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UCHWAŁA Nr XVII/92/16

Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice.

Na podstawie art. 7 ust. l, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późno zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
199 ze zmianami)

Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:

fj1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Baćkowice przyjętej Uchwałą Nr 11/9/02 Rady Gminy Baćkowice z dnia 4

grudnia 2002 r. wraz z I zmianą tego Studium przyjętą Uchwałą Nr XIX/123/2012 Rady Gminy
Baćkowice z dnia 29 czerwca 2012 r.

fj2

Zmiana Nr 3 Studium, o którym mowa w fj1 powinna uwzględniać uwarunkowania wynikające z

przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

fj3

Zmiana studium, o którym mowa w fj l, obejmuje obszar i problematykę znajdującą się w granicach

administracyjnych sołectw: Baćkowice, Nieskurzów Stary, Nieskurzów Nowy i Wszach ów, które to

obszary oznaczone zostały na mapie stanowiącej załączniki graficzne nr l(A), l(B) do niniejszej
uchwały.

fj4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

fj5

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), Rada Gminy podejmuje

uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków

zagospodarowania przestrzennego celem określenia polityki przestrzennej Gminy, w tym lokalnych

zasad zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Baćkowice dysponuje "studium ..." przyjętym Uchwałą Nr 11/9/02 Rady Gminy Baćkowice z

dnia 4 grudnia 2002 r. wraz z I zmianą tego Studium przyjętą Uchwałą Nr XIX/123/2012 Rady Gminy

Baćkowice z dnia 29 czerwca 2012 r.

W przedmiotowej uchwale zmiana studium dotyczy wniosków, które wpłynęły do Wójta Gminy

Baćkowice od mieszkańców i właścicieli nieruchomości oraz wniosków wynikających potrzeby

realizacji potrzeb samorządu w zakresie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej oraz terenów

inwestycyjnych.

1. Ponadto, zapisy obowiązującego studium stały się nieaktualne w związku z ustanowieniem przez

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w koncesji ustanowionych terenów górniczych i

obszarów górniczych:

1) Decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ.V.7422.40.2012 z dnia

18.12.2012 r. (dla TG i OG Wszachów IB) - część złoża dolomitów dewońskich

1/Wszachów l".
oraz

2) Decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ-V.7422.34.2014 z dnia

30.12.2014 r. (dla TG i OG Wszachów IIA ) - część złoża dolomitów dewońskich

"Wszachów II".

Nowelizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r.,

poz.196 ze zmianami) wart. 104 wskazuje potrzebę uwzględnienia w studium terenu górniczego i

obszaru górniczego. Niezależnie nawiązując do art. 7 w/w ustawy, działalność wydobywcza nie może

naruszyć przeznaczenia terenów wskazanego w miejscowym planie i tym samym nie naruszenia

zapisów studium.

Ponadto, biorąc pod uwagę zamierzenia właścicieli kopalni oraz niezbędną dywersyfikację

inwestycji i wykorzystanie istniejącego zaplecza technicznego kopalni, korekty wymagają zapisy

studium w zakresie jednoznacznego dopuszczenia w terenach przemysłu wydobywczego.
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GRAFICZNY Nr 1(A)

do Uchwały Nr XVII/92/16
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Załącznik
GRAFICZNY Nr 1(B)

do Uchwały Nr XVII/92/16
z dnia 191ulogo 2016 r.

Rady Gminy w Baćkowicach

Granice opracowaniar=.:i zmiany studium uikzp
gminy Baćkowice
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