
UCHWAŁA NR XXVII/274/21 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 8 lutego 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Branice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378, oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.)1), w związku z uchwałą Rady Gminy Branice Nr 
XVI/139/19 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice, obejmującego obszar położony 
w sołectwie Branice, na wniosek Wójta Gminy Branice, 

Rada Gminy Branice, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się, w formie ujednoliconej, zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Branice, przyjętego przez Radę Gminy Branice uchwałą Nr III/19/18 z dnia 17 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Branice. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 1, na który składają się części tekstowe ujednolicone (z wyróżnieniem wprowadzonych 
zmian): 

a) część „A” – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, 

b) część „B”  – kierunki zagospodarowania przestrzennego; 

2) załącznik nr 2, na który składają się rysunki ujednolicone (z wyróżnieniem wprowadzonych zmian), 
określające uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego: 

a) Rys.U1 – Uwarunkowania zewnętrzne – komunikacja oraz hierarchia ośrodków, skala 1:130 000, 

b) Rys. U2 – Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, skala 1: 15 000, 

c) Rys.U3 – Struktura użytkowania terenu wraz z głównymi sieciami infrastruktury technicznej, skala 1: 
15 000, 

d) Rys. U4 – Struktura funkcjonalno – przestrzenna, skala 1: 15 000, 

e) Rys. U5 – Uwarunkowania przyrodnicze, skala 1: 15 000, 

f) Rys. U6 – Uwarunkowania kulturowe, skala 1: 15 000, 

g) Rys.U7–Struktura władania terenu, skala 1: 15 000, 

h) Rys.U8 – Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej, skala 1: 15 000, 

i) Rys. U9 – Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych oraz postulowane inwestycje 
celu publicznego, o znaczeniu ponadlokalnym, skala 1 : 15 000; 

3) załącznik nr 3, na który składają się rysunki ujednolicone (z wyróżnieniem wprowadzonych zmian),               
w skali 1:10 000, określające: 

a) Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice – Rysunek Studium, 

b) Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice – Rysunek Studium – dziedzictwo kulturowe 
i zabytki; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – załącznik nr 4; 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 1086, poz. 471, 

poz. 782, poz. 1378 i poz. 1378; Dz.U. z 2021 r. poz. 11. 
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5) dane przestrzenne, stanowiące – załącznik nr 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Branice 

 
 

Bogusława Dyląg 
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Uzasadnienie

Podstawą formalno – prawną zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Branice, zwanej dalej Studium, jest uchwała Rady Gminy Branice Nr XVI/139/19
z dnia 18 listopada 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice, obejmującej obszar położony w sołectwie
Branice (przez ww. obszar należy rozumieć dwa tereny zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany ww. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Branice).

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice,
obejmujący obszar położony w sołectwie Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został
udostępniony do uzgodnień i opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami (procedura opiniowania
i uzgadniania została rozpoczęta 10 lipca 2020 r.). Po zakończeniu etapu opiniowania i uzgadniania ww.
projekt zmiany Studium został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, po wcześniejszym ogłoszeniu o terminie wyłożenia i terminie składania uwag do ww. projektu
zmiany Studium.

W trakcie wyłożenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Branice, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice, nie wpłynęły żadne
uwagi, nie zachodziła więc potrzeba ich rozpatrywania i podejmowania stosownych rozstrzygnięć przez
Wójt Gminy Branice oraz Radę Gminy Branice.

Procedura opiniowania i uzgadniania projektu niniejszej zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice została rozpoczęta przed dniem wejścia ustawy z dnia
15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 z dnia 2020.08.12), wprowadzającej między innymi zmiany w art. 10 (elementy
uwzględniane i określane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy),
w art. 11 (procedura planistyczna). W związku z powyższym, na podstawie art. 30 ust. 2 ww. ustawy do
niniejszego, przedłożonego projektu zmiany studium, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: dane zawarte
w materiałach planistycznych, sporządzonych na potrzeby projektu studium, powinny być aktualne na dzień
przekazania tego projektu do opiniowania i uzgadniania, zgodnie z art. 11 pkt 5 – 8 ustawy.

Podjęcie, przez Radę Gminy Branice, uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice, obejmującego obszar położony w sołectwie
Branice, kończy procedurę sporządzania zmiany Studium. Procedura planistyczna sporządzania niniejszego
projektu zmiany Studium została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. Projekt zmiany Studium spełnia wymogi merytoryczne i formalne do jego uchwalenia.

Wobec powyższego wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice.
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