
UCHWAŁA NR XX/101/2008 

RADY GMINY SANTOK  

z dnia 21 lutego 2008 roku 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  

gminy Santok  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz.717, z 2004 r.: Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r.: Nr 113 poz. 954, 
Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. : Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635 oraz z 2007r.Nr 127, 
poz. 880) 
  

RADA GMINY W SANTOKU  

uchwala, co następuje: 
 
§ 1.  Wójt Gminy Santok przystąpi do sporządzenia zmiany studium i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Santok, zatwierdzonego uchwałą 
Rady Gminy  Santok  Nr XXVII/180/2005 z dnia 17 marca 2005r. zwanego dalej 
„studium”. 

 
§ 2. Zmianę studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych 

gminy. 
 

§ 3. Przedmiotem ustaleń zmiany studium będzie określenie polityki przestrzennej 
gminy, uwzględniające zasady określone w koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania 
województwa lubuskiego oraz strategii rozwoju gminy. 

 
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
  

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Gminy Santok 

                                                                                            
                                                                                        Tadeusz Boczula 

  
  
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XX/101/2008  
z dnia 21 lutego 2008 r. 
 
 

Przystąpienie do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania terenu gminy Santok uchwalonego uchwałą Rady Gminy w 
Santoku nr Nr  XXVII/180/2005 z dnia 17 marca 2005r.  obejmuje tereny w granicach 
administracyjnych gminy. 

Od roku 2006   do tut. Urzędu wpłynęły wnioski osób prywatnych oraz 
jednostek organizacyjnych o zmianę zapisów w części obszarów gminy na inne 
funkcje niŜ zapisane w obecnym studium kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

Ponadto zmiana studium winna nastąpić z uwagi na zmianę kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczącej m.in. lokalizacji nowego 
cmentarza w Santoku,  zmiany lokalizacji przebiegu dróg ( obwodnicy Stare Polichno 
- Janczewo-Wawrów-Gorzów Wlkp.), lokalizacji terenów pod funkcje elektrowni 
wiatrowych. 

 

 
Wnioskowana uchwała w sprawie przeprowadzenia procedury zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok jest 
zgodna z przepisami prawa oraz polityką przestrzenną gminy. 

 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Gminy Santok 

                                                                                            
                                                                                        Tadeusz Boczula 

  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 


