
UCHWAŁA Nr LII/325/2014 

RADY GMINY Gać 

z dnia 4  listopada  2014 roku  

 

w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących na obszarze Gminy Gać oraz w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gać.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) w związku z art. 32 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U .z 2012 r. poz. 

647 z późn. zm.)  

Rada Gminy Gać uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Stwierdza się, że następujące plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na 

obszarze Gminy Gać zachowują w całości aktualność: 

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Kamieniarstwo i Budownictwo”, 

uchwalony uchwałą Rady Gminy Gać Nr 129/XX/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., 

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 19 października 

2005 r. Nr 132, poz. 2053 

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Farmy Wiatrowej w Gminie Gać – 

Obszar Południowy, uchwalony uchwałą Rady Gminy Gać Nr 229/XL/2010 z dnia 20 maja 

2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 3 sierpnia 

2010 r. Nr 69, poz. 1343 

3) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  Farmy Wiatrowej w Gminie Gać – 

Obszar Północny, uchwalony uchwałą Rady Gminy Gać Nr 228/XL/2010 z dnia 20 maja 

2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 28 lipca 

2010 r. Nr 67, poz. 1314 

4) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy , przyjęte 

uchwałą Rady Gminy Gać nr 88/XVII/2000 z dnia 25 września 2000 r. oraz uchwałą nr 

70/XIV/2008 z dnia 08.02.2008 r. w sprawie  uchwalenia I zmiany studium uwarunkowań          

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gać, zachowuje aktualność w części 

nie objętej II zmianą studium. 

§ 2 

1. Stwierdza się, że plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący na obszarze Gminy 

Gać stał się częściowo nieaktualny: 

1)Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Na Pograniczu Sołectw Gać i Białoboki    

w Gminie Gać, uchwalony uchwałą Rady Gminy Gać Nr 164/XXVII/2009 z dnia 22 czerwca 

2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 19 sierpnia 

2009 r. Nr 63, poz. 1529;  - w zakresie ograniczenia lokalizacji usług nieuciążliwych z zakazem 

lokalizacji stacji bazowych telefonii cyfrowej i przekaźników telefonii cyfrowej. 

W pozostałym zakresie plan wymieniony w ust. 1 zachowuje swą aktualność. 



§ 3 

Rada Gminy odrębnymi uchwałami przystąpi odpowiednio do sporządzenia nowych planów 

zagospodarowania przestrzennego lub zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów objętych planem opisanymi w  § 2. 

§ 4 

Prowadzić prace przy drugiej zmianie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

pod lokalizację elektrowni wiatrowych w miejscowościach  Gać, Ostrów, Dębów, Wolica. 

§ 5 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Gać  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          


