
 
UCHWAŁA NR ……………. 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 
z dnia …………………. 2022 roku 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

zmiany nr 8 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
miasta i gminy Ustrzyki Dolne 

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

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 1,  

i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn.zm.). 

 
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

Przystępuje się do sporządzenia zmiany nr 8 studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne przyjętego uchwałą 

Nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 kwietnia 2019 r.  

 

§2 

 Przedmiotem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne jest obszar wskazany na załączniku 

graficznym, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 

 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
zmiany nr 8 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Ustrzyki Dolne 
 

Do sporządzenia zmiany nr 8 studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne (zwanej dalej zmianą 

studium), której przedmiotem jest obszar wskazany na złączniku graficznym do uchwały 

przystąpiono na wniosek osoby prawnej, działającej pod firmą HOTEL ARŁAMÓW Spółka 

Akcyjna.  

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium wynika z potrzeby dostosowania 

zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Ustrzyki Dolne przyjętego uchwałą Nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych z dnia 16 kwietnia 2019r. z późn. zm do zmian wprowadzonych art. 10 ust. 2a 

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz podyktowane jest planami inwestycyjnymi w ramach 

rozbudowy kompleksu hotelowego w Arłamowie. Z uwagi na obecną sytuację geopolityczną 

zasadne jest wyznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne obszaru, na którym rozmieszczone mogą być 

urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy 

zainstalowanej powyżej 500 kW wraz ze strefą ochronną związaną z ograniczeniami  

w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Zmiana studium ma zatem 

odpowiadać zarówno potrzebom inwestycyjnym Wnioskodawcy jak również ma służyć 

dostosowaniu zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne w granicach obszaru objętego zmianą nr 8 

studium do obecnych uwarunkowań prawnych. 

Konsekwencją zmiany studium będzie sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru.  

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia zmiany 

nr 8 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Ustrzyki Dolne we wskazanym wyżej zakresie jest w pełni zasadne. 

Wobec powyższego przekłada się projekt uchwały do przyjęcia przez Radę Miejską  

w Ustrzykach Dolnych. 

 
 
 

………………………………… 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych 


