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UCHWADA NR IV/25/2011

 RADY GMINY PODEDWÓRZE

 z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze etap-I

Na podstawie art. 20 i 27 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópn. 
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz 
uchwaEy Nr XXVII/146/2009 Rady Gminy Podedwó-
rze z dnia 15 maja 2009 r w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Podedwórze, 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

RozdziaE 1
Przepisy ogólne 

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami ｧStu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Podedwórzeｦ, zatwierdzone-
go uchwaEą Nr III/17/2002 Rady Gminy Podedwórze 
z dnia 30 grudnia 2002, z pópn. zm. - uchwala się 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Podedwórze dla dziaEki ozn. nr 
ew. 371 poEoronej w miejscowo[ci Zaliszcze. 

§2. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Podedwórze, za-
twierdzony uchwaEą Nr XI/59/2003 Rady Gminy 
Podedwórze z dnia 29 grudnia 2003 r, zmieniony 
uchwaEą Nr XXXI/146/2006 Rady Gminy Podedwó-
rze z dnia 31 marca 2006 r. na obszarze wymienio-
nym w niniejszej uchwale, oznaczonym na zaEączni-
ku graficznym do niniejszej uchwaEy. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o pla-
nie, nalery przez to rozumieć miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze 
zatwierdzony uchwaEą Nr XI/59/2003 Rady Gminy 
Podedwórze z dnia 29 grudnia 2003 r, zmieniony 
uchwaEą Nr XXXI/146/2006 Rady Gminy Podedwó-
rze z dnia 31 marca 2006 r. 

3. Zmianę planu stanowią: 
1) ustalenia planu będące tre[cią niniejszej uchwa-

Ey, 
2) rysunek zmiany planu w skali 1:1000 dla tere-

nu, będący zaEącznikiem do uchwaEy nr 1, 
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Podedwórze, stano-
wiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy, 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 

zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania, stanowiące zaEącznik nr 3 do uchwaEy. 

§3. Zmiana planu obejmuje obszar na terenie gmi-
ny Podedwórze w miejscowo[ci Zaliszcze w grani-
cach oznaczonych na zaEączniku graficznym w skali 
1:1000. 

§4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
zmiany planu jest: 

1) ustalenie przeznaczenia terenu, 
2) ochrona lokalnych interesów publicznych po-

przez unormowanie i podporządkowanie dziaEaG 
inwestycyjnych wymogom zachowania Eadu prze-
strzennego, 

3) okre[lenie przeznaczenia oraz zasad zagospo-
darowania poszczególnych terenów, tak aby umor-
liwić ksztaEtowanie Eadu przestrzennego w sposób 
zapewniający ochronę [rodowiska i zdrowia ludzi 
oraz warto[ci kulturowych gminy. 

§5. 1. Przedmiotem ustaleG zmiany planu są: 
1) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone sym-

bolem RM, 
2) zasady zagospodarowania terenu o którym 

mowa w pkt 1; 
3) zasady obsEugi komunikacyjnej; 
4) zasady zaopatrzenia terenu w infrastrukturę 

techniczną 
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i sposobie urytkowania, 
2) linie zabudowy nieprzekraczalne. 
3. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany pla-

nu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulo-
wany lub informacyjny. 

§6. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o: 

1) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, przedstawiony na mapie zasadni-
czej w skali 1:1000 stanowiący zaEącznik do niniej-
szej uchwaEy; 

2) terenie ｠ nalery przez to rozumieć teren o okre-
[lonym w miejscowym planie przeznaczeniu podsta-
wowym, ograniczony liniami rozgraniczającymi oraz 
oznaczony symbolem; 

3) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które przewara na 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 37 ｠ 4091 ｠ Poz. 852  

danym terenie; 
4) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, stanowiące jego uzupeEnienie; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć wyznaczoną dla danego terenu linię, 
której nie more przekroczyć raden element projek-
towanej zabudowy; 

6) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery przez 
to rozumieć powierzchnię nieutwardzoną, pokrytą 
ro[linno[cią; 

7) uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć zjawi-
ska fizyczne lub stany utrudniające rycie ludzi albo 
dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska, a zwEasz-
cza: haEas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód; 

8) usEugach nieuciąrliwych - nalery przez to rozu-
mieć urządzenia (obiekty budowlane lub pomiesz-
czenia w budynkach o innym przeznaczeniu nir 
mieszkaniowe lub w czę[ci budynków mieszkalnych 
sEurące do dziaEalno[ci, której celem jest zaspokaja-
nie staEych potrzeb ludno[ci zarówno bytowych jak 
i socjalnych, 

9) agroturystyce - nalery przez to rozumieć zabu-
dowę mieszkaniową, w której morliwe jest ogólnie 
dostępne wynajmowanie domów mieszkaG, pokoi 
i miejsc noclegowych, a takre miejsc na ustawia-
nie namiotów lub przyczep samochodowych oraz 
[wiadczenie w obrębie obiektu usEug z tym zwią-
zanych; 

10) zabudowie towarzyszącej - nalery przez to ro-
zumieć budynki gospodarcze, garare i inne obiekty 
budowlane związane z podstawową funkcją terenu; 

11) zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
ro[linno[ć uksztaEtowaną w sposób umorliwiający 
ograniczenie rozprzestrzeniania się haEasu i zanie-
czyszczeG; 

2. Nie zdefiniowane pojęcia nalery rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi. 

RozdziaE 2
Ustalenia ogólne 

§7. 1. Ustalenia ogólne, okre[lające sposób za-
gospodarowania oraz ksztaEtowania zabudowy obo-
wiązują dla terenu objętego opracowaniem. 

2. Dopuszcza się inwestowanie jedynie zgodne 
z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem 
oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, oznaczonego na rysunku zmiany planu odrębny-
mi symbolami i ograniczonym za pomocą linii roz-
graniczających. 

3. W terenie morliwa jest lokalizacja obiektów z 
zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, w sposób 
nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem 
tego terenu. 

4. Teren, dla którego w planie przewidziano prze-
znaczenie inne od dotychczasowego, more być do 
czasu zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwa-
Eą urytkowany w sposób dotychczasowy. 

5. Wszelkie zakaz i ograniczenia wynikające z za-
gospodarowania terenu nie dotyczą inwestycji celu 
publicznego z zakresu Eączno[ci publicznej zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

§8. 1. Realizacja ustaleG niniejszej uchwaEy winna 
odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującą usta-
wą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz innymi aktami prawnymi i przepisami 
związanymi z procesami inwestycyjnymi przy peEnej 
ochronie [rodowiska naturalnego i kulturowego. 

2. Realizacja planu winna respektować prawo 
wEasno[ci oraz prawo wEadania terenem, w stosun-
ku do którego plan wprowadza zmiany urytkowania 

3. Realizacja inwestycji winna odbywać się w gra-
nicach terenu wyznaczonego planem pod okre[lony 
rodzaj urytkowania. 

4. Ewentualna przebudowa urządzeG i sieci infra-
struktury technicznej kolidujących z planowanym 
zagospodarowaniem odbywać się będzie kosztem i 
staraniem inwestora projektowanej zabudowy. 

5. Konieczno[ci zmiany ustaleG niniejszej uchwaEy 
nie powodują: 

1) lokalne zmiany przebiegu istniejących urządzeG 
liniowych infrastruktury technicznej, wynikające z 
uzasadnionych rozwiązaG projektowych oraz roz-
budowa lokalnych systemów uzbrojenia terenów 
｠ sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz 
elektroenergetycznej, Eącznie ze stacjami transfor-
matorowymi, 

2) wyznaczanie i urządzanie dróg wewnętrznych 
i dojazdowych do terenów przeznaczonych do zain-
westowania oraz do terenów rolnych i le[nych. 

§9. 1. PodziaEu nieruchomo[ci morna dokonać, je-
reli jest on zgodny z ustaleniami niniejszej uchwaEy 
oraz przepisami szczególnymi. 

2. PodziaE nieruchomo[ci nie jest dopuszczony, je-
reli projektowana do wydzielenia dziaEka gruntu nie 
ma dostępu do drogi publicznej. 

3. Morliwo[ć wydzielenie jednej dziaEki budow-
lanej dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usEug od strony drogi powiatowej z 
uwzględnieniem powierzchni nie mniejszej nir 1500 
m2 przy szeroko[ci frontu dziaEki nie mniejszej nir 
25,0 m. 

4. Dla terenu zabudowy zagrodowej plan nie prze-
widuje podziaEu nieruchomo[ci 

5. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni 
dziaEek nie dotyczą wydzieleG: 

1) pod urządzenia infrastruktury technicznej, 
2) pod drogi wewnętrzne 

§10. 1. Zaopatrzenie w wodę; zaopatrzenie w 
wodę w tym równier do celów przeciwporarowych 
- z wodociągu wiejskiego. 

2. Odprowadzania i oczyszczania [cieków: 
1) odprowadzanie [cieków do czasu realizacji ka-

nalizacji zbiorczej do przydomowych oczyszczalni 
[cieków lub zbiorników bezodpEywowych z obo-
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wiązkiem wywozu do oczyszczalni [cieków, docelo-
wo obowiązuje podEączenie do sieci kanalizacyjnej; 

2) realizacja przydomowych oczyszczalni [cieków 
po dokonaniu uprzednich badaG hydrogeologicz-
nych terenu. 

3. Elektroenergetyka: 
1) zasilenie w energię elektryczną obecnych od-

biorców realizowane będzie z istniejącej sieci elek-
troenergetycznej; przyEączenie do sieci elektroener-
getycznej planowanych obiektów (nieruchomo[ci) 
lub zwiększenie mocy elektrycznej do istniejących 
nastąpi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, gdy 
speEnione będą warunki techniczne i ekonomiczne 
przyEączenia i dostarczania energii elektrycznej, na 
podstawie stosownej umowy z zarządcą sieci i po 
zrealizowaniu okre[lonych przez niego warunków 
przyEączania; 

2) zabudowa w obszarze pasa technicznego pod 
liniami napowietrznymi jest morliwa pod warunkiem 
speEnienia wymagaG obowiązujących przepisów i 
uzgodnienia z zarządcą sieci; 

3) w przypadku wzrostu obciąrenia nalery prze-
widzieć na terenach zurbanizowanych budowę linii 
elektroenergetycznych [redniego i niskiego napię-
cia oraz stacji transformatorowych 15/04 kV dla 
zasilania obecnych i przyszEych odbiorców energii 
elektrycznej; dla ewentualnych wnętrzowych stacji 
transformatorowych przewidywanych w osiedlach 
o zwartej zabudowie ich lokalizację nalerny plano-
wać w miejscach na terenach wywEaszczonych z 
dogodnym dojazdem dla cięrkiego sprzętu; 

4) dopuszcza się realizację stacji transformatoro-
wych w odlegEo[ci 1,5 metra od granicy sąsiedniej 
dziaEki; 

5) ewentualna przebudowa linii elektroenergetycz-
nych kolidujących z planem zagospodarowania oraz 
wykonanie obostrzeG w miejscach skrzyrowaG lub 
zblireG projektowanych obiektów (w zalerno[ci od 
rodzaju obiektu) z istniejącymi liniami elektroenerge-
tycznymi odbywać się będzie kosztem i staraniem 
Inwestora projektowanej zabudowy na podstawie 
warunków przebudowy kolidujących urządzeG elek-
troenergetycznych i stosowanej umowy cywilno 
-prawnej; 

6) tereny planowanej zabudowy przewidzieć z 
uwzględnieniem pasów technicznych pod istnie-
jącymi i przewidywanymi liniami napowietrznymi 
[rednich i wysokich napięć; 

7) na terenach planowanej zabudowy nalery prze-
widzieć dla linii kablowych nN oraz zEączy kablo-
wych nN pas techniczny o szeroko[ci min. 1,0 m; 

8) w pasach technicznych nie wolno sadzić drzew, 
budować obiektów oraz skEadować materiaEów. 

9) przyEączenie do sieci elektroenergetycznej 
obiektów na terenach o rozproszonej zabudowie 
lub w granicach istniejącej sieci będzie uzalernione 
od warunków technicznych i ekonomicznych poEą-
czenia. W przypadku odmowy przez zarządcę sieci 
przyEączenia wedEug stawek taryfowych z powodu 
braku ww. warunków oraz braku zastrzereG od tej 

odmowy ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, 
opEata za przyEączenie będzie uzgodniona przez stro-
ny w stosownej umowie o przyEączenie. 

4. Gospodarka odpadami: usuwanie odpadów sta-
Eych przez sEurby komunale na skEadowisko odpa-
dów. 

5. Telekomunikacja: 
1) dopuszcza się budowę sieci i urządzeG teleko-

munikacyjnych w ukEadzie przewodowym i bezprze-
wodowym przy zachowaniu warunków zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

2) rozbudowa sieci telefonicznej rozdzielczej w 
formie kablowej; 

3) rozbudowa sieci powinna następować na zasa-
dach uzgodnionych z zarządcą sieci. 

6. Sieć infrastruktury technicznej lokalizuje się 
poza liniami rozgraniczającymi drogi, z zachowa-
niem obowiązujących przepisów. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się prowadzenie sieci w 
liniach rozgraniczających drogi, za zgodą zarządcy 
drogi. 

7. Zagospodarowanie terenu nalery wykonać w 
sposób nie kolidujący z istniejącymi urządzeniami 
infrastruktury technicznej. 

§11. 1. Zakazuje się lokalizowania obiektów o 
uciąrliwo[ci wykraczającej poza granice wEadania 
terenem przez inwestora, za wyjątkiem lokalizowa-
nia inwestycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci 
publicznej. 

2. Wprowadza się nakaz zachowania istniejącej 
warto[ciowej zieleni, dopuszcza się wycinkę drzew 
wyEącznie w przypadkach szczególnych, związa-
nych z pielęgnacją drzewostanu, w innych wypad-
kach nakazuje się odtworzenie zniszczonego drze-
wostanu. 

3. Dla terenu obowiązuje zagospodarowanie w 
sposób nie powodujący przekroczeG norm haEasu 
w terenach sąsiednich, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

4. Istniejące i projektowane zagospodarowanie te-
renu nie more powodować przekroczeG standardów 
jako[ci [rodowiska. 

RozdziaE 3
Zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenów 

§12. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 RM 
(zaEącznik nr 1), poEoronego w miejscowo[ci Zalisz-
cze, na dziaEce o numerze ewidencyjnym 371 ustala 
się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro-
dowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna i usEugi nieuciąrliwe; 

3) realizacja drugiego budynku mieszkalnego, bu-
dynków gospodarczych bądp gospodarczo ｠ ga-
rarowych, inwentarskich i budowli rolniczych pod 
warunkiem utrzymania uciąrliwo[ci projektowanych 
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obiektów w granicach wEadania terenem przez dys-
ponenta obiektu; 

4) adaptacja, morliwo[ć rozbudowy, remontów 
i zmiany sposobu urytkowania istniejących budyn-
ków; 

5) dopuszcza się wykorzystanie zabudowy zagro-
dowej na funkcję agroturystyczną oraz realizację 
obiektów związanych z usEugami agroturystyczny-
mi; 

6) realizacja budynku mieszkalnego z dopusz-
czeniem usEug lub budynku usEugowego z funkcją 
mieszkalną dla wEa[ciciela obiektu z morliwo[cią 
wydzielenia dziaEki na warunkach okre[lonych w §9 
ust. 3; 

7) lokalizowanie usEug nieuciąrliwych wbudowa-
nych w bryEy budynków mieszkalnych pod warun-
kiem, ir nie będą przekraczaEy 50% powierzchni 
urytkowej budynku mieszkalnego lub będą stanowi-
Ey parterową zabudowę towarzyszącą; 

8) wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na bu-
dowę obiektów budowlanych powinno być poprze-
dzone opracowaniem ekspertyzy warunków hydro-
geologicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze; 

9) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) budynki mieszkalne o wysoko[ci do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, 
b) wysoko[ć maksymalnie 9,0 m do kalenicy, 
c) poziom parteru budynku mieszkalnego nie wy-

rej nir 1,0 m od naturalnego poziomu terenu, mie-
rzony w najwyrszym punkcie 

d) dachy o poEaciach nachylonych pod kątem 20-
45°, 

10) zasady realizacji obiektu usEugowego w tym 
równier o charakterze zajazdu, motelu lub hotelu: 

a) budynek usEugowy o wysoko[ci do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych, 

b) wysoko[ć maksymalnie 10,0 m do kalenicy 
c) poziom parteru budynku mieszkalnego nie wy-

rej nir 1,0 m od naturalnego poziomu terenu, mie-
rzony w najwyrszym punkcie, 

d) dachy o poEaciach nachylonych pod kątem do 
45°, 

11) przy realizacji budynków gospodarczych, ga-
rarowych i inwentarskich obowiązuje: 

a) wysoko[ć budynków ｠ do 2 kondygnacji nad-
ziemnych, w tym druga w poddaszu; 

b) dachy o poEaciach nachylonych pod kątem do 
45°, 

c) maksymalna wysoko[ć budynku ｠ 10,0 m do 
kalenicy, 

d) posadowienie parteru do 1,0 metra powyrej 
najwyrszego punktu terenu w obrysie budynku, 

e) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz usEugowej wysoko[ć zabudowy gospodarczej 
lub gospodarczo- gararowej - I kondygnacja nad-
ziemna, przy maksymalnej wysoko[ci budynku 6,0 
m do kalenicy; 

12) nieprzekraczalna linia zabudowy 20,0 m od 
krawędzi jezdni drogi powiatowej oraz 12,0 m od 

terenów przeznaczonych do zalesienia; 
13) udziaE powierzchni zabudowy: 
a) dla terenu zabudowy zagrodowej do 30% po-

wierzchni dziaEki, 
b) w przypadku realizacji terenu zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej 25% powierzchni dziaEki, 
c) w przypadku realizacji terenu usEug 40% po-

wierzchni dziaEki; 
14) obowiązuje pozostawienie na dziaEce nie mniej 

nir: 
a) 50% powierzchni biologicznie czynnej; 
b) w przypadku realizacji terenu zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej 55% powierzchni biolo-
gicznie czynnej, 

c) w przypadku realizacji terenu usEug 40% po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

15) obsEuga komunikacyjna z drogi powiatowej 
KDP (Z) 2554L. 

RozdziaE 4
Przepisy koGcowe 

§13. Ustala się stawkę procentową wysoko[ci 
jednorazowej opEaty na rzecz gminy w przypadku 
zbycia nieruchomo[ci w wysoko[ci 20% wzrostu 
warto[ci - dla terenów zabudowy zagrodowej, za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usEugowej. 

§14. 1. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwa-
Ey tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy zatwierdzonego 
uchwaEą Nr XI/59/2003 Rady Gminy Podedwórze 
z dnia 29 grudnia 2003 r, zmienionego uchwaEą Nr 
XXXI/146/2006 Rady Gminy Podedwórze z dnia 31 
marca 2006 r. w obszarze objętym niniejszą uchwa-
Eą. 

2. UchwaEa Nr XXVII/146/2009 Rady Gminy Po-
dedwórze z dnia 15 maja 2009 r w sprawie przystą-
pienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwó-
rze obowiązuje dla pozostaEych terenów w grani-
cach administracyjnych gminy, dla których uchwa-
lenie nastąpi w II etapie. 

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Podedwórze. 

§16. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubelskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy
Artur Becher



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 37 ｠ 4094 ｠ Poz. 852 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 37 ｠ 4095 ｠ Poz. 852 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 37 ｠ 4096 ｠ Poz. 852 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr IV/25/2011

Rady Gminy Podedwórze
z dnia 26 stycznia 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Podedwórze o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
pópniejszymi zmianami), Rada Gminy stwierdza, re 
w okresie wyEorenia projektu zmiany planu do pu-
blicznego wglądu oraz w okresie 14 dni po wyEore-
niu, przewidzianym na skEadanie uwag do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Podedwórze dla dziaEki oznaczo-
nej numerem ewidencyjnym 371 w miejscowo[ci 
Zaliszcze - etap I, nie wpEynęEa radna uwaga doty-
cząca ustaleG dla funkcji terenów objętych niniejszą 
uchwaEą. Powyrsze rozstrzygnięcie stanowi zaEącz-
nik nr 2 do UchwaEy Nr IV/25/2010 Rady Gminy 
Podedwórze z dnia 26 stycznia 2011 r.

 



ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr IV/25/2011

Rady Gminy Podedwórze
z dnia 26 stycznia 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Podedwórze o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Podedwórze dla dziaEki ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 371 w miejscowo-
[ci Zaliszcze ｠ etap I, nie powoduje konieczno[ci 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 37 ｠ 4097 ｠ Poz. 852


