
UZASADNIENIE

do  projektu  uchwały  w  sprawie  aktualności  Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
gminy  Trzcianka  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Trzcianka

Celem uchwały jest realizacja wymogu art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2012 r., poz. 647

ze zm.), który brzmi: 

„Art.  32.  1. W celu  oceny  aktualności  studium i  planów miejscowych  wójt,

burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu

przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych

i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń

studium,  z  uwzględnieniem  decyzji  zamieszczonych  w  rejestrach,  o  których

mowa w art.  57  ust.  1-3  i  art.  67,  oraz  wniosków  w  sprawie  sporządzenia

lub zmiany planu miejscowego.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz,

o  których  mowa w ust.  1,  po  uzyskaniu  opinii  gminnej  lub  innej  właściwej,

w rozumieniu art.  8, komisji urbanistyczno-architektonicznej,  co najmniej raz

w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności

studium  i  planów  miejscowych,  a  w  przypadku  uznania  ich  za  nieaktualne,

w  całości  lub  w  części,  podejmuje  działania,  o  których  mowa  w  art.  27.

3. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod

uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami

wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1."

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2014 r.  Burmistrz Trzcianki

przeprowadził  wymagane  ustawą  analizy  i  czynności  dotyczące  oceny

aktualności  studium  i  planów  miejscowych,  jak  też  wykonał  stosowne

opracowanie.



Z dokonanych analiz  wynika  aktualność  Studium uwarunkowań i  kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  gminy Trzcianka,  przyjętego  dnia  11 lipca

2013r.  uchwałą  Rady  Miejskiej  Trzcianki  Nr XLIX/324/13 oraz  stwierdzono

potrzebę  kontynuacji  prac  nad  aktualizacją  miejscowych  planów

zagospodarowania  przestrzennego  z  uwzględnieniem  aktualnych  potrzeb

przestrzennego rozwoju miasta i gminy Trzcianka.  

Opracowanie  „Analiza  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  miasta

i  gminy  Trzcianka w okresie  od 1 stycznia  2011 r.  do 30 czerwca 2014 r.”

uzyskało wymaganą opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

działającej przy Urzędzie Miejskim Trzcianki. 

Wobec  powyższego  istnieją  podstawy  formalno  -  prawne  do  przyjęcia

przedłożonego projektu uchwały.


