
RADA cMlNY UCIIWAŁA Nr XXXII lI79 !Ż0l3
w CZERMINIE RADY GMII{Y W CZERMINIE',J.J04,r-&rm,,, z dnia 2l listopada 2Ol3 r.wol podsarpackr.

w sprawie przystąpi€nia do sporządz.nia III zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzetrnego Gminy czermin

Działając na podstawie ań' 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
sarnolządzie gmirurym (Dz. u. z 2013.594 j.t.) oraz alt. 9 ust. l i tt- 27 ustalły z dnia 27
maxca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu pŹestże rym (Dz.U. z2012.647 j.t- zpóź'

^tL,),

Rada Gminy w Czerminie

postantwia:

sl

Przystąpić do sporządzenia III aniany studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania
przestrzennęgo Gniny Czermir1 uchwalonego uchwałą Nr )l{Ix/154l2001' Rady Gminy
w Czermińe z dnia 3 1 sierpnia 200 l r. z później szymi zmianami.

$2

Przedmiotem zmiany sfudium, będzie obszar położony miejscowości Czermin, w granicach
ozr[apzrrlycl7.na zarącaniku graficznym do niniejszej uchwały linią koloru czamego.

$3

Wykonarrie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Czermin.

$4

Uchwała wchodzi z dniern podjęcia.
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z dnia ......................... 2013 r.
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy w Czerminie w sprawie przystąpienia do sporządzenia

III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminv Czermin

Projekt III zmiany dotyczy studium urłarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czermin, uchwalonego uchwałą Nr XXIX]154/2001 Rady Gminy
w Czerminie z daia 31 sierpnlaŻl07 t. z póż. zm'

opracowanie zmiany studium wynika z alt. 27 ustawy z dnia Ż'7 marca 2003 r.

o planowarriu i zagospodarowaniu pŻest zer:rrym (Dz.IJ. z2072'64'7 j.t. zpóż. zm.), zgodn1e

z któr'.rn ,?niąną studium lub planu diejscowego nastq)uje w taki trybie, \y jabim są one

uchwdlatxe".
TeIęn przeznaczony do objęcia opracowfuriem zmiany sfudium obejmuje obszar

położony w miejscowości Czermin, w są5iedztwie Gminy Borowa oraz Gminy Mielec.

Pźystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarrrŃowń i kięrmków
zagospodarowania przestrzennego podyktowane jest koniecznością stlvoŹenia możliwości
lokalizacji terenów pod elel1rorłnie vr'iatro\łe, któIe to inwestycję poz\łolą na zaspokojenie
potźeb w gm 'lie z,nięaItych z Żapotzebowaniem na ww. terety oraz ściągnięcie nowego
inwestola. Funkcjonowanie zabudowy produkcyjnej poŻwo1i równięż na stworzenie no\łYch
miejsc pracy.

Z uwagi na porłyższe podjecie uchwały w splawie przedmiotowej zrniany Studium
jest w pełni uzasadnione.


