
UCHWAt.A NR XXVIII.196.2021 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowari 
przestrzennego gminy Baboszewo 

kierunk6w zagospodarowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<tdzie gminnym 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 12 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j .Oz.U.2021 poz. 741) oraz w zwi<tzku z uchwal<t Nr XII 
69/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyst<tpienia do 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Baboszewo, 
Rada Gminy Baboszewo uchwala 

§1 

Uchwala si~ Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy 
Baboszewo, zwane dalej Studium. 

§2 

Zal<tcznikami do niniejszej uchwaly s<t: 

1) tekst Studium stanowi<tcy zal<tcznik nr 1; 

2) rysunek Studium "Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego" stanowi<tcy 
zal<tcznik nr 2 

3) rysunek Studium "Kierunki zagospodarowania przestrzennego" stanowi<tcy zal<tcznik nr 3; 

4) rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia uwag stanowi<tcych zalClcznik nr 4 

§3 

Traci mac: Uchwala Nr XX 111 02/01 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 sierpnia 2001 roku 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
gminy Baboszewo. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo 

§5 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



UZASADNIENIE 

Projekt Studium, opracowany zostat w oparciu 0 uchwat~ Nr X1/69/2015 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przystqpienia do Studium uwarunkowan 

i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Baboszewo. 

Gtownym celem opracowania Studium jest aktualizacji uwarunkowan 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

kierunk6w 

Przy opracowaniu dokumentu Studium kierowano si~ kryteriami wynikajqcymi ze stanu 

istniejqcego, szeregu uwarunkowan, w tym przepis6w odr~bnych m. in. z zakresu ochrony 

srodowiska, ochrony przyrody, dobr kultury, ochrony gleb oraz zapewnieniem 

bezpieczenstwa mieszkanc6w w zwiqzku z ograniczeniami wynikajqcymi z lokalizacji na 

obszarze gminy dr6g i kolei 0 znaczeniu ponadlokalnym oraz uwarunkowaniami zwiqzanymi 

z zagroieniami powodziowymi. 

Rozstrzygni~cia planistyczne nastqpity przy uwzgl~dnieniu wymog6w tadu przestrzennego 

zapewnienia zr6wnowaionego rozwoju. Okreslona w dokumencie struktura 

funkcjonalno - przestrzenna gminy ma umoiliwic realizacj~ zatoionych cel6w. Wptynie ona 

rowniei na uatrakcyjnienie obszaru gminy pod wzgl~dem turystycznym oraz inwestycyjnym. 

Projekt Studium otrzymat wszystkie niezb~dne, wymagane ustawq uzgodnienia. Organ 

sporzqdzajqcy Studium bardzo szczeg6towo przeanalizowat i rozstrzygnqt wyraione 

stanowiska organ6w opiniujqcych. 

Do projektu Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy 

Baboszewo, wytoionego do publicznego wglqdu wraz z prognOZq oddziatywania na 

srodowisko wptyn~ty dwie uwagi, kt6re zostaty szczeg6towo przeanalizowane i rozpatrzone. 

Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Baboszewo 

jest zgodne z obowiqzujqcq ustawq 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 



'Ii 
I 

II 
II 

II I 

II 

t 
! 

STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNK6w ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABOSZEWO 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

! 

P .. ! .. 

c::z:::::J ... ----

1~·~~r.: C3::J :.===---=_ 
c::i::::J • . ----
c::£::=J :~'==__=___---.---....... -.-

&._-,---...." -..----
-.. ---- --= -_._--,--

------._---· ___ 1_1M_ 
==~-====:.=-. __ IIO .... ~ 

+ 
~:-" --
Cz.::,r:·'i --------

= ---

$ 

_ ~..:::":"..::1:;::O_-----. 

- =-~..:=~==---.... ---------_.........:I_ ..... ,_.or ..... 
Y.L ........... --.. --.-
-- --~.--... =~~=-=--.--. ---. 



STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABOSZEWO 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
zM¥L"lk nf J ·do Udtwaty IT XlMILl96.2021 Rally GmirTt BibDsl:ewoJ.ctM l8 kwlllnll 2021 roIw 

'-"!'? 

-.----. --- -.----- *'-------,,1-... __ ..... -.'---,-
::" ..... -=~-=-.....,:-'O'-_ ,.._--,.....,.._.-
.. _o.rt_, __ ~ _ ._--
-~c--:l ------_ .... 

+ 

CD 

r 

_.....c;o~.~ __ ._ 

---~ ----r _____ _ 

--"'_:_------...... -_ .. -_a.JCt1I111_"IO~~ 
__ 00 __ 

~; =----_.,...,. ___ _ 
--.,.----~"""" ... ..--c::::J :...-:=.--_ .. _--

- =--====-:-~:~------- =-...=::=:.=~=,---

------------*----_,.".;oa .. """,_w ..... "'" 
.-.:-.....!-:- -.." .... --~,-- Y-A: ---~ .. ""'------ --._ ..... ---.-,---

' RADY 

5hM91 .' 



... 

< • 

PROGNOZA ODDZIAt.YWANIA NA SRODOWISKO DOTYC~CA STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABOSZEWO 0) 

',.. 

==---.----. __ ..-.:0_ 
-.------.. ---.. -'--

I ~ .. ---....... ~ ,,· ___ 1-.0 

... ---... ----... ------.,...lUIIfTtCII __ -.- ..... ,--.~ _ .. _--........ 

--.- .... ...--- ...... • ___ I~ 

<C . 

- "-

(:.: 

---,----·_---_1_ ............ 
=~~o:m=.. 

=:....~ ... =---
~ ':z:/;;] ----

.,.:;. . --
- =--==~.=:.="'_ =-~====:.:,:t::,----

----~--.... __ rv_., ___ ... , .. 


