
            

 

 Uchwała Nr XVIII/146/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 29 listopada 2011 roku  

 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr X/65/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew  

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 

zmianami) uchwala się, co następuje:  

 

 § 1. Paragraf 2 uchwały Nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 sierpnia 2007 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew otrzymuje następujące brzmienie.:  

„.Zmiana studium będzie opracowana w skali 1: 10 000 i obejmie cały teren miasta i gminy 

Karczew w jego granicach administracyjnych.”   

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

 §3. Uchwała wymaga ogłoszenia przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Karczewie i opublikowania w internecie. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

 
 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

            Rada Miejska w Karczewie dnia 16 sierpnia 2007 roku podjęła uchwałę Nr X/65/2007 w sprawie 

            przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

            przestrzennego miasta i gminy Karczew  

W § 2 w/w uchwały została określona skala zmiany studium na 1:5 000. 

W wyniku prac planistycznych nad zmianą studium zaszła konieczność zmiany skali opracowania 

na1:10 000. 

Zgodnie z § 5. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

„Projekt rysunku studium sporządza się na kopii mapy topograficznej, pochodzącej z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, lub na kopii wojskowej mapy topograficznej w skali od 

1:5 000 do 1:25 000”. 

Dla województwa mazowieckiego mapy topograficzne są dostępne w skalach od 1:10 000 

do 1:100 000. Dla miasta i gminy Karczew nie były nigdy opracowane mapy topograficzne w skali 

1:5 000. 

Z powyższego wynika, że opracowanie zmiany studium nie jest możliwe na kopii mapy 

topograficznej w skali 1:5 000. 
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