
UCHWAŁA NR XXXVII/244/2022 
RADY GMINY ALEKSANDRÓW 

z dnia 13 maja 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz 
art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Gminy 
Aleksandrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów, przyjętego 
uchwałą Nr XIII/79/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 marca 2008 r. 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Aleksandrów oraz zmienionego uchwałą XXXIII/224/2022 
Rady Gminy Aleksandrów z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Aleksandrów. 

§ 2. Zmiana studium obejmuje obszar w granicach administracyjnych Gminy 
Aleksandrów. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Jolanta Rogozińska 
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Uzasadnienie 

Aktualnie obowiązującym na terenie gminy Aleksandrów studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów, jest 
dokument przyjęty uchwałą Nr XIII/79/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 
26 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów oraz zmieniony uchwałą 
XXXIII/224/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Aleksandrów. 

Uchwała inicjująca prace planistyczne nad nową edycją studium stanowić 
będzie kontynuację prac nad zmianą polityki przestrzennej gminy Aleksandrów 
w odniesieniu do całego obszaru gminy. 

W związku natomiast z zakończeniem prac planistycznych nad zmianą studium 
w zakresie lokalizacji na terenie gminy Aleksandrów linii elektroenergetycznej 
110 kV relacji Sławno – Sulejów, które zakończyły się podjęciem uchwały nr 
XXXIII/224/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Aleksandrów możliwe jest powrócenie do prac nad zmianą 
polityki przestrzennej w odniesieniu do całego obszaru gminy w jej granicach 
administracyjnych. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały zgodne jest z przepisami ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) 
oraz przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) 
stanowiącym, że w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych 
zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
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