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UCHWAŁA NR XXXIV/253/2009

RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego przy ul. Stefana Okrzei

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 
- Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:

Dział I 
Ustalenia ogólne

Rozdział 1 
Przepisy ogólne

§1.1. Po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Krasnegostawu przyjętego uchwałą Nr 
XLIII/283/98 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 29 
kwietnia 1998 r. z późniejszymi zmianami, uchwala 
się zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ul. Stefana 
Okrzei w Krasnymstawie uchwalonego uchwałą Nr 
XL/279/2001 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 
25 października 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
Nr 100 poz. 1641), zwaną dalej „planem”.

2. Plan obejmuje teren w granicach działek ozna-
czonych nr ewid. 1663-1668 położony przy ul. 
Stefana Okrzei w miejscowości Krasnystaw z prze-
znaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną i wielorodzinną z usługami.

3. Plan stanowią:
1) ustalenia planu - będące treścią niniejszej 

uchwały;
2) rysunek planu w skali 1:1000 - stanowiący za-

łącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustalenia planu wyrażone są w formie:
1) ustaleń ogólnych - określających zakres stosun-

ków normowanych niniejszym aktem, zawartych w 
dziale 1 niniejszej uchwały;

2) ustaleń szczegółowych dotyczących prze-
znaczenia terenu, zawartych w dziale II niniejszej 
uchwały.

5. Ustalenia planu i rysunek planu stanowią inte-
gralną całość.

§2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest:
1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpa-

trzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;
2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
stanowiące treść niniejszej uchwały:

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, przedstawiony na mapie zasadni-
czej w skali 1: 1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały;

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozu-
mieć przepisy prawne, aktualne w momencie wyko-
nywania niniejszej uchwały;

4) terenie - należy przez to rozumieć wyznaczony 
liniami rozgraniczającymi teren o określonym prze-
znaczeniu i zasadach zagospodarowania;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
ważać na danym terenie, wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawo-
we, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe terenu w sposób określony ustalenia-
mi planu;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć wyznaczoną dla terenu linię, której nie 
może przekroczyć żaden element projektowanej za-
budowy;

8) urządzeniach towarzyszącym obiektom budow-
lanym - należy przez to rozumieć urządzenia tech-
niczne zapewniające możliwość użytkowania obiek-
tu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, pla-
ce postojowe, place pod śmietniki;

9) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez 
to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną po-
wierzchnię działki, pokrytą roślinnością naturalną 
lub urządzoną.

§4.1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest:

1) ustalenie warunków zabudowy i zasad zago-
spodarowania terenu;

2) uzyskanie ładu przestrzennego i podniesienie es-
tetyki krajobrazu przy uwzględnieniu zasad ochrony 
wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego;



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 148 Poz. 3171– 12948 –

3) umożliwienie działalności inwestycyjnej, przy 
minimalizacji konfliktów pomiędzy użytkownikami 
przestrzeni.

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następu-
jące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnym sposobie użytkowania;

2) linie zabudowy nieprzekraczalne,
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wy-

mienione  w ust.  2  mają charakter postulowany lub 
informacyjny.

Rozdział 2 
Oznaczeniu planu

§5.1. Tereny wyznaczone w planie liniami rozgra-
niczającymi posiadają określone przeznaczenie  pod-
stawowe, przedstawione  graficznie  na  rysunku  
planu  oraz  oznaczone znakami literowymi, określa-
jącymi sposób użytkowania terenu:

1) MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej z usługami;

2) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;

3) KDW - teren drogi wewnętrznej.
2. Przyjęte oznaczenia są adekwatne z treścią ry-

sunku planu.
 

Rozdział 3 
Zasady ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego

§6. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony 
i kształtowania lądu przestrzennego:

1) ustala się, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 jedynie 
inwestowanie zgodne z ustalonym w niniejszej 
uchwale przeznaczeniem podstawowym (funkcją) 
terenu;

2) w granicach terenu możliwa jest lokalizacja 
obiektów z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego 
pod warunkiem, że nie przekroczą one 30% po-
wierzchni terenu o przeznaczeniu podstawowym;

3) dopuszcza się lokalizację, w sposób nie kolidu-
jący z podstawowym przeznaczeniem oraz zgodnie 
z przepisami odrębnymi, nie przedstawionych na 
rysunku planu obiektów i sieci infrastruktury elek-
troenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 
gazowej i telekomunikacyjnej służących obsłudze 
obszaru planu;

4) wprowadza się zakaz grodzenia nieruchomości 
ogrodzeniami z elementów betonowych.

Rozdział 4 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7.1. Teren objęty planem znajduje się poza zasię-
giem obszarów i obiektów o wysokich wartościach 
przyrodniczych, objętych ochroną prawną.

2. Teren objęty planem leży w strefie granicznej 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Nr 406 i 
Nr 407 rozdzielonych doliną Wieprza; wprowadza 
się zakaz wznoszenia obiektów budowlanych i wy-
konywania robót, znacząco oddziałujących na śro-
dowisko, określonych w przepisach odrębnych.

3. Przy projektowaniu obiektów budowlanych i 
zagospodarowaniu terenu inwestycji ustala się obo-
wiązek kształtowania architektury w harmonii z tra-
dycyjnym krajobrazem kulturowym, przy uwzględ-
nieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego i 
wartości kulturowych.

4. Teren objęty planem należy do grupy terenów 
chronionych przed hałasem zgodnie z przepisami 
art. 113 i 114 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
gdzie obowiązuje standard akustyczny:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej:

a) w przypadku hałasu komunikacyjnego 55dB w 
porze dziennej i 50dB w porze nocnej,

b) w przypadku hałasu z innych źródeł 50dB w 
porze dziennej i 40dB w porze nocnej; 

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej:

a) w przypadku hałasu komunikacyjnego 60dB w 
porze dziennej i 50dB w porze nocnej,

b) w przypadku hałasu z innych źródeł 55dB w 
porze dziennej i 45dB w porze nocnej.

Rozdział 5 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej

§8.1. W granicach planu zlokalizowany jest obiekt 
architektury i budownictwa znajdujący się w gminnej 
ewidencji zabytków - dom przy ul. Stefana Okrzei nr 
13 na działce nr ewid. 1668. Dopuszcza się zmiany 
adaptacyjne obiektu po uprzednim uzgodnieniu z Lu-
belskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
W przypadku koniecznej rozbiórki obiektu, znajdu-
jącego się w gminnej ewidencji zabytków, należy 
przedstawić inwentaryzację architektoniczną w celu 
uzyskania zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

2. W przypadku natrafienia podczas prowadzenia 
robót inwestycyjnych na pradziejowe nawarstwie-
nia kulturowe, obiekty ziemne i znaleziska archeolo-
giczne należy wstrzymać prace i powiadomić urząd 
konserwatorski lub Burmistrza Krasnegostawu. 
Kontynuacja prac będzie możliwa pod nadzorem ar-
cheologicznym przez uprawnionego archeologa na 
podstawie pozwolenia konserwatorskiego.

Rozdział 6 
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

§9. Na obszarze objętym planem nie znajdują się 
tereny przestrzeni publicznej.
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Rozdział 7 
Zasady ochrony innych terenów i obiektów

§10. Na obszarze objętym planem nie znajdują się 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, te-
reny górnicze ani inne obiekty i tereny podlegające 
ochronie.

 
Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania gruntów i 
podziału nieruchomości

§11. Na obszarze objętym planem nie wyznacza 
się terenów wymagających scalania i podziału nie-
ruchomości, za wyjątkiem terenu drogi wewnętrznej 
KDW.

Rozdział 9 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia i użytkowania terenów

§12.1. Wprowadza się zakaz budowy nowych 
obiektów o przeznaczeniu innym, niż przewidziane 
w planie.

2. Na terenie przeznaczonym w planie do nowej 
funkcji dopuszcza się do czasu realizacji tej funkcji 
dotychczasowe zagospodarowanie nieruchomości.

Dział II 
Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1
Przeznaczenie terenu

Parametry kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu

§13.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MN ustala się jako przeznaczenie podsta-
wowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 
którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) usługi nieuciążliwe w formie wbudowanej, 
przybudowanej lub wolnostojącej, z zachowaniem 
warunków technicznych;

2) urządzenia towarzyszące obiektom budowla-
nym.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy:

1) istniejące zainwestowanie w dobrym stanie 
technicznym do zachowania;

2) dopuszcza się nadbudowę i rozbudowę istnie-
jących obiektów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) formy i gabaryty nowych obiektów należy do-
stosować do istniejącej zabudowy;

4) ewentualny podział na działki budowlane zgod-
nie z warunkami technicznymi;

5) ustala się powierzchnię zabudowy działki maks. 
50%;

6) przy zagospodarowaniu działki obowiązuje 
pozostawienie min. 30% powierzchni biologicznie 
czynnej;

7) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków 
bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległo-
ści 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną 
lub bezpośrednio przy tej granicy;

8) ustala się następujące parametry zabudowy:
a) maksymalna ilość kondygnacji budynków 

mieszkalnych - trzy kondygnacje nadziemne, trzecia 
kondygnacja w poddaszu,

b) maksymalna ilość kondygnacji budynków usłu-
gowych gospodarczych i garażowych -jedna kondy-
gnacja nadziemna,

c) geometria dachów budynków mieszkalnych, 
usługowych, gospodarczych lub garażowych - da-
chy dwuspadowe lub czterospadowe, kopertowe 
lub naczółkowe z dopuszczeniem lukarn i okien po-
łaciowych; dopuszcza się dachy jednospadowe dla 
budynków lokalizowanych bezpośrednio przy grani-
cy działki;

9) parametry zabudowy określone w pkt 8 doty-
czą nowej zabudowy oraz istniejących budynków 
-   nadbudowywanych, rozbudowywanych i przebu-
dowywanych;

10) nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Stefa-
na Okrzei zgodnie z rysunkiem planu;

11) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi we-
wnętrznej KDW - min. 4,0 m.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące wymagania:

1) dla domu przy ul. Stefana Okrzei nr 13 zloka-
lizowanego na działce nr. ewid. 1668, znajdujące-
go się w gminnej ewidencji zabytków obowiązują 
ustalenia zawarte w Rozdziale 5 §8 ust. 1 niniejszej 
uchwały;

2) zakaz realizacji usług mogących znacząco od-
działywać na środowisko i zdrowie ludzi, określo-
nych w przepisach odrębnych.

5. Ustala się następujące zasady dotyczące ob-
sługi terenu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę - z istniejące sieci wo-
dociągowej w ul. Stefana Okrzei w uzgodnieniu z 
dysponentem sieci;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istnieją-
cej kablowej sieci elektroenergetycznej nN poprzez 
rozbudowę tej sieci według warunków technicznych 
określonych przez zarządcę sieci;

3) odprowadzenie ścieków- siecią istniejących 
kanałów sanitarnych do miejskiej oczyszczalni ście-
ków w uzgodnieniu z dysponentem sieci;

4) gromadzenie odpadów w pojemnikach do gro-
madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z miejskim 
i powiatowym programem gospodarki odpadami; 
obowiązek wstępnej segregacji odpadów w miejscu 
powstawania;
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5) zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budyn-
ków i przygotowania ciepłej wody z systemów 
grzewczych indywidualnych, z preferencją dla paliw 
niskocmisyjnych;

6) zaopatrzenie w gaz - z istniejącej sieci gazowej 
w ul. Stefana Okrzei zgodnie z warunkami określo-
nymi prze dysponenta sieci;

7) pokrycie zapotrzebowania na łącza telefoniczne 
z istniejącej centrali telefonicznej TP S.A. lub z innej 
należącej do alternatywnego operatora;

8) odprowadzenie wód opadowych do gruntu.
6. Ustala się zasady obsługi terenu, o którym 

mowa w ust. 1 w zakresie komunikacji:
1) zjazd na działki - z ul. Stefana Okrzei i z drogi 

wewnętrznej KDW;
2) wprowadza się obowiązek zapewnienia miejsc par-

kingowych w obrębie działki dla pojazdów właścicieli.

§14.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MW/U ustala się jako przeznaczenie pod-
stawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej średniowysokiej z usługami.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 
którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) parking podziemny dla max. 42 stanowisk;
2) parking terenowy dla max. 21 stanowisk posto-

jowych sytuowany na parkingu podziemnym;
3) parking terenowy dla max. 14 stanowisk posto-

jowych sytuowany przy ul. Stefana Okrzei;
4) urządzenia towarzyszące obiektom budowla-

nym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy:

1) lokalizacja budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego z lokalami usług nieuciążliwych w kondygnacji 
parteru i częścią biurowo-techniczną wyodrębnioną 
funkcjonalnie z bryły budynku;

2) ustala się powierzchnię zabudowy działki maks. 
40%;

3) przy zagospodarowaniu działki obowiązuje 
pozostawienie min. 30% powierzchni biologicznie 
czynnej;

4) ustala się następujące parametry zabudowy:
a) maksymalna ilość kondygnacji budynku miesz-

kalnego - cztery kondygnacje nadziemne, czwarta 
kondygnacja w poddaszu;

b) geometria dachu - dach wielospadowy z lukar-
nami i oknami połaciowymi, kąt nachylenia połaci 
dachowej do 76%, wysokość kalenicy do 16,0 m;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Stefana 
Okrzei zgodnie z rysunkiem planu;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi we-
wnętrznej KDW - min. 4,0 m.

4. Ustala się następujące zasady dotyczące ob-
sługi terenu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę - z istniejące sieci wo-
dociągowej w ul. Stefana Okrzei w uzgodnieniu z 
dysponentem sieci;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istnieją-
cej kablowej sieci elektroenergetycznej nN poprzez 
rozbudowę tej sieci według warunków technicznych 
określonych przez zarządcę sieci;

3) odprowadzenie ścieków- siecią istniejących 
kanałów sanitarnych do miejskiej oczyszczalni ście-
ków w uzgodnieniu z dysponentem sieci;

4) gromadzenie odpadów w pojemnikach do gro-
madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z miejskim 
i powiatowym programem gospodarki odpadami; 
obowiązek wstępnej segregacji odpadów w miejscu 
powstawania;

5) zaopatrzenie w gaz - z istniejącej sieci gazowej 
w ul. Stefana Okrzei zgodnie z warunkami określo-
nymi prze dysponenta sieci;

6) zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynku 
i przygotowania ciepłej wody z kotłowni centralnej 
ewentualnie z indywidualnych systemów grzew-
czych przy zastosowaniu ekologicznych nośników 
energii;

7) pokrycie zapotrzebowania na łącza telefoniczne 
z istniejącej centrali telefonicznej TP S.A. lub z innej 
należącej do alternatywnego operatora;

8) odprowadzenie wód opadowych do istniejącej 
kanalizacji deszczowej w ul. Stefana Okrzei.

5. Ustala się  obsługę komunikacyjną terenu, o 
którym mowa w ust. 1, z ul. Stefana Okrzei oraz z 
wewnętrznej drogi dojazdowej KDW.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące wymagania:

1) parkingi terenowe powinny mieć nawierzchnię 
utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowa-
ną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody;

2) wody opadowe z parkingu terenowego wyma-
gają podczyszczenia przed odprowadzeniem do ka-
nalizacji deszczowej;

3) zakaz lokalizacji usług mogących znacząco od-
działywać na środowisko i zdrowie ludzi, określo-
nych w przepisach odrębnych.

§15.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem KDW ustala się jako przeznaczenie pod-
stawowe: teren drogi wewnętrznej.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 
którym mowa w ust. 1, ustala się realizację infra-
struktury technicznej nie związanej z funkcjonowa-
niem drogi.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania: szerokość 
drogi w liniach rozgraniczających - 5,0 m.

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące rozwoju systemów uzbroje-

nia inżynieryjnego terenu

§16. Ustala się następujące zasady dotyczące 
uzbrojenia terenu w energię elektryczną:

1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci infra-
struktury technicznej z możliwością ich remontu, 
przebudowy lub modernizacji;
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2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej ko-
lidujące z projektowanym zagospodarowaniem tere-
nu możliwe do przebudowy na koszt inwestora w 
uzgodnieniu z ich właściwymi dysponentami.

 
Dział III 

Postanowienia przejściowe i końcowe

§17. Ustala się stawkę procentową jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związ-
ku z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości:

1) 1% wzrostu wartości (słownie: jeden procent) 
w przypadku przekazania nieruchomości na rzecz 
osób bliskich; 

2) 30% wzrostu wartości (słownie: trzydzieści 
procent) w pozostałych przypadkach.

§18. Traci moc uchwała Nr XL/279/2001 Rady 
Miasta Krasnegostawu z dnia 25 października 2001 
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu - 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 100 poz. 1641).

§19. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Krasnegostawu.

§20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

Przewodniczący 
Rady Miasta

Bogusław Kalinecki
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/253/2009 

Rady Miasta Krasnystaw 
z dnia 13 listopada 2009 r.

Rozstrzygnięcie
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Stefana Okrzei

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz stanowiska Burmistrza Krasncgostawu z dnia 5 listopada 
2009 r. o braku uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego przy ul. Stefana Okrzei w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu stwierdza 
się, iż odstępuje się od rozstrzygnięcia.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/253/2009 

Rady Miasta Krasnystaw 
z dnia 13 listopada 2009 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego przy ul. Stefana Okrzei, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) stwierdza się, iż realizacja ustaleń 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Stefana Okrzei nie 
wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz określenia zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.


