UCHWAŁA Nr XXVI/181/2013
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie:

zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Rzezawa, w zakresie dotyczącym obszaru „ul. Przemysłowa - Północ”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) - Rada Gminy Rzezawa uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rzezawa, uchwalonego uchwałą Nr XIV/86/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 marca 2012 r. –
w zakresie dotyczącym obszaru „ul. Przemysłowa - Północ”.
§ 2.
1. Zakres zmiany studium, o której mowa w § 1, obejmuje:
1)

zmiany w części tekstowej studium, pt. „Część I – Uwarunkowania wraz z diagnozą”, w której wprowadza
się następujące zmiany:

a)

na stronie tytułowej dodaje się skład zespołu opracowującego zmianę studium dla obszaru „ul. Przemysłowa
– Północ”,
w rozdziale 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA STUDIUM, po słowach „przyjętego uchwałą Nr
XIX/152/2001 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lutego 2001 r.” (na str. 11) dodaje się tekst w brzmieniu:

b)

„Nowa edycja studium została uchwalona uchwałą Nr XIV/86/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16
marca 2012 r.
29 czerwca 2012 r. Rada Gminy Rzezawa podjęła uchwałę Nr XVI/104/2012 w sprawie przystąpienia
do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rzezawa dla wyznaczonego w tej uchwale obszaru „ul. Przemysłowa – Północ”.
Opracowanie niniejsze jest ujednoliconą wersją dokumentu uchwalonego w roku 2012, a następnie
zmienionego w zakresie obszaru „ul. Przemysłowa – Północ”.”;
c)

w rozdziale 5.4.9. Surowce naturalne, po słowach „Złoże Rzezawa. Dokumentacja złoża zatwierdzona
Decyzją Nr KZK/012/S/3571/77 Prezesa Centralnego Urzędu Górniczego z dnia 06.04.1977 r.” (na str. 62)
dodaje się tekst w brzmieniu:
„oraz Decyzją Nr SR-IX-1.7427.5.2012.ZP Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 5.04.2012 r.
(ws. zatwierdzenia Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża iłów trzeciorzędowych i utworów
czwartorzędowych do produkcji ceramiki budowlanej RZEZAWA w kat. „C2”).
Z pierwotnego obszaru złoża o powierzchni 28,9 ha pozostawiono fragment o powierzchni 3,85 ha.”;

2)

zmiany w części tekstowej studium, pt. „Część II – Kierunki”, w której wprowadza się następujące zmiany:

a)

na stronie tytułowej dodaje się skład zespołu opracowującego zmianę studium dla obszaru „ul. Przemysłowa
– Północ”,
w rozdziale 2.6. OBSZARY I TERENY GÓRNICZE I UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA SUROWCÓW
NATURALNYCH, po słowach „złoże iłu „Rzezawa” - dokumentacja złoża zatwierdzona Decyzją Nr
KZK/012/S/3571/77 Prezesa Centralnego Urzędu Górniczego z dnia 06.04.1977 r.” (na str. 32) dodaje się
tekst w brzmieniu:

b)

„oraz Decyzją Nr SR-IX-1.7427.5.2012.ZP Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 5.04.2012 r. (ws.
zatwierdzenia Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej).”;
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c)

na końcu rozdziału 11. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ,
po słowach „w oparciu o gospodarstwa rolne i agroturystyczne.” (na str. 68) dodaje się tekst w brzmieniu:
„Omówione powyżej studium zostało uchwalone uchwałą Nr XIV/86/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia
16 marca 2012 r.
29 czerwca 2012 r. Rada Gminy Rzezawa podjęła uchwałę Nr XVI/104/2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa
dla wyznaczonego w tej uchwale obszaru „ul. Przemysłowa – Północ”.
Celem zmiany studium jest wskazanie kierunków zagospodarowania obszarów rolniczych, które były
dotychczas chronione z uwagi na położenie w granicach udokumentowanego złoża iłów „RZEZAWA”.
Wobec znacznego zmniejszenia zasięgu złoża (decyzja Nr SR-IX-1.7427.5.2012.ZP Marszałka
Województwa Małopolskiego z dnia 5.04.2012 r.) – zmiana studium wskazuje dla tych terenów funkcję
produkcyjno-usługową, jako dopełnienie większego kompleksu terenów o takim przeznaczeniu.”

3)
4)

zmiany rysunku studium nr 1 „Uwarunkowania”, w zakresie aktualizacji granic złoża „Rzezawa”;
zmiany rysunku studium nr 2 „Kierunki rozwoju”, w zakresie: aktualizacji granic złoża „Rzezawa” oraz
wyznaczenia w obszarze objętym ustaleniami zmiany studium obszaru rozwoju terenów zabudowy
produkcyjno-usługowej, składów i magazynów „PU”.

2. Nie ulega zmianie rysunek studium nr 3: „Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej”.
§ 3.
Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) ujednolicony dokument studium, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 2, obejmujący:
a)
b)
c)
d)
e)

część tekstową studium „Część I – Uwarunkowania wraz z diagnozą” (Załącznik nr 1);
część tekstową studium „Część II – Kierunki” (Załącznik nr 2);
rysunek studium „Uwarunkowania” (Załącznik nr 3);
rysunek studium „Kierunki rozwoju” (Załącznik nr 4);
rysunek studium „Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej” (Załącznik nr 5);

2) rozstrzygnięcia ws. uwag. zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium
(Załącznik nr 6).
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzezawa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Rzezawa.
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