
Uchwała nr V/36/2011 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30.03.2011 roku 
 
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ust.1, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 
27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje: 
 

§1 
Przystępuje się do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pyzdry” uchwalonego uchwałą Nr XXVI/239/06 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 29 marca 2006 roku zmienionego uchwałą Nr IV/24/11 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku zwanego dalej studium. 
 

§2 
Przedmiotem zmiany studium są tereny położone w mieście Pyzdry na działkach 
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 409/2, 412/2, 1001/2, 1002/6 oraz część działki 
623. 
 

§3 
Granice obszaru objętego zmianą określoną w §2 zaznaczono na kopiach map stanowiących 
załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. 
 

§4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 
 

§5 
Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 

/-/ Elżbieta Kłossowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
Do uchwały Nr V/36/2011 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30.03.2011 roku 
 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry 

 

 

W oparciu o ustawową kompetencję, wynikającą z art. 9 ust. 1, oraz art. 27 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, działając na wniosek właścicieli działek, 

Rada Miejska w Pyzdrach podejmuje uchwałę dotyczącą zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry dla terenów położonych  

w mieście Pyzdry na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 409/2, 412/2, 

1001/2, 1002/6 oraz część działki 623. 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 
/-/ Krzysztof Strużyński 


