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RADY GMINY W CZERMINIE
z dnił Ż7 -06-2013

ry sprawie uchwalenia II zmiany stldium uwarunkowań i kierunków zegoŚpodanowania
przestrz€nnego Gminy czermin

DŻiałając na podstawie ań. 18 ust, 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca l990r' o sarnożądzie
gminnym (Dz. U' Nr l42 z2001r. poz.1591 z póź. Żll\.) oraz ań. 12 ust. 1i art.27 ustawy Ż dnia21
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przeshzennym (Dz' U ' 2012'647-j't. z póż' zfil')

Rada Gminy w cz€rminie
poslatrawi&:

s1

Uchwala się II zmiarrę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy czemin, uchwalonego uchwaĘ Nr xxw|54/200l Rady Gminy w czerminie z dnia 3l
sierpnia 2001 r' z późniejszymi zmianami'

$2

Załączrrikami do niniejszej uchwĄ są
załącmik Nr 1 _ jednolity tekst studium uwarunkowań i kierunków zgospodarowania
Gminy Czermin,
Załącznik Nr 2 _ rysunek lI zmiany studium, wykonany na planszy pn' ,'Uwmunkowania
przestrzenne" w skali 1:10 000,
Załącznik Nr 3 _ jednolity rysulek studium, pn.,,Kierunki izasady polityki Przestrzennej''
w skąli 1: l0 000.

$3

zmiana studium dotyczy dziewięciu terenów położonych w miejscowości Wola otałęska
i otałęż, w zasięgu i zakesie określonym w załącznikach wymienionych w s2.

$4

Wykonanie uchwĄ zleca się wójtowi Gminy czermin.

ss

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przewodniczący
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UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy w Czerminie uchwalającej

II zmianę Studiunr uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestŹennego

Gminy Czermin
sporrą!]zone na po^ta\łie aft' 12 pkl2 uslawy z dnia 3 paźd3iernika 20a8Ł o udoslgniani" infotnacji

o śrudowisku i jego ochronie, udziale spaleczeństwa w achrcnie śrcdo'|iska oruz a acenach oddziabvania na
śro.]owkko (Dz' U. Nl l99 z 2a08r' paz. ]227 póź' zn.)

II zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestruennego Gminy
Czermin została opracowana zgodnie z obowiąŻującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27
marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzęnnym (Dz' U. Ż012' 647-j.t. z póż. zm') oraz
rozporządzenia M;nistra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r' w sprawie zakesu projektu studium
uwarunkowań i kierunkóW zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz' U' Nr 1 ] 8 z 2004 r' poz'
1233\.

w trakcie sporządzania zmiany Studium przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na
środowisko z zape\łnieniem udziału społeczeństwa, stosownię do wymogów usta'\ły z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie' udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddział}avania na śrcdowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r. poz' 1227
z póź' zfi.).

Zmiana studium została sporządzona z dochowaniem obowiązujących procedur wynikających

Prace nad projektem zmiany Strrdium zostały podjętę w oparciu o uchwałę Nr XVIIV92/20I2
Rady Miejskie.j w Czerminie z dnia 14 czerwca 20l2r' która rozstrzygnęła o prrystą)ieniu do jego
sporządzania.

Zawiadomienia o przystpieniu do sporządzenia zmiany sfudium zostały rozesłanę do
właściwych organów' ukazały się w miejscowej prasie, Biul€tynie Informacji Publicmej oraz na
tablicy ogłoszeń. wnioski od osób prywatnych oraz prawnych nie wpłynęty, natomiast wnioski
organów zostały u\łzględnione w w/w projekcie.

Projekt zmiany Studium został pozyonvnię zaopiniowany przez Gminną Komisję
Urbanistyczno Architektonicmą w czerminie oraz uzgodniony przez właściwe organy, rłniesione
zalecenia Żostały uwzględnione w projekcie studium.

wyłożenie projektu II zmiany sfudium oraz prognozy oddział}'wania na środowisko do
pllblicznego wglądu nastą)iło w dniach od 2 kwietnia do 22 kwietnia 20l3r. w dniu 16 kwietnia
20l3r. odbyła się dyskusja publicŻna nad prŻyjęrymi w projekcie zmiany Studium rozł iązaniami'
W wyniku wyłożenia nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do zmiany studium ani do prcgnozy'

Przyjętę w projekcie zmiany studium rozwiązania funkcjonalno _ przestrz€nne są zgodne
z obowiązującymi prŻepisami prawa i wiedzą urbanistyczną Uwzględniają uwarunkowania stanu
istniejącego. Uchwalenie zrniany studium stworzy możliwośó lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
iednorodzinnei, rękreacy|nej, usfugowej oraz produkcyjnej.

z uwagi na po$Tższe Rada Gminy w cz€rmini€ Ucbwałą Nr LXD0154ź013 w dniu
Ż7 cŻe|wc^ Ż013 r. uchwaliła II zmianę studium uwarutrkowań i kierunków zagospodarowania
prz€strzennego Gminv cz€rmin.



PODSUMOWANIE
do uchwały Rady Gminy w czerminie uchwalającej

II zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagoŚpodarowania przestrzennego

Gminy Czermin
spaĘą.]zone na pal1stMie art' 55 un' 31!slt|y z dnia 3 paźd.iemika 2a08| a udoslępnianiu infarnacj i

o śfudo\|isku i jega ochronie' udziale społeczeństwa \| olhlanie śro.lov,iska olaz o ocenach oddrialylania na

środowisko (Dz' U' Nr 199 z 2008r. poz' 1227 z póź' zn.)

II zmiana studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
czermin została opracowana zgodnie z obowiąŻującymi w tym zakesie przepisami ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz' U .2012. 64'7 -j.t. z póź. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra lnfrastfuktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz' U' Nr 118 z 2004 r. poz.
1233).

w trakci€ sporządzania zmiany studium przeprowadzono strate8iczną ocenę oddziaływania na
środowisko 2 zapewnieniem udziahl społecz€ństwa, stoso'wnie do Wymogów ustawy z dnia 3
pździernika 2008r' o udostępnianiu infomacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie śrcdowiska oraz o ocęnach oddziaływania na środowisko (Dz' U' Nr 199 z 2008r' poz. 1227
zpóź' zfi\.).

Projekt zmiany studium został zaopiniowany bez uwag przez wojewódzkiego inspekton
sanitamego, powiatowęgo inspektora sanitamego orźu regionalnego dyrektora ochrony środowiska'
w trakcie prac nad projektem opracowano prognozę oddział}'wania na środowisko'

Wyłożenie projektu ll zmiany studium orź\z prognozy oddziałl'wania na środowisko do
publicznego wglądu nastąpiło w dniach od 2 kwietnia do 22 kwietnia 2013r' w dniu 16 kwietnia
2013r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studillm rozwiązanjami'
w wyniku wyłożenia nie wpłynęły zadne uwagi i wnioski do zmiany Studium ani do prognozy'

SporŻądzona prognoza oddziaĘwania na środowisko skutków realizacji II zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy czermin, ustaliła' iź rozwiązania
przyjęte w ww' dokumencie są zgodne ze wskazaniami racjonalnego gospodarowania zasobami
przyrody' wg w1v' prognozy nie przewiduje się znacząco negatywnych oddziab'wań na środowisko
spowodowanych realizacj ą ustaleń zmiany studium'

Na przędmiotowym terenie nie występują Źadne formy ochrony przyrody. Teren objęty
zmianą studium niejęst położony w granicach obszaru Natura 2000 a skutki ręalizacji ustaleń zmiany
studium nie będąmiały wpł}'w! bezpośredniego ani pośredniego na te obszary.

W trakcie sporządzania zniany studium nie zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące
transgranicznego oddzia\.wania na środowisko, gdyż połoŻnie Gminy oraz skala przedsięwzięć
możliwych do realizacji na tym obszarze wyklucza możliwość zaistnienia bezpośrednich oddział}'rvań
o charaktęrzę transgranicznym. Monitorowanie oddziab'wania danego.przedsięwzięcia na środowisko,
może zostać przeprowadzonę w o.parciu o Państwowy Monitońng srodowiska \łTkony1vany przęz
wojewódzki Inspektorat ochrony srodowiska'

Z uwagi na charakter inwesrycji nie rozpatrywano rczwiązń altematywnych. Przedmiotowe
inwesrycje przyczynią się do wzmocnienia istniejącego potencjału akrywności gospodarczej Gminy.

Z uwagi na po$Yźsze Rada Gminy w cz€rmini€ Uchwałą Nr xxlx/154ź013 w dniu
27 cz€rwca 20l3 r. uchwaliła II zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przeŚtrz€nn€go Gminy czermin.


