
WÓJT GMINY PAWŁOWICE 
ul. Zjednoczenia 60 
43-250 Pawłowice 

woiewór;i;ztwo ~.1ąsk1e Zarządzenie nr Ol .0050.0012.2014 
Wójta Gminy Pawłowice 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

w sprawie: rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice, wyłożonego 
do publicznego wglądu w dniach od 14 października 2013 r. do 13 listopada 
2013 r., zbieranie uwag do 4 grudnia 2013 r. 

Działając na podstawie: 
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 594), 
art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), 
art. 42 pkt 1, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1235) 

zarządzam 

§1 

Postanawiam nie uwzględnić zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice uwag o następujących 
numerach;2/b,4/b,5,6, 7,8,9, 10, 11,12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25, 
26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35, 36, 37, 38, 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70/b, 71, 72/a, 
zamieszczonych w wykazie uwag zgłoszonych na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego w/w 
projektu zmiany studium. 

§2 

Postanawiam uwzględnić zgłoszone do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice uwagi o następujących numerach: 
1, 2/a, 3, 4a, 69, 70/a, 72/b, 73, zamieszczonych w wykazie uwag zgłoszonych na podstawie 
art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym do wyłożonego w/w projektu zmiany studium. 

§3 

Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest wykaz uwag zgłoszonych na podstawie art. 
11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
do wyłożonego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pawłowice. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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