Projekt

UCHWAŁA NR ………………../2018
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia ……………….. r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy – etap II
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232) i art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 1073 i 1566) oraz w wykonaniu uchwały Nr L/1424/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia
21 lutego 2013 r. z późn. zm.1 - Rada m.st. Warszawy uchwala co następuje:
§ 1. 1. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy, uchwalonym uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy, z dnia
10 października 2006 r. (z późn. zm 2), zwanym dalej Studium, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w części tekstowej Studium zgodnie z wyróżnieniem kolorem niebieskim i przypisem
dolnym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w części graficznej Studium zgodnie z granicami i wyróżnieniami zmian oznaczonymi
w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Integralną część uchwały stanowią Załączniki:
1) Tekst Studium, w formie ujednoliconej z wyróżnieniem zmian, stanowiący Załącznik
nr 1, uzupełniony w części „Podsumowanie” syntezą i uzasadnieniem rozwiązań
przyjętych niniejszą uchwałą;
2) Rysunki Studium od Nr 1 do Nr 28, w formie ujednoliconej z wyróżnieniem zmian,
stanowiące Załącznik nr 2;
3) Lista nieuwzględnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy uwag oraz sposób ich
rozpatrzenia przez Radę m.st. Warszawy, stanowiąca Załącznik nr 3.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany wprowadzone uchwałami Rady m.st. Warszawy: nr LIV/1535/2013 z dnia 18.04.2013r.,
nr XC/2310/2014 z dnia 11.09.2014r., nr XCII/2345/2014 z dnia 16.10.2014r., nr XVII/363/2015 z dnia
17.09.2015r., nr LIV/1313/2017 z dnia 31.08.2017r. i nr LXI/1630/2018 z dnia 8.02.2018r.
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Zmiany wprowadzone uchwałami Rady m.st.Warszawy: nr L/1521/2009 z dnia 26.02.2009r., nr LIV/1631/2009
z dnia 28.04.2009r., nr XCII/2689/10 z dnia 07.10.2010r., nr LXI/1669/2013 z dnia 11.07.2013r. i
nr XCII/2345/2014 z dnia 16.10.2014r.
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