UCHWAŁA NR  240/XXIX/2013
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia  4 października 2013 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mała Wieś w miejscowościach: Lasocin, Główczyn, Nakwasin, Wilkanowo, Ściborowo, Liwin, Święcice Nowe, Święcice Stare, Kiełtyki, Perki .
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. l i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:
§ 1
	Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mała Wieś, przyjętego Uchwałą Nr 168/XXIII/2001 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27.09.2001r, w obrębach ewidencyjnych: 0012 - Lasocin, 0010 - Główczyn, 0015 - Nakwasin, 0026 - Wilkanowo, 0022 - Ściborowo, 0013 - Liwin, 0023 - Święcice Nowe, 0024 - Święcice Stare, 0011 - Kiełtyki, 0018 - Perki.
	Granice obszaru objętego zmianą studium określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





























Uzasadnienie  
do  Uchwały Nr 240/XXIX/2013
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 4 października 2013 roku



	W celu umożliwienia rozwoju w gminie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz w związku z przeprowadzeniem wstępnych analiz, które wskazały na korzystne warunki dla realizacji farm wiatrowych na terenie gminy Mała Wieś przystąpiono do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji farm wiatrowych. 
	Po przeanalizowaniu obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mała Wieś przyjętego uchwałą Nr 168/XXIII/2001 Rady Gminy Mała Wieś z dnia  27.09.2001 roku stwierdzono, iż ww. przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami obowiązującego studium. W związku z powyższym aby zachować przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezbędne jest sporządzenie zmiany obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mała Wieś.
	Teren przeznaczony do objęcia opracowaniem zmiany studium obejmuje obszar o powierzchni około 3080 ha, położony w północnej części gminy, w skład którego wchodzą obręby ewidencyjne: 0012 - Lasocin, 0010 - Główczyn, 0015 - Nakwasin, 0026 - Wilkanowo, 0022 - Ściborowo, 0013 - Liwin, 0023 - Święcice Nowe, 0024 - Święcice Stare, 0011 - Kiełtyki, 0018 - Perki.
	Ponadto celem przystąpienia do sporządzenia zmiany studium jest określenie sposobu użytkowania terenów niezagospodarowanych, ustalenie zasad funkcjonowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz ustalenie warunków jej rozbudowy. 

	W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przedmiotowej zmiany studium jest w pełni uzasadnione.








