
      Uchwała  Nr XXXIX/620/2005  
Rady Miasta Siedlce 

z dnia  24 listopada 2005 roku 
 

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Siedlce. 

 
Na podstawie  art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                        

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  poz. 717, Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41,        
Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz. 1087), art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,               
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Nr 153, poz. 1271,     
Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441)                   
w związku z uchwałą  Nr XIII/182/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2003 r.            
o przystąpieniu do zmiany  studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Siedlce,   Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego    
miasta Siedlce w granicach administracyjnych, w brzmieniu określonym w załączniku  
Nr 1 do uchwały zawierającym następujące części: 

 
Część A.  Uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust.1 wyżej wymienionej  ustawy 
                o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym i ustalenia określające  kierunki  
                zagospodarowania przestrzennego miasta, o których mowa w art. 10 ust. 2  tej  
                ustawy,  przedstawione w formie tekstowej. 
Część B.  Uwarunkowania, o których mowa w części A, przedstawione w formie graficznej 

na mapie  w skali 1: 5 000.  
Część C. Rysunek określający kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta, a także 

granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, przedstawiony na kopii 
mapy w skali 1: 5 000.  

Część D.  Dokumentacja  i  schematy wyjaśniające zawierająca objaśnienia przyjętych 
rozwiązań oraz syntezę ustaleń studium. 

 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12  ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowi załącznik nr  2  do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała Nr LII/797/2002 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2002 r.  
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Siedlce. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Siedlce.  
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
           Przewodniczący 
              Rady Miasta 
 

         inż Wojciech Kudelski 



 


