Uchwała Nr XV/77/99
Rady Miasta Węgrowa
z dnia 28 grudnia 1999r
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Węgrowa
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. Nr 8 poz. 415 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Węgrowa
uchwala, co następuje:
§1

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa,
zwane dalej Studium, określa politykę przestrzenną miasta w brzmieniu niżej
wymienionych załączników:
1) Załącznik Nr 1 Tekst – ustalenia Studium;
2) Załącznik Nr 2 Rysunek – ustaleń Studium;
§2

Polityka przestrzenna określona w Studium zawiera ustalenia dotyczące:
1) Celów i zadań rozwojowych
2) Uwarunkowań realizacji celów rozwoju przestrzennego miasta
3) Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
§3

Cele, uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta wiążąc
organy samorządu miasta Węgrowa będą podstawą:
1) podejmowania uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywania ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta,
3) uchwalania strategii rozwoju miasta, wieloletnich programów gospodarczych i planów
inwestycyjnych dla infrastruktury komunalnej,
4) podejmowania działań na rzecz wprowadzania istotnych dla rozwoju Węgrowa
inwestycji ponadlokalnych do programów zadań rządowych oraz do programów
zadań organów samorządowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

5) prowadzenia gospodarki nieruchomościami.
§4

Zobowiązuje się Zarząd Miasta Węgrowa do:
1) opracowania wieloletnich programów gospodarczych,
2) opracowania studium przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiącego podstawę do
wyznaczenia obszaru Węgrowskiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego,
3) opracowania szczegółowego studium historyczno przestrzennego Węgrowa,
4) promocji miasta, łącznie z przygotowywaniem ofert lokalizacyjnych dla inwestycji
rozwojowych sektora prywatnego, krajowego i zagranicznego,
5) dbania o wizerunek miasta w zakresie ładu przestrzennego, porządku,
bezpieczeństwa i estetyki,
6) monitorowania zjawisk występujących w zagospodarowaniu przestrzennym, przez
prowadzenie rejestrów: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
decyzji

pozwoleń

na

budowę

oraz

uchwalonych

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających ich lokalizację w przestrzeni i
charakter funkcjonalny.
§5

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Węgrowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

