
Uchwała XIV/96/15 

Rady Miejskiej w Czempiniu 

z dnia 10 sierpnia 2015r.  

 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 12 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),                  
w związku z uchwałą nr XLVI/345/14 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 czerwca 2014 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń, Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co 
następuje: 
 
§ 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czempiń, w granicach zaznaczonych na załączniku nr 2 do uchwały. 
 
§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 do uchwały – ujednolicony tekst studium zatytułowany “Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń”, 

2) załącznik nr 2 do uchwały – ujednolicony rysunek studium zatytułowany “Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń”, 
opracowany w skali 1: 10 000, 

3) załącznik nr 3 do uchwały - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czempiniu o sposobie 
rozpatrzenia uwag. 

 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/221/2001 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czempiń, z późniejszymi zmianami, na obszarze i w zakresie objętym 
niniejszą zmianą. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempiń. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  

do uchwały Nr XIV/96/15 

z dnia 10 sierpnia 2015r.  

 
Dnia 16 czerwca 2014 r., uchwałą nr XLVI/345/14 Rada Miejska w Czempiniu 

przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czempiń, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Czempiniu                        
Nr XXVI/221/2001 z dnia 27 września 2001 r. z późniejszymi zmianami. 

Przedmiotowa zmiana obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń, obejmuje część gminy w związku                    
z zamiarem nowego przebiegu obwodnicy Czempinia, innego niż dotychczas zakładane 
warianty jego przebiegu określone w obowiązującym studium. 

W myśl art. 9 ust. 1 oraz art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, inicjuje procedurę planistyczną związaną                       
z opracowaniem tego dokumentu. 

Przywołany art. 11 ww. ustawy określa również poszczególne etapy procedury 
planistycznej związanej ze sporządzeniem projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z ww. przepisem prawnym, Burmistrz 
Gminy Czempiń zawiadomił, poprzez obwieszczenie, ogłoszenie w prasie, a także w sposób 
zwyczajowo przyjęty, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań                    
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń. Burmistrz Gminy Czempiń 
zawiadomił, o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium, instytucje 
i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania projektu studium, określając 21 dniowy 
termin składania wniosków. W oparciu o złożone wnioski, przy uwzględnieniu wymagań 
określonych w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzony 
został projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Czempiń, który następnie został przedłożony właściwym organom i instytucjom celem 
uzgodnienia i zaopiniowania. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii i uzgodnień 
właściwych organów i instytucji umożliwiło wyło żenie projektu studium, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu oraz stworzyło możliwości składania 
uwag do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko. W trakcie wyłożenia 
przeprowadzona została dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium 
rozwiązaniami. Do projektu studium nie wpłynęły uwagi. Ostatnim etapem procedury 
planistycznej związanej ze sporządzeniem projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, jest przedłożenie Radzie Miejskiej w Czempiniu projektu 
studium, składającego się z części tekstowej i graficznej. Z uwagi na to, że nie wpłynęły 
uwagi do projektu studium nie przedstawia się Radzie Miejskiej w Czempiniu listy 
nieuwzględnionych uwag. 

Z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, iż 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa cele 
polityki przestrzennej gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania.  



Opracowany projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czempiń, w sposób racjonalny zakłada przebieg planowanej 
obwodnicy miasta Czempinia co znajduje swoje odzwierciedlenie w wyznaczaniu przebiegu 
tej drogi przy jednoczesnej ochronie terenów cennych pod względem przyrodniczym, czy 
kulturowym. 
 
 

 


