
UCHWAŁA NR XIV/100/2012
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kruszki” 
w Gminie Przerośl. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 
1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 
142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14 ust. 1 i 2 , art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012r. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647) Rada Gminy Przerośl, uchwala co 
następuje: 

§ 1. Przystępuje sie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kruszki” 
w Gminie Przerośl. zwanego dalej planem. 

§ 2. Planem obejmuje się części obrębów geodezyjnych: Kruszki, Pawłówka Nowa, Pawłówka Stara 
w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Przerośl. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
z 2012r. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647) „ w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu 
publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, stanowiący akt prawa miejscowego, jest instrumentem realizacji polityki 
przestrzennej zawartej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Granice 
planu obejmują teren części obrębów geodezyjnych: Kruszki, Pawłówka Nowa, Pawłówka Stara w Gminie 
Przerośl – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały intencyjnej. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu określenie sposobów zagospodarowania terenu 
i lokalizację farmy wiatrowej wraz z granicami ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami 
w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych 
urządzeń na środowisko. Farma wiatrowa, produkująca energię elektryczną dzięki sile wiatru, stanowi przykład 
wykorzystania alternatywnego źródła energii. Korzystanie z tego rodzaju źródeł energii jest obecnie wymagane 
przepisami – ma to na celu ograniczenie stosowania niekorzystnie oddziaływujących na środowisko 
konwencjonalnych źródeł energii (węgiel kamienny). Ponieważ południowo-wschodnia część gminy Przerośl 
posiada sprzyjające warunki dla pracy farmy wiatrowej, zasadne jest umożliwienie na omawianym obszarze 
lokalizacji takiej inwestycji. Na obszarze przeznaczonym do objęcia planem brak jest obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan winien być opracowany na mapach w skali 1:2000 
ze względu na duży obszar opracowania wynoszący około 500 ha. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Przerośl przeprowadził analizę 
zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przerośl. Analiza ta wykazała, że 
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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