
 

 

Uchwała Nr XXXIV/258/09 
Rady Gminy Bestwina 

z dnia 26 listopada 2009 r. 
 
 

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina  

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 mara 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na 
podstawie art. 12 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami)   

 
Rada Gminy Bestwina uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina, przyjętego Uchwałą Nr XIX/139/00 Rady Gminy 
Bestwina z dnia 5.05.2000 r., zaktualizowanego Uchwałą Nr XXXVI/271/2001 
Rady Gminy Bestwina z dnia 16.11.2001 r., zwaną dalej zmianą Studium. 

2. Przedmiotem zmiany Studium, o której mowa w ust.1, jest tekst i rysunek Studium 
w zakresie zgodnym z uchwałą Nr XVIII/164/2008 z dnia 29 maja 2008 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina, zmienionej 
uchwałą Nr XX/178/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany w/w 
uchwały. 

3. Zmiana Studium dotyczy aktualizacji polityki przestrzennej gminy obejmującej 
wyznaczenie w ramach kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dwóch 
obszarów położonych w sołectwie Bestwina następujących terenów o symbolu:  
1) UK01 - Teren usług związanych z kultem religijnym, 
2) ZC01 - Teren istniejącej i potencjalnej lokalizacji cmentarzy, 
3) MN01 - Teren porządkowania i intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej i usług, 
4) PE01 - Teren działalności gospodarczej związanej eksploatacją złoża i usług, 
5) PU01 - Teren produkcji i usług, 
6) U01    - Teren rozwoju usług, 
7) UX01 -  Teren usług, 
8) R01  - Teren  rolny, 
9) WP01 – Teren wód płynących, 
10) ZE01 - Teren ochrony systemu ekologicznego, 
11) KDZ01,KDL01 – Teren komunikacji drogowej.  

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 
1)  załącznik nr 1 – zawierający cześć tekstową zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina, 
2) załączniki nr 2A i 2B – zawierające cześć graficzną zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina 



 

 

w skali 1:10 000, z określeniem terenów o symbolach, o których mowa 
w ust.3, 

3) załącznik nr 3 – zawierający ujednoliconą część tekstową Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bestwina, z wyróżnieniem przedmiotowej zmiany Studium, 

4) załącznik nr 4 – zawierający ujednoliconą część graficzną Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina 
w skali 1:10000, z wyróżnieniem przedmiotowej zmiany Studium. 

5. Do zakresu zmiany Studium należy Aneks pn. Uwarunkowania 
Zagospodarowania Przestrzennego. Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy (w zakresie obszarów objętych zmianą położonych w w Bestwinie) 
zawierający uwarunkowania oraz syntezę ustaleń zmiany Studium wraz 
z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań. 

 

§ 2 
 

Z dniem wejścia w życie uchwały ulegają zmianie postanowienia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina, 
zatwierdzonego Uchwałą nr XIX/139/00 Rady Gminy Bestwina z dnia 5.05.2000 r., 
zaktualizowanego Uchwałą nr XXXVI/271/2001 Rady Gminy Bestwina z dnia 
16.11.2001 r. w zakresie określonym niniejszą uchwalą. 

 
§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina. 
 

 
§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 


