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RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE

z dnia 29 wiześma 2021 r.

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Na podstawie art 12 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 i o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz U z 2021 r poz 741 ze zm) oiaz art 18 ust, 2 pkt 5 ustawy' z dnia 8 marca 1990 r. o samoiządzie 
gminnym (Dz U z 2021 i poz, 1372), Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie zuchwałą Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 roku 
w sprawie przystąpienia do opiacowania Studium uwanmkowań ikieiunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choszczno, uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaiowama 
przestrzennego gminy Choszczno, zw'ane dalej Studium

§2. Granicami spoiządzema Studium są granice administracyjne gminy Choszczno Giamce obszaru 
objętego Studium przedstawiono na rysunkach stanowiących załączniki graficzne nr I i 2, do niniejszej 
uchwały, będące jej integralną częścią.

§ 3. Załącznikami do mniejszej uchwały są'

1) załącznik nr 1 - rysunek studium, zatytułowany „Gmina Choszczno, Studium uwarunkowań i kieiunków' 
zagospodaiowania przestrzennego Uwarunkowania”,

2) załącznik nr 2 - rysunek studium, zatytułowany „Gmina Choszczno. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania pizestrzennego Kierunki”,

3) załącznik nr 3 - tekst studium pt „Studium iwaiunkowań i kierunków' zagospodarowania przestrzennego 
gminy Choszczno”.

4) załącznik nr 4 - lozstrzygmęcie Rady Miejskiej w Choszcznie o sposobie lozpatrzema uwag dotyczących 
projektu Studium wmiesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości 
prawmej;

5) załącznik nr 5 - dane pi zestrzenne. plik elektroniczny

§ 4. Z dniem wejścia w życie mniejszej uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwanmkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno, tracą moc ustalenia uchw'ały Nr XXXVI/305/2006 Rady 
Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2006 r, zmienionej uchwałą NrlX/80/2015 Rady Miejskiej 
w'Choszczme zdnia 21 wnześnia 2015 r, zmienionej uchwalą Nt XXXl/228/2017 zdma 30 października 
2017 r., zmienionej uchwalą Ni XXXVl/267/20!8 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r.

§ 5. Wykonanie mniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Choszczno

Id SAI236ht:-8Dr-4-497B-992e-0249C9S7l'335 Uchwalony Strona I


