
Uchwala Nr XII69/2015 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie przystqpienia do sporzetdzenia "Studium uwarunkowan 1 kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Baboszewo" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzetdzie 
gminnym (t.j. Dz. U. 2015.1515), art. 9 ust.l i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z 
p6in. zm.), Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1. 

1. Przyst~puje si~ do sporzetdzenia "Studium uwarunkowan 1 kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Baboszewo", 

~ 
2. tJranice obszaru opracowania stanowiet granice administracyjne Gminy 

Baboszewo przedstawione na zaletczniku graficznym do uchwaly. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia i podlega ogloszeniu w trybie 
zwyczajowo przyj~tym. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym W ojt Gminy Baboszewo dokonal analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym z uwzgl~dnieniem decyzji 0 warunkach 
zabudowy, decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wnioskow 
o zmian~ przeznaczenia terenow oraz analizy ustaleii obowi'tzuj'tcego Studium 
w kontekscie wymagaii ustawowych, ktora wykazala, co nast~puje: 

obowi'tzuj'tce Studium zostalo opracowane na podstawie poprzedniej uchwaly 
o planowaniu przestrzennym i przyj~te uchwal't Rady Gminy w 200Ir., Obecnie 
pojawily si~ nowe uwarunkowania formalno-prawne i elementy strategii 
rozwojowej gminy, ktore nie s't w dostateczny sposob uwzgl~dnione w 
dokumencie, 
aktualne Studium nie wyczerpuje ustaleii nalozonych przepisami obowi'tzuj'tcej 
ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwi'tzku z powyzszym 
nie spelnia w szczegolach obecnych wymogow okreslania kierunkow i 
wskainikow zagospodarowania terenow, a takZe wymogow wynikaj'tcych z 
przepisow odr~bnych (m.in. Prawo Wodne, Prawo geologiczne i Gomicze), 
W okresie ostatniego roku do urz~du wplyn~lo 24 wnioskow 0 zmian~ 

przeznaczenia terenu, ktorych zakres przestrzenny wymaga wyznaczenia nowych 
kierunkow zagospodarowania przestrzennego, 
w zwi'tzku z ruchem inwestycyjnym na terenie gminy (ok. 60 decyzji rocznie) 
istmeJe potrzeba ponownej analizy dotychczasowego przeznaczenia i 
zagospodarowania terenow, 
nowe zadania ponadlokalne powoduj't procesy generuj'tce aktywnosc 
gospodarczet, co z kolei wymaga wyznaczenia ram przestrzennych dla dzialalnosci 
gospodarczej, 
stwierdza si~ zasadnosc dokonania zmiany polityki przestrzennej bior'tc pod 
uwag~ w/w przeslanki. 
nowa polityka przestrzenna okreslona w Studium sprzyjac b~dzie aktywizacji 
gospodarczej gminy i umozliwi lokalizacje inwestycji z zapewnieniem ladu 
przestrzennego. 

Maj'tc powyzsze na wzgl~dzie Rada Gminy postanawia, co na wst~pie. 


