
 

Uchwała Nr VII/58/2011 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 29.09.2011 r. 
 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 w 

związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/239/06 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 marca 2006 roku z późniejszymi zmianami zawartymi  

w Uchwałach Rady Miejskiej w Pyzdrach: nr V/36/2011 z dnia 30.03.2011r. i nr VI/51/2011   

z dnia 30.06.2011r. 

 

§ 2. Zmiana studium, o którym mowa w § 1, obejmuje część obszaru gminy Pyzdry. 

Granice zostały określone na mapie stanowiącej załącznik nr 1do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pyzdrach 
/-/ Elżbieta Kłossowska  

 



Uzasadnienie 
do uchwały nr VII/58/2011 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 29.09.2011 r. 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry. 

 
 

W wyniku prowadzonych w ostatnich latach badań sejsmicznych wykryto struktury 

Lisewo i Komorze, jako potencjalne złoża gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca. 

Wykonany w bieżącym roku odwiert Lisewo-1k potwierdził występowanie gazu ziemnego w 

złożu Lisewo w ilości ekonomicznie uzasadniającej przemysłowe wydobycie gazu. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Pyzdry, jest podyktowane umożliwieniem wydobycia z tych złóż gazu ziemnego.  

Z wnioskiem o podjęcie prac nad zmianą studium wystąpił inwestor. 

Zaznaczyć należy, że realizacja przedmiotowej inwestycji, w sposób 

zdecydowany przyczyni się do dywersyfikacji dostaw gazu dla naszego kraju, poprawiając 

bezpieczeństwo energetyczne, także odbiorców gazu w gminie Pyzdry. 

 

Stąd wynika potrzeba przeprowadzenia powyższej zmiany w studium. 

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Krzysztof Strużyński  

 

 

 

 

 

 

 

 


