
   

PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……/2020 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt 

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) oraz art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293) Rada Gminy Przemęt uchwala, 

co następuje:  

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt zatwierdzonego uchwałą 

Nr XXX/187/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2012 r., zmienionego 

uchwałą Nr XXV/166/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 6 lipca 2016 r. 

2. Przedmiotem zmiany studium jest wprowadzenie obszarów eksploatacji kruszywa 

naturalnego w granicach obszarów oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Przemęt 

 

Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cd.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[/"or/",[/"eql/",/"I_PUBLIKATOR/",/"DzU20130000594/"],[/"and/",[/"and/",[/"eql/",/"NR_PUBLIKATOR/",/"DzU20130000594/"],[/"eql/",/"NR_ZALACZNIK/",0]],[/"string_eql/",/"NR_ART_PAR/",/"o18/",null,null]]]","db_name":"lp","act_hits
http://cd.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[/"or/",[/"eql/",/"I_PUBLIKATOR/",/"DzU20120000647/"],[/"and/",[/"and/",[/"eql/",/"NR_PUBLIKATOR/",/"DzU20120000647/"],[/"eql/",/"NR_ZALACZNIK/",0]],[/"string_eql/",/"NR_ART_PAR/",/"o9/",null,null]]]","db_name":"lp","act_hits"


   

Uzasadnienie  

 

do uchwały Nr …./2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt 

Uznaje się za celowe przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt zatwierdzonego uchwałą Nr XXX/187/12 

Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2012 r., zmienionego uchwałą Nr XXV/166/16 

Rady Gminy Przemęt z dnia 6 lipca 2016 r. Zakres zmian obejmuje tereny położone w 

obrębie miejscowości Górsko.  

Zmiana studium ma na celu wyznaczenie terenu przeznaczonego pod eksploatację 

kruszywa naturalnego. Dnia 20 kwietnia 2020 r. wpłynął wniosek o zmianę kierunku 

ustalonego w studium dla działek 72/3, 136/2, 356/2 w obrębie miejscowości Górsko na 

tereny wydobycia kruszywa naturalnego. Na przedmiotowym terenie udokumentowano część 

(Pole A) złoża Górsko VII. Marszałek Województwa Wielkopolskiego decyzją znak: DSR-

I.7427.70.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. zatwierdził dokumentację geologiczną złoża 

kruszywa naturalnego Górsko VII zlokalizowanego na działkach nr 356/2, 136/2, 72/3, 166/2 

i 49 w m. Górsko w formie 3 Pól (Pole A, Pole B i Pole C).  W obecnie obowiązującym 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z 

obowiązkiem wynikającym z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2019, poz. 868 z późn. zm.) przedmiotowe złoże zostało ujawnione w części A 

Uwarunkowania. Dla działek oznaczonych nr ewid. 356/2, 136/2 i 72/3 (Pole A złoża Górsko 

VII) w studium określono kierunek: tereny rolnicze, łąki i pastwiska (jednostka bilansowa 

studium - R). Zgodnie z zapisami studium, do prowadzenia działalności eksploatacyjnej 

przeznaczone są tereny zapisane w studium jako tereny powierzchniowej eksploatacji 

kruszywa (jednostka bilansowa studium PE). Tylko na tych terenach zezwala się na 

wydobycie surowców i lokalizację inwestycji przemysłu wydobywczego wraz z gałęziami z 

nim powiązanymi. Zmiana kierunku przedmiotowych działek na tereny eksploatacji kruszywa 

umożliwi uzyskanie koncesji na eksploatację kruszywa z przedmiotowego złoża. 

Wobec powyższego, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. 


