
BURMISTRZ OZIMKA  

 

dotyczy: sprawy PGK.6720.1.2020.PD – uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek. 

 

Stosownie do art. 11 ust.6 pkt.12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w załączeniu przesyłam projekt uchwały w sprawie: 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek. 

 

 

UZASADNIENIE 

Przedkładany do uchwalenia projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ozimek jest rezultatem  podjętej zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) przez Radę Miejską w 

Ozimku Uchwały Nr XXI/172/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek. Z art. 9 ust.1 ustawy wynika, ze 

polityka przestrzenna gminny powinna być określona w drodze opracowania sporządzonego jako studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przygotowanego przez burmistrza. Studium 

nie jest aktem prawa miejscowego, nie może zatem być źródłem powszechnie obowiązującego prawa, jakim na 

obszarze gminy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.     

Projekt „Studium” sporządzono zgodnie z trybem określonym ww. ustawie. W art. 11 określono 

procedurę prac przy sporządzeniu studium. Projekt studium podlegał procedurze opiniowania i uzgadniania, 

wyłożony był do publicznego wglądu w dniach od 22 listopada 2021 r. do 16 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu 

Gminy i Miasta w Ozimku. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbyła się w 

dniu 1 grudnia 2021 r. W terminie do 10 stycznia 2022 r. osoby prawne i jednostki fizyczne oraz jednostko 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi do projektu. W ustawowym terminie 

wniesiono 32 uwag.  

Zgodnie z art. 11 ust.6 pkt. 12, Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej do uchwalenia projekt studium 

wraz z listą nieuwzględnionych uwag.  

 

 

Załączniki:  

1. Projekt uchwały  

2. Tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Ozimek, 

stanowiący załącznik nr 1; 

3. rysunek nr 1 – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, sporządzony w skali 1:10 000, 

stanowiący załącznik nr 2; 

4. rysunek nr 2 – kierunki zagospodarowania przestrzennego, sporządzony w skali 1:10 000, stanowiący 

załącznik nr 3; 

5. rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do studium, stanowiące załącznik nr 

4; 

6. Dane przestrzenne aktu; 

 


