
UCHWAŁA NR XVIII/123/2020 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przyrów 

 Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) w związku z art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), 

Rada Gminy Przyrów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przyrów przyjętego uchwałą Nr 138/XXI/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 27 września 
2013r. 

§ 2. Obszar objęty sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przyrów, pokrywa się z granicami administracyjnymi gminy i oznaczony zoostał na 
załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Maria Stępień 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/123/2020 

Rady Gminy Przyrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Uzasadnienie  

 Uchwała o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przyrów obejmuje całą gminę w jej granicach administracyjnych. 

Celem podjętej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 
umożliwienie realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, umożliwienie mieszkańcom 
i przedsiębiorcom wprowadzenie zmian, pozwalających na rozwój, zgodny z ich potrzebami i zgodny 
z celami rozwoju gminy oraz uwzględnienie uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego. 
Wprowadzenie w/w korekt służyć będzie zapewnieniu ładu przestrzennego i warunków do 
zrównoważonego rozwoju gminy. 

Na podstawie bieżących analiz stanu zagospodarowania, stwierdzono generalną zgodność planowanych 
inwestycji oraz zagospodarowania oczekiwanego przez inwestorów,                          z ustaleniami aktualnie 
obowiązującego Studium, ale w niektórych przypadkach może dochodzić do nieporozumień wynikających 
z zapisu ustaleń Studium nie odpowiadających zmienionym przepisom szczególnym, co w konsekwencji 
utrudniałoby prawidłowe formułowanie zapisów w projektach planów miejscowych. Szczególny problem 
dotyczy możliwości realizacji na gruntach rolnych instalacji fotowoltaicznych, na co obowiązujące obecnie 
zapisy nie pozwalają.  Oczywiste jest, że przystąpienie do aktualizacji Studium może wywołać wnioski, które 
wpłyną w procedurze zmiany Studium, ich uwzględnienie może mieć także znaczący wpływ na ostateczny 
kształt studium. Projekt zmian Studium będzie szeroko konsultowany z mieszkańcami. Propozycje będą 
udostępniane publicznie, a ich rozstrzygnięcia będą wyrazem kompromisu możliwego do przyjęcia przez 
większość zainteresowanych i instytucji zobowiązanych do udziału w pracach planistycznych. 

 Konieczne jest podkreślenie, że zmiana studium w obecnie obowiązującym porządku prawnym jest 
niezwykle skomplikowana z uwagi na wymóg sporządzenia bilansów, które dotychczas nie były wymagane, 
a od których uzależniona jest możliwość wprowadzania oczekiwanych rozwiązań planistycznych. Do 
projektu studium należy dołączyć m. in. analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozę 
demograficzną oraz analizy możliwości finansowych gminy.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8D67CE58-57B1-4400-A3DC-D899DA44D9E4. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Uzasadnienie 


