
UcHWAŁA NR xLl/219/2014
RADY GMINY CZERMIN

,. z dnia 0T listopada 2014 r.

W sprawie oceny aktualności
studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego

gminy czermin oraz miejscowego planu zagospodarowani pżestrzonnego
obowiązującego na ter6nie gminy czormin

Działając na podstawie ań' 18 ust. 2 pK 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 22013 r., poz' 594 z póżn. zm') oraz ań. 32 ust' 2 i 3 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesttzennym (Dz. U. z 20l2 t., poz. 647
z póżn' zm'),

Rada Gminy czermin postanawia co następujeI

s1

PŻyjmuje się plzedstawione pŻez wójta Gminy czermin i zaopiniowane pŻez Gminną
Komisję Urbanistyczno-ArchiteKoniczną dla Gminy czermin Wyniki analiz wykonanych na
potŻeby oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunkóW zagospodarowania
przestŻennego gminy czermin, uchwalonego uchwałą Nr xxlxJ154l20o1 Rady Gminy w
czerminie z dnia 31 sierpnia 20o1l' Waz z póż. zm', zwanego dalej Studium oraz
miejscowego planu zagospodarowania pŻestrŻennego obowiąującego na terenie Gminy
Czermin.

s2
stwierdza się brak aktualności studium w aspekcie:
1) wymogów ań. 10ust''l pkt6, 1'l i 12orazań. 10 Ust' 2 pkt 1'l j 14' ustary z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pzestŻennym;
2) aKualnych potŻeb rozwoju społeczno-gospodarczego gminy dotyczących

zapotrzebowania na nowe tereny inwestycyjne pod lokalizację zabudowy mieszkaniowo_
usługowej'

s3
stwierdza się brak aktualności, w zakresie zgodności z ustawą z dnia 7 mąa 2o1o r.

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych:
'l) Miejscowego Planu zagospodarowania Przestlzennego terenów położonych W

miejscowości gminnej - czermjn' uchwalonego uchwałąNl xLll|l228l2o'|o Rady Gminy
czelmin z dnia 23 Września 2o'lo l' (Dz.Ulz. Woj. Podk' Nr 123.poz.2426 z dnia 27
listopada 2010 r. );

2) W pozostałym zakresie stwierdza się aktualność ww. planu.

s4
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy czermin.
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Peewodniczący Rady Gminy czermin
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Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia


