
Uzasadnienie

Do uchwalenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  uprawnia  Radę  Gminy  Żyraków  ustawa  z  dnia  8 marca  1990 r. 
o samorządzie  gminnym  oraz  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, zwana dalej „ustawą”.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, sporządza się je w celu określenia polityki 
przestrzennej, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała  dotycząca  uchwalenia  II  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Żyraków  jest  zakończeniem  procedury 
planistycznej sporządzania II zmiany studium, podjętej na podstawie Uchwały Nr VI/60/07 
Rady Gminy Żyraków z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania II 
zmiany studium.

Przeprowadzenie  II  zmiany  studium,  a  następnie  sporządzenie  i  uchwalenie  planu 
miejscowego  stworzy  podstawy  formalne  do  uporządkowania  zdewastowanego  obszaru 
dawnego  poligonu  wojskowego,  stanowiącego  mienie  komunalne  Miasta  Dębica 
i wprowadzenia nowego zainwestowania.

Sporządzenie  niniejszej  zmiany  studium  oraz  planu  miejscowego  ze  względu  na 
zlokalizowanie obszaru w granicach administracyjnych Gminy Żyraków określają warunki 
porozumienia zawartego pomiędzy tymi gminami.

Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Żyraków przyjęte  Uchwałą Nr XII/109/ 99 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 09.12.1999 r., 
zmienione zostało Uchwałą Nr XIX/180/08 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 
2008 r. w sprawie I zmiany studium.
Niniejsza uchwała dotyczy kolejnej, II zmiany studium. 

Projekt  II  zmiany  studium  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko, 
dostosowany do wymagań ustawy, rozporządzeń wykonawczych i do pozostałych przepisów 
odrębnych (w tym nowych, które weszły w życie po 15 listopada 2008 r.), został poddany 
opiniowaniu  i uzgadnianiu.  Wprowadzono  odpowiednie  zmiany  wynikające  z  uzyskanych 
opinii i uzgodnień. 

Projekt  II  zmiany  studium  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko  został 
wyłożony  do  publicznego  wglądu.  W  dyskusji  publicznej  nad  przyjętymi  w  studium 
rozwiązaniami  nie  uczestniczyła  żadna  osoba,  poza  zainteresowanymi  pracownikami  obu 
gmin i autorami projektu. W terminie określonym dla składania uwag nie złożono  uwag do 
projektu niniejszej zmiany studium; z uwagi na ten fakt, Rada Gminy Żyraków nie rozstrzyga 
o sposobie rozpatrzenia uwag do rozwiązań  projektu II zmiany studium.

Procedura  planistyczna  sporządzania  II  zmiany  studium  została  przeprowadzona 
zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  ustawy,  a  projekt  zmiany  studium spełnia  wymogi 
merytoryczne i formalne do jego uchwalenia.


