
Uchwała Nr XIX/123/2012
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: uchwalenia l zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Baćkowice uchwalonego Uchwałą Nr łlI9/2002 r. Rady
Gminy Baćkowice z dnia 4 grudnia 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 L o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 L Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 27 w związku z art. 12 ust.!
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 L

poz. 647)
Rada Gminy Baćkowice postanawia, co następuje:

~l
I. Uchwala się I zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Baćkowice, uchwalonego Uchwałą nr 11/9/2002 L Rady Gminy Baćkowice z dnia 4
grudnia 2002 L. zwaną w dalszej części uchwały zmianą studium.

2. Ustalenia zmiany studium zawarte są w:
I) część graficznej zawierającej mapy określające:

a) politykę przestrzenną gminy - załącznik nr I w skali 1:25 000,
b) politykę przestrzenną gminy - załączniki nr Ic, Id, Ig, lh. Ij, Ik, \I i lp (8 szt.) w skali

1:10000,
c) uwarunkowania środowiskowe i kulturowe - załącznik nr 2 w skali 1:25 000,
d) uwarunkowania środowiskowe i kulturowe - załączniki nr 2c, 2d, 2g, 2h, 2j, 2k, 21 i 2p

(8 szt.) w skali I: 10000,
e) systemy infrastruktury technicznej - załącznik nr 3 w skali 1:25 000,
1) systemy infrastruktury technicznej - załączniki nr 3c, 3d, 3h, 3j, 3k, 31 i 3p (7 szt.)

w skali 1:10000.
2) części tekstowej zawierającej uwarunkowania rozwoju i politykę przestrzenną gminy:
załącznik nr 4 - ustalenia Studium, wprowadzone zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

~2
Zakres zmiany studium obejmuje tereny wskazane na załącznikach graficznych do uchwały
i dotyczy wyznaczenia nowych terenów pod: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
w miejscowościach Olszownica i Piskrzyn; usługi wielofunkcyjne w miejscowościach Piórków
i Piórków Kolonia; rozbudowę wysypiska odpadów w miejscowości Janczyce i biogazownię
w miejscowości Gołoszyce.

~3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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