PROJEKT
Uchwata Nr ^
.2010
Rady Gminy Popielow
zdnia04.11.2010r
w sprawie przysta^pienia do sporzqdzenia zmiany studium uwarunkowari
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
0 samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 9 ust. 1 i 3 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
Rada Gminy Popielow uchwala co nastepuje:

§1
Przyst§puje si§ do sporzqdzenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Popielow
- Uchwala
nr XV/210/2005 Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 kwietnia 2005r,
w granicach administracyjnych Gminy.

§2

Granice obszaru objetego zmiany okreslonct w § 1 zaznaczono na kopii mapy
ewidencyjnej stanowia^cej zaJ^cznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§3

W sporzadzonej zmianie studium uwzgl^dni si§ uwarunkowania wynikajqce w
szczegolnosci z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2) stanu ladu przestrzennego i wymogow jego ochrony;
3) stanu srodowiska, w tym stanu rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej,
wielkosci i jakosci zasobow wodnych oraz wymogow ochrony srodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej;
5) warunkow i jakosci zycia mieszkahcow, w tym ochrony ich zdrowia;
6) zagrozenia bezpieczenstwa ludnosci i jej mienia;
7) potrzeb i mozliwosci rozwoju gminy;
8) stanu prawnego gruntow;
9) wyst^powania obiektow i terenow chronionych na podstawie przepisow
odr^bnych;
10) wyst^powania obszarow naturalnych zagrozen geologicznych;
11) wyst^powania udokumentowanych ztoz kopalin oraz zasobow wod
podziemnych;
x

12) wyst?powania terenow gorniczych wyznaczonych na podstawie przepisow
odr?bnych;
13) stanu systemow komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia
uporzqdkowania gospodarki wodno-sciekowej, energetycznej oraz gospodarki
odpadami;
14) zadah slu±£[cych realizacji ponadlokalnych celow publicznych.
§4

W zmianie studium okresli si? w szczegolnosci:
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenow;
2) kierunki i wskazniki dotycza^ce zagospodarowania oraz uzytkowania terenow, w
tym tereny wyta^czone spod zabudowy;
3) obszary oraz zasady ochrony srodowiska i jego zasobow, ochrony przyrody,
krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej;
5) kierunki rozwoju systemow komunikacji i infrastruktury technicznej;
6) obszary, na ktorych rozmieszczone b?da_ inwestycje celu publicznego
o znaczeniu lokalnym;
7) obszary, na ktorych rozmieszczone b?da, inwestycje celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa i ustaleniami programow, o ktorych mowa w art.
48ust. 1;
8) obszary, dla ktorych obowia^zkowe jest sporzqdzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisow odr?bnych, w tym
obszary wymagaja^ce przeprowadzenia scaleh i podziatu nieruchomosci, a takze
obszary rozmieszczenia obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy
powyzej 2.000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;
9) obszary, dla ktorych gmina zamierza sporzqdzic miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagaja^ce zmiany
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne;
10) kierunki i zasady ksztattowania rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej;
11) obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania si? mas
ziemnych;
12) obiekty lub obszary, dla ktorych wyznacza si? w ziozu kopaliny filar ochronny;
13) obszary pomnikow zagtady i ich stref ochronnych oraz obowia/uja^ce na nich
ograniczenia prowadzenia dziafalnosci gospodarczej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenow bytych hitlerowskich obozow
zagtedy
(Dz.
U.
Nr
41,
poz.
412
oraz
z
2002r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271);
14) obszary wymagaja^ce przeksztatceri, rehabilitacji lub rekultywacji;
15) granice terenow zamkni?tych i ich stref ochronnych;
16) inne obszary problemowe, w zaleznosci od uwarunkowah i potrzeb
zagospodarowania wyst?puja_cych w gminie.

§5

Wykonanie uchwafy powierza si§ Wojtowi Gminy Popielow

§6
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Wqjt Gminy Popiefow
Dionizy Ipuszynski

UZASADNIENIE

Podj^cie opracowania zmiany studium uzasadnione jest potrzebami lokalnej
spotecznosci w zakresie ustalenia zasad rozwoju przestrzennego terenu,
a glownie aktualizacji ukfadu komunikacyjnego, aktualizacji obszarow
przeznaczonych pod zainwestowanie, okreslenia zasad ksztattowania i sposobu
zabudowy oraz ochrony poszczegolnych terenow
Dokonanie zmiany studium jest warunkiem niezb^dnym dla opracowania
zmian obowiazuja^cych
fragmentow miejscowych
planow zagospodarowania
przestrzennego. Fragmentaryczne zmiany planow miejscowych wynikaj£[ z wnioskow
skiadanych przez mieszkahcow. Wnioski dotycza^ catego terenu Gminy Popielow.
Ze wzgl^du na koniecznosc zachowania spojnosci pomi^dzy planami
zagospodarowania poszczegolnych miejscowosci, a obowia^zuja^cym Studium
uwarunkowan i kierunkow rozwoju Gminy Popielow zachodzi potrzeba aktualizacji
i zmiany uchwaly nr XV/210/2005 Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 kwietnia
2005r

