
UCHWAŁA NR XXV/185 /2016
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W 

GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 
2016r., poz. 446) oraz  art. 9 ust. 1 w związku z  art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U.  z 2016r., poz. 778 z późn.  zm. )

Rada Miejska w Ożarowie
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przystępuje do sporządzenia zmiany Nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKOW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH 
ADMINISTRACYJNYCH GMINY”  uchwalonego uchwałą Nr XXXV /259/2013 Rady Miejskiej                      
w Ożarowie z dnia 22 października 2013r.,  zwanej dalej"zmianą studium".

§ 2. 

Zmiana studium dotyczy wprowadzenia udokumentowanego złoża kredowego wapieni lekkich      ,,Karsy 
1” w miejscowości Karsy (obręb ewidencyjny Karsy), gm. Ożarów wraz z określeniem kierunków jego  
zagospodarowania w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Zmiana studium obejmie część tekstową i część graficzną, w zakresie niezbędnym dla wprowadzenia 
udokumentowanego złoża o którym mowa w § 2, a także innych niezbędnych zmian, jakie wynikną                    
w trakcie prowadzenia prac planistycznych, a w sposób istotny będą powiązane z wprowadzaną zmianą.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Od dnia 01 stycznia 2012r. obowiązują znowelizowane zapisy ustawy z dnia 09 czerwca 2011r.
- Prawo geologiczne i górnicze ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1131), które nakładają na gminy
obowiązek ujawnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy między innymi udokumentowanych złóż kopalin. Stosownie do zapisów art. 95 ust. 2 tej
ustawy, w terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy
organ administracji geologicznej obszaru udokumentowanego złoża kopalin, obowiązkowo
wprowadza złoża do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dniu 26 października 2015r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wydał decyzję
znak: OWŚ-V.7427.9.2015 zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kredowego wapieni
lekkich ,,Karsy 1” w miejscowości Karsy, gm. Ożarów.

Na podstawie zapisów art. 95 ust. 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze należy
obowiązkowo wprowadzić udokumentowane w/w złoże do STUDIUM UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA
OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY, uchwalonego uchwałą Nr
XXXV /259/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013r.

Planowany sposób zagospodarowania terenu dla obszaru objętego zmianą Nr 1 STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY, wynika z
obowiązku ustawowego nałożonego na gminę poprzez w/w zapisy ustawy prawo geologiczne
i górnicze.

Uwzględniając analizowane regulacje nie budzi wątpliwości, że terminowe wprowadzenie do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w/w
udokumentowanego złoża kopalin następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn.
zm. ), czyli w trybie zwykłym.

Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały, tak aby można było

rozpocząć procedurę planistyczną polegającą na wprowadzeniu udokumentowanego złoża do

studium, a tym samym wypełnienie ustawowego obowiązku.
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