
UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2021 
RADY GMINY PYSZNICA 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
 poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) Rada Gminy Pysznica 

 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pysznica, uchwalonego uchwałą nr XXXI/275/02 Rady Gminy Pysznica z dnia 
29 sierpnia 2002 r. z późn. zm. 

§ 2. Przedmiotem zmiany studium, będzie obszar położony we wschodniej części gminy w miejscowości 
Krzaki przy granicy Gminy Ulanów. Granice obszaru oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pysznica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Skrzypek 
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Pysznica w sprawie przystąpienia
do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica

Projekt V zmiany dotyczy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Pysznica, uchwalonego uchwałą nr XXXI/275/02 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 sierpnia 2002 r.
z późn. zm.

Opracowanie zmiany Studium wynika z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.), zgodnie z którym „zmiana
studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane”.

Przedmiotem zmiany Studium, jest obszar o powierzchni około 25,08 ha, położony w miejscowości
Krzaki wzdłuż granicy Gminy Ulanów.

Analizowany teren nie jest objęty ochroną konserwatorską ani też nie przylega do terenu objętego
ochroną konserwatorską. Znajduje się poza obszarami i terenami górniczymi, obszarami zagrożonymi
osuwaniem się mas ziemnych, obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi. Analizowany teren
jest w zasięgu otuliny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie.

Przystąpienie do sporządzenia V zmiany Studium podyktowane jest przede wszystkim koniecznością
stworzenia terenów mieszkaniowych, które pozwolą w sposób zorganizowany, uwzględniając ład
przestrzenny, określić warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały w sprawie przedmiotowej zmiany Studium jest w pełni
uzasadnione.
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