
Uchwala Nr XIII/79/2016 
Rady Gminy Radzanow 

z dnia 14 marca 2016 roku 

w sprawie przystapienia do sporz^dzenia Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanow. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r 
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm. ) Rada 
Gminy Radzanow uchwala, co nast^puje: 

§1 

^ Przyst^puje si^ do sporz^dzenia Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Radzanow. 

§2 

Studium obejmuje obszar gminy Radzanow przedstawiony na zal^czniku graficznym 
stanowi^cym integraln^ cz^sc niniejszej uchwaly. 

§ 3 

Traci moc uchwala nr XXIX/153/2013 Rady Gminy Radzanow z dnia 10 wrzesnia 2013 roku 
w sprawie przystapienia do sporz^dzenia Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanow. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 

Przewodn icz^cy Rady Gminy 

iLni ^i^Kosiorek 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), w celu okreslenia 
polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada 
gminy podejmuje uchwal? o przyst^pieniu do sporz^dzenia studium uwarunkowan i 
kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W okresie obowi^zywania obecnego studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanow, tj. od 2001 roku do siedziby Urz^du 
Gminy wplyn^lo szereg wnioskow od inwestorow i osob fizycznych, dotycz^cych glownie 
zmiany przeznaczenia gruntow rolnych pod zabudow? mieszkaniow^, produkcyjn^ i 
usiugow^. 

Brak spojnosci zgtoszonych wnioskow z polityk^ przestrzennq gminy okreslon^ w 
studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzermego gminy Radzanow 
(uchwala nr XV/132/2001 Rady Gminy Radzanow z dnia 23 marca 2001 roku), 
dezaktualizacja cz^sc ustalen zawartych w wymienionym studium a takze fakt, iz studium to 
opracowano w okresie obowi^zywania ustawy o zagospodarowaniu przestrzenny z 7 lipca 
1994 roku - powoduje ze, wyst^puje koniecznosc sporz^dzenia nowego studium, 
umozliwiaj^cego docelowo opracowanie nowych planow miejscowych dla potrzeb naszej 
gminy. 

Wobec powyzszego podj^cie niniejszej uchwaly jest zasadne. 
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