
UCHWAŁA NR VI(39)219
RADY GMINY DYNÓW

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 maraca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dynów, zwanego dalej studium.

2. Granice objęte opracowaniem studium gmina w obecnych granicach przedstawiono na mapie 
stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z diem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Dotychczas obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

zostało uchwalone - Uchwała rady Gminy Dynów Nr XIII(124)99 z dnia 25.XI.1999 r. Jak wiadać

z powyższego w bieżącym roku minie 20 lat od uchwalenia i wprowadzenia jako prawa lokalnego.

W okresie tym zaszły znaczące zmiany w strukturze społecznej i terytorialnego rozwoju naszej gminy,

jak i całego otoczenia na poziomie lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i karjowym.

W planowaniu przestrzennym na najbliższe 10 lat obowiązuje nowy regionalny Plan Zagospodarowania

Przestrzennego Wojwództwa Podkarpackiego - perspektywa 2030, Rzeszów 2018 uchwalony przez Sejmik

Wojewódzki w dniu 27 sierpnia 2018 r. Przedstawiona w nim wizja rozwoju Woj. podkarpackiego obejmuje

również teren gminy Dynów. Dotychczas obowiązujące Studium Gminy Dynów nie uwzględnia szeregu

nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych

w ciągu ostatnich 20 lat.Przykładowo: ustawa o rewitalizacji gmin z dnia 9.X.2015 r. nakazująca do jej

wprowadzenia w 2023 r.(Dz. U. z 2018 r. poz.1398, z 2019 r. poz.730), ustawa o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60,

235, 730). Mając na uwadze powyższe i inne niespujności obowiązującego Studium Gminy Dynów

z obowiązującymi ustawami szczegółowymi i obecnymi potrzebami rozwojowymi gminy jak również

konieczność planowania jej dalszego perspektywistycznego rozwoju, należało podjąć działania

przystąpienia do uchwalenia nowego Studium Zagospodarowania, spełniającego potrzeby wzrostu poziomu

życia żyjącej na terenie gminy Dynów społeczności. Studium w nowym opracowaniu uwzględni również

stan ochrony przyrody ujęty w strategiach- Natura 2000,jak

i terenów ochronnych utworzonych na terenie gminy Dynów, Przemysko Dynowski Obszar Chronionego

Krajobrazu.
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