
UCHWAŁA NR XX/129/2020 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 27 oraz art. 9 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 1086) Rada Gminy Przesmyki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/53/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki, 
zmienionej uchwałą Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 grudnia 2019r., wprowadza się zmianę 
w załączniku graficznym, polegającą na wyłączeniu z obszaru zmiany Studium działek o nr ewid.: 155, 163, 
162, 156, 157/1, 157/2 oraz części działki o nr ewid. 161 położonych w miejscowości Kamianki-Czabaje. 

§ 2. § 3 uchwały nr IX/53/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 lipca 2019r., zmienionej uchwałą Nr 
XIV/83/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 grudnia 2019r., otrzymuje brzmienie: „3. Integralną częścią 
uchwały jest załącznik graficzny w skali 1:20 000.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr............................................Rady Gminy Przesmyki z dnia....................................
Skala 1:20 000

granica gminy

granica terenów objętych zmianą Studium
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Rada Gminy Przesmyki podejmuje uchwałę
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Przesmyki, zmienionej uchwałą Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia
30 grudnia 2019r.

Na wnioski inwestorów, z granicy obszaru objętego zmianą Studium wyłączone zostają działki o nr ewid.
155 oraz o nr ewid. 163 położone w obrębie Kamianki-Czabaje. Tym samym działki te nie kwalifikują się
już jako tereny objęte ochroną gruntów przed nową zabudową kubaturową. Wyłączenie wspomnianych
wcześniej nieruchomości umożliwi prowadzenie na nich działalności rolniczej związanej z uprawą
pieczarek. Wyłączenie obejmie także działki o nr ewid.: 162, 156, 157/1, 157/2 oraz część działki o nr ewid.
161.

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest dokonanie zmiany załącznika graficznego do uchwały
intencyjnej, w którym wprowadza się korektę granicy obszaru objętego zmianą Studium.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski 
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