
Załącznik do uchwały nr 75/2018 
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii z dnia 24 kwietnia 2018 r.  

 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ………………  

ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

z dnia …………………………….…   

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
 
 

Na podstawie art. 37o ust. 1 w zw. z art. 37o ust. 8 w zw. z art. 11-13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 z pózn. zm.), w związku 
z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym 
w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 poz. 730) 

 
 

uchwala się, co następuje: 
 

§1. Przystępuje się do sporządzenia Ramowego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zwanego 
dalej studium metropolitalnym. 

§2. Studium metropolitalnym objęty jest cały obszar metropolitalny, wyznaczony zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia 
w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą "Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolia”(Dz.U. z 2017 r. poz. 1290). 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmruha3de


UZASADNIENIE 

 

Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały jest zainicjowanie procesu opracowania 

metropolitalnego dokumentu planistycznego, jakim jest Ramowe studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego. Stanowi to 

realizację art. 37o ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 z pózn. zm.). 

Docelowo dokument ten stanowić będzie narzędzie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej na obszarze związku metropolitalnego, co z kolei jest zadaniem związku 

metropolitalnego, określonym w art. 3 ust. 2a cyt. ustawy. 

W szerszym kontekście, podejmowanie działanie wpisuje się w proces kształtowania ładu 

przestrzennego, co jest jednym z zadań publicznych związku metropolitalnego, zgodnie z art. 

12 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 

śląskim (Dz. U. z 2017 poz. 730). 


