
UCHWAŁA NR XXIII/202/16
RADY GMINY ZAMOŚĆ

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci 
Kalinowice i Wólka Panieńska

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2016r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778) oraz w związku z uchwałą Nr VII/50/15 Rady Gminy Zamość z dnia 
27 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska, po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość” uchwalonego przez 
Radę Gminy Zamość uchwałą Nr XXX/261/98 z dnia 16 czerwca 1998r. ze zmianami, Rada Gminy Zamość 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Kalinowice i Wólka Panieńska, uchwalonego uchwałą Nr XL/106/11 Rady Gminy Zamość z dnia 5 
października 2011r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2011.183.2871) zmienionego uchwałą Nr XLVIII/451/14 Rady 
Gminy Zamość z dnia 29 sierpnia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2014.3166),

2. Zmiany planu dotyczą zapisów zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania;

§ 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego o jakim mowa w § 1 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 5 pkt 11 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie: „w terenach oznaczonych symbolem    U-1, U-2 jak 
dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,”

2) w § 5 pkt 11 lit. d) skreśla się: „U-2”

3) w § 15 pkt 1 lit a) dodaje się tiret o następującym brzmieniu: „usługi oświaty na terenie oznaczonym 
symbolem U-2”

§ 3. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość;
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zamość

Józef Siemczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/16

Rady Gminy Zamość

z dnia 27 czerwca 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Gminy Zamość

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na obszarze objętym zmianą części tekstowej zmienianego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska nie przewiduje się inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
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