium”. 

1. Zmiana Studium odnosi się do części II Studium – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy” - która była 
przedmiotem uchwalenia (tekst i część graficzna).  

2. Opracowanie obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy zgodnie z Uchwałą R.G. nr  XXIII/169/08 z dnia 
29 maja 2008 r. o przystąpieniu do Zmiany Studium, w zakresie dotyczącym funkcji terenów  oraz zmian  wynikających 
z aktów prawnych,  które weszły w życie po roku 2001.   

3. Zmianę Studium sporządzono w nawiązaniu do części I Studium - „Uwarunkowania i diagnoza stanu 
zagospodarowania przestrzennego gminy”, które nie uległo zmianie ( i nie było przedmiotem uchwalania). 

§ 2. Załącznikiem do niniejszej Uchwały jest: 

1) tekst Zmiany Studium „Część II Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy”, 
 
2) rysunek Zmiany Studium w skali 1:25 000. 
 

§ 3. Z tytułu niniejszej Uchwały Wójt Gminy Działdowo zobowiązany jest do: 

1)  przechowywania oryginału Zmiany Studium, 
 
2) udostępniania Zmiany Studium do wglądu oraz udzielania informacji zainteresowanym osobom i jednostkom 
organizacyjnym. 

 
§ 4. Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Działdowo nr XIX/69/01 z dnia 18 maja 

2001 r. dotycząca uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo. 

§ 5.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo. 

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

       

 

 

 

                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy  
                                                                                                                                          Mirosław Zieliński 
 
  
  

 

 


