
RADA MIASTA ŁAŃCUTA 

ul. Plac Sobieskiego 18 

37-100 ŁAŃCUT 

 

OA.0007.1.60.2021 

UCHWAŁA Nr XLV/299/2021 

 

RADY MIASTA ŁAŃCUTA 

 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), 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 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Łańcuta, Rada 

Miasta Łańcuta uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta, uchwalonego uchwałą nr 

XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. z późn. zm., 

zwanej dalej „Studium”.  

 

2. Zmiana nr 4 dotyczy terenu ograniczonego ulicami: od wschodu 

ul. Cetnarskiego, od północy ul. Matejki, od zachodu ul. 10 Pułku Strzelców Konnych 

i  od południa ul. Piłsudskiego i polega na wskazaniu w jego granicach możliwości 

realizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

 

§ 2. 1. Zmiana Studium dotyczy części tekstowej i rysunkowej Studium, która 

zostaje przedstawiona w ujednoliconej formie tego dokumentu, z wyróżnieniem 

zmian, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały. 

 

2.Ujednolicony dokument zmiany nr 4 Studium stanowią załączniki do niniejszej 

uchwały: 

 

1) tekst Studium, stanowiący załączniki nr 16 – 38 do uchwały, w ujednoliconych 

zał. nr 16, 16a, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 35, 34, 37a wyróżniono zmiany; 

 

2) część graficzna Studium, stanowiąca załączniki nr 1 – 15 do uchwały, na zał.  

nr 3, 12, 13, 14 odznaczono granice obszaru objętego zmianą nr 4, a na 

ujednoliconym zał. nr 15 wyróżniono zmiany, o których mowa w § 1 ust. 2 

uchwały; ponadto zmianie ulegają zał. nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 w związku 



ze zaktualizowaniem uwarunkowań i kierunków rozwoju obszaru objętego 

zmianą nr 4. 

 

3. Dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 39 do uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady: Mirosław Rzeszótko 

 


