
 
 
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/167/10 
Rady Gminy Cisek 

z dnia 08 marca 2010r. 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r., Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568., z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 
116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 
17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241), art. 9 ust.1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r., Nr 80, 
poz.717, z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087,  z 2006r. 
Nr 45, poz.319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880, z 2008r.  Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 

1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:  
 

 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/217/2002 

Rady Gminy Cisek  z dnia 9 października 2002r., zwanego dalej Studium. 

 

§ 2. Granicami obszaru objętego zmianą Studium są granice administracyjne Gminy Cisek. 

 

§ 3. W zmianie Studium należy w szczególności uwzględnić wymogi określone w art. 10 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wyniki sporządzonej Oceny aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek. 

 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

        Przewodnicząca 
       Rady Gminy Cisek 
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08.03.2010r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek 

 

Stosownie do zapisów art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80 poz.717 z późn. zm), Wójt Gminy Cisek w październiku 2008r. 

dokonał oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Cisek zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Cisek  Nr XXXVII/217/2002 z dnia 9 października 

2002r..  

Wyniki przeprowadzonych analiz, po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczno-

Architektoniczną w Raciborzu przedstawione zostały Radzie Gminy Cisek, która uchwałą 

NrXXXIII/166/10 z dnia 08.03.2010r.  w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek stwierdziła częściowy brak jego aktualności oraz 

wskazała konieczność dokonania wszystkich wymaganych prawem czynności umożliwiających 

podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium. 

Podjęcie uchwały ma na celu dostosowanie zapisów obowiązującego studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek do aktualnego stanu prawnego, w 

szczególności do wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

obowiązujących dokumentów planistycznych i programów sektorowych wyższego rzędu oraz  

aktualnych uwarunkowań społecznych, przyrodniczych i gospodarczych w gminie Cisek. 

Opracowanie zmiany studium jest niezbędne dla koordynacji polityki przestrzennej w gminie oraz 

przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą być 

zgodne z ustaleniami Studium. Uchwała w znaczny sposób przyczyni się również do efektywnego 

wykorzystania wsparcia ze środków UE dla przygotowania inwestycji rozwojowych.  

Wobec powyższego rekomenduję przedłożony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Cisek do przyjęcia przez Radę Gminy.  

 


