
Uchwała Nr IX/48/2007 
Rady Gminy Krzemieniewo 
z dnia 25 października 2007 r. 

 

 
w sprawie:  uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzemieniewo dla wprowadzenia terenu usług, 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w obrębie wsi 
Krzemieniewo. 

 
 

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 późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr XXX/III/163/06 Rady Gminy 
Krzemieniewo z dnia 12 października 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krzemieniewo. 
 
Rada Gminy Krzemieniewo uchwala zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo, dla 

      terenu usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w obrębie wsi 
Krzemieniewo. 

 
§1.  Załącznikami do niniejszej uchwały: 

1) załącznik nr 1 – tekst zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo; 

2) załącznik nr 2 – rysunek zatytułowany : „Zmiana studium uwarunkowań                   
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo” rysunek 
stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały, w skali  1 : 20 000; 

3) załącznik nr 3  - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do 
projektu zmiany studium. 

 
§2. Pozostałe uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzemieniewo określone i ustalone w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo” zatwierdzonego 
Uchwałą Nr XV/75/2000 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19.04.2000r. uznaje 
się za aktualne. 

 
§3.  Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, w granicach administracyjnych gminy 

Krzemieniewo. 
 
§4.    Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 
 
§5.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr IX/48/2007        
Rady Gminy Krzemieniewo 
z dnia 25 października 2007r. 

 

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy Krzemieniewo 

 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych  

do wyłożenia do  publicznego wglądu projektu zmiany studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

gminy Krzemieniewo  dla wprowadzenia terenu usług, obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów w obrębie wsi Krzemieniewo 

 
 
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                    i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Krzemieniewo ustala co 

następuje: 

 

 

§1. W czasie wyłożenia projektu zmiany studium i w 14 dniach po jego wyłożeniu nie wniesiono żadnych uwag. 

 

 
 
 

 

 

 

 


