
Uchwała Nr  LII/309 /2014 

Rady Gminy  Sabnie  

z dnia 12 listopada  2014 r. 

 

w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

 przestrzennego gminy Sabnie 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 

z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Sabnie Nr XXXIII/180/2013 z dnia 25 

kwietnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie, Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sabnie. 

 

§ 2 

Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sabnie. Tekst”, 

2) załącznik nr 2 obejmujący: 

a) rysunek nr 1 Studium w skali 1:10 000 zatytułowany: „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie. Uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego”, 

b) rysunek nr 2 Studium w skali 1:10 000 zatytułowany: „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie. Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego”. 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Sabnie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sabnie z listą uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Sabnie. 

 

§ 3 

Tracą moc: 

1) uchwała Nr XII/64/99 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sabnie 

2) uchwała Nr XXV/126/09 Rady Gminy w Sabniach z dnia 22 września 2009 roku 

 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sabnie 

3)  uchwała Nr XXVIII/159/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sabnie. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

         

    Przewodniczący 

        Rady Gminy 

 

Wacław Mikołajczuk 


