
Uchwała nr XVIII/167/16
 Rady Gminy Wierzbinek

z dnia 28 listopada 2016 roku

w  sprawie   uchwalenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbinek

Na podstawie art.   7 ust.  1 pkt 1 i art.  18 ust.  2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o
samorządzie  gminnym (Dz.U.  z  2016r.,  poz.  446)  oraz  art.  12  ust.  1  i  art.  27  ustawy z  dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 ze zm.),
w związku z uchwałą nr IV/14/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015r.  w sprawie
przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbinek, Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje: 

§ 1
Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wierzbinek  przyjętą  przez  Radę  Gminy  Wierzbinek  uchwałą  nr  XLI/260/10  z  dnia
30 czerwca 2010r. i zwaną dalej „zmianą Studium”. 

§ 2
Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1. załącznik  nr  1  –  tekst  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbinek – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”,

2. załącznik  nr  2  –  tekst  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbinek – Kierunki zagospodarowania przestrzennego”,

3. załącznik  nr  3  –  rysunek  zmiany  studium  –  Uwarunkowania  zagospodarowania
przestrzennego – mapa w skali 1:20000,

4. załącznik nr 4 – rysunek zmiany studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego –
mapa w skali 1:20000,

5. załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium.

§ 3
Traci moc uchwała nr XLI/260/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2010r. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                      

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbinek

     Walicka Elżbieta



Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/167/16

 Rady Gminy Wierzbinek
z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek

Zmiana  studium,  będąca  przedmiotem  uchwalenia  w/w  uchwały,  dotyczy  studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wierzbinek,  uchwalonego
uchwałą nr XLI/260/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2010r.

Zakres zmiany obejmuje obszar gminy w granicach administracyjnych. Wnioski w sprawie
niektórych  ustaleń  studium  zostały  wniesione  przez  właścicieli  gruntów  oraz  przez
PAK KWB Konin S.A. w zakresie przebudowy przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV oraz budowy
infrastruktury technicznej związanej z eksploatacją złoża poza granicami terenu KWB Tomisławice.

Zgodnie  z  postanowieniami  ustawy o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  oraz
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie
środowiska  oraz  o  prognozach  oddziaływania  na  środowisko,  projekt  zmiany  studium  wraz  z
prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  był  przedmiotem  opiniowania  i  uzgadniania  z
instytucjami i organami właściwymi do opiniowania i uzgadniania projektów studiów.

Po  uzyskaniu  pozytywnych  opinii  i  uzgodnień  projekt  zmiany  studium  wyłożony  był  do
publicznego wglądu. W okresie wyłożenia do wglądu, na dzień 20 maja 2016r., zaplanowano dyskusję
publiczną,  o  czym powiadomił  Wójt  Gminy poprzez  obwieszczenie  na  tablicy ogłoszeń  oraz  w
lokalnej prasie. 

W wyznaczonym terminie składania uwag tj. do dnia 28 czerwca 2016r. wpłynęła jedna uwaga,
która została uwzględniona. 

Z uwagi na zakończenie procedury formalnej, projekt zmiany studium, składający się z części
graficznej i tekstowej został przedłożony Radzie Gminy do uchwalenia.



Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/167/16
 Rady Gminy Wierzbinek

z dnia 28 listopada 2016 roku

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

Do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy  Wierzbinek”  –  wyłożonego  do  wglądu  publicznego  w  dniach

od 16 maja 2016r. do 6 czerwca 2016r. – w wyznaczonym terminie składania uwag tj. do dnia

28 czerwca 2016r. wpłynęła jedna uwaga, która została uwzględniona. 

W związku z tym załącznik nie zawiera listy uwag nieuwzględnionych. 

                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbinek
                                                                                                     
           Elżbieta Walicka


