
UCHWAŁA NR XII/103/2016
RADY GMINY KURÓW

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów – 
etap I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami), oraz uchwały Nr 
XVI/131/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów, zmienionej uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Kurów 
z dnia 19 października 2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu, iż projekt „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kurów – etap I” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kurów”, zatwierdzonego uchwałą Nr XI/44/03 Rady Gminy Kurów z dnia 23 czerwca 2003 r., 
z późniejszymi zmianami - uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kurów – etap I w obszarach wskazanych na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów – etap I.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załączniki od nr 1 do nr 6 – rysunki planu, wykonane na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, będące 
integralną częścią uchwały,

2) załącznik nr 7 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,

3) załącznik nr 8 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany planu.

3. Tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone są na rysunkach 
zmiany planu symbolami cyfrowo - literowymi odpowiadającymi funkcji ustanowionej przepisami uchwały.

4. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu w granicach obszarów objętych zmianą planu, linie 
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz symbole cyfrowo-
literowe są obowiązującymi ustaleniami planu. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

5. W granicach zmiany planu ustala się następujące tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania, oznaczone na rysunkach zmiany planu symbolami:

1) tereny powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin - oznaczone na rysunkach zmiany planu symbolami PG,
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2) tereny dróg publicznych – oznaczone na rysunkach zmiany planu symbolami KD,

3) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone na rysunkach zmiany planu symbolami KDW.

§ 3. 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Kurów w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów – etap I,

2) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym w zmianie planu przeznaczeniu podstawowym, 
ograniczony liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem;

3) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
i różnych zasadach zagospodarowania;

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym 
terenie;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu inne niż 
podstawowe, które je uzupełniają;

7) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie ludzi albo 
dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza: hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza 
i zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód;

8) pasie ochronnym – należy przez to rozumieć pas terenu położony między górnym bezpiecznym obrzeżem 
wyrobiska, a linią ograniczającą obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska, może stanowić część 
filaru ochronnego;

9) filarze ochronnym – należy przez to rozumieć obszar w granicach którego, ze względu na ochronę dóbr, 
wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być prowadzone w sposób zapewniający 
ochronę tych dóbr;

10) osi linii elektroenergetycznej – należy przez to rozumieć linię, na której przewiduje się lokalizację lub jest 
już zlokalizowana oś główna konstrukcji słupa elektroenergetycznego;

11) pasie technologicznym - należy przez to rozumieć pas o szerokości określonej wyłącznie względem 
rodzaju linii elektroenergetycznych, służący zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji tych 
linii oraz ochronie przed ich ewentualnym uciążliwym oddziaływaniem, w którym obowiązują ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenu;

12) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć komunikację łączącą tereny objęte zmianą planu 
z drogami publicznymi;

13) drodze publicznej - należy przez to rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych 
do kategorii dróg gminnych, wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

2. Pojęcia, których znaczenie definiują odrębne powszechnie obowiązujące akty prawne a zostały użyte 
w niniejszym planie, interpretować należy zgodnie z ich znaczeniem określonym w tych aktach według stanu 
prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia zmiany planu.

§ 4. 1. Ustala się ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego oraz ograniczenia w użytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy:

1) w zakresie układu funkcjonalno - przestrzennego poprzez podział obszaru objętego zmianą planu na tereny, 
w ramach których obowiązują określone zasady zagospodarowania, zawarte w ustaleniach szczegółowych,

2) tereny, których istniejące przeznaczenie nie jest zgodne z ustaleniami zmiany planu, mogą być 
wykorzystane w sposób dotychczasowy - do czasu ich zagospodarowania zgodnego ze zmianą planu,

3) w granicach zmiany planu wprowadza się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, za wyjątkiem zaplecza placu budowy, z zastrzeżeniem 
ustaleń szczegółowych,

4) zakazuje się realizacji zabudowy z zastrzeżeniem §14 ust.1 pkt.3 lit.b niniejszej uchwały,
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5) zakazuje się wprowadzania funkcji i zagospodarowania terenu innych niż określone w niniejszej zmianie 
planu,

6) przy realizacji ustaleń zmiany planu należy uwzględnić potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa 
określone w przepisach odrębnych.

2. Ze względu na brak występowania nie określa wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnych awarii.

§ 5. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obszary objęte  zmianą planu położone są:

a) poza granicami obszarów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie 
przyrody,

b) w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): Kurówka od źródeł do Białki bez Białki: 
PLRW2000623923 i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) -  kod: PLGW 2300106,

c) w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 406 Niecka Lubelska,

d) w obrębie udokumentowanych złóż surowców naturalnych;

2) zagospodarowanie terenów objętych zmianami planu podporządkowuje się:

a) wymogom ochrony, których celem jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz 
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego dla JCWP PLRW2000623923(stan dobry, cele 
środowiskowe niezagrożone);

b) wymogom ochrony, których celem jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego dla JCWPd Nr 106 
(stan ilościowy i chemiczny dobry, cele środowiskowe niezagrożone);

3) w zakresie ochrony wód należy zapewnić warunki gwarantujące ochronę wód powierzchniowych 
i podziemnych poprzez zastosowanie rozwiązań zapobiegających ich zanieczyszczeniom;

4) w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu ustala się, iż tereny nie wymagają ochrony przed hałasem, nie 
ustala się dla nich dopuszczalnych poziomów hałasu;

5) nakazuje się:

a) stosowanie dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych eliminujących zagrożenia dla 
środowiska gruntowo – wodnego i zdrowia ludzi,

b) zagospodarowanie w sposób niepowodujący przekroczeń norm hałasu w terenach sąsiednich, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

c) projektowane zagospodarowanie terenu nie może powodować przekroczeń standardów jakości 
powietrza;

6) zakazuje się:

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 
realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej.

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:

1) w graniach zmiany planu nie występują obiekty ani obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych;

2) w graniach zmiany planu nie występują dobra kultury współczesnej podlegające ochronie;

3) jeżeli zostanie znaleziony przedmiot na terenach objętych niniejszą uchwałą co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, obowiązują przepisy odrębne.

§ 7. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów:
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1) eksploatacja kruszywa na terenach oznaczonych symbolami od 1PG do 2PG, 4PG, 7PG, oraz od 10PG do 
13PG winna być prowadzona z uwzględnieniem nowoczesnych wymagań technologicznych oraz w sposób 
minimalizujący wpływ  prowadzonego wydobycia na krajobraz,

2) kierunek rekultywacji terenów wymienionych w pkt 1) ustalono jako leśny, wodny lub inny rolniczy,

3) sukcesywna etapowa rekultywacja terenów w miarę jak wyrobiska poeksploatacyjne będą stawały się 
zbędne do celów wydobywczych kruszywa.

§ 8. 1. Ustala się zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) plan nie przewiduje lokalizacji obiektów wymagających zaopatrzenia w wodę,

b) zaopatrzenie terenów objętych granicami zmiany planu do celów gaśniczych do zewnętrznego gaszenia 
pożarów oraz drogi pożarowe zapewniające swobodny dojazd dla jednostek straży pożarnej w przypadku 
obiektów tego wymagających – zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w zakresie gospodarki ściekowej:

a) plan nie przewiduje lokalizacji obiektów wymagających odprowadzenia ścieków sanitarnych,

b) tereny nieutwardzone stanowią naturalny odbiornik wód opadowych;

3) w zakresie elektroenergetyki:

a) plan nie przewiduje lokalizacji obiektów wymagających zaopatrzenia w energię;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną i gaz:

a) plan nie przewiduje lokalizacji obiektów wymagających zaopatrzenia w energię cieplną i gaz;

5) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną poprzez sieci teletechniczne:

a) plan nie przewiduje lokalizacji obiektów wymagających zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną,

6) w zakresie gospodarki odpadami:

a) gromadzenie i usuwanie odpadów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w dostosowaniu do rodzaju prowadzonej działalności.

2. Dopuszcza się:

1) lokalizację stacji transformatorowych wraz z liniami zasilającymi;

2) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych z obsługą terenów objętych 
zmianą planu w sposób, który nie wykluczy możliwości zagospodarowania tych terenów zgodnie 
z ustaleniami zmiany planu.

3. Obowiązuje zachowanie pasów technologicznych dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 
średniego napięcia 15kV – w odległości 7,5 od osi linii (szerokość pasa technologicznego 15,0m).

4. Usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z planowanym zagospodarowaniem 
terenu odbywać się będzie kosztem i staraniem inwestora planowanego zamierzenia inwestycyjnego według 
odpowiedniego porozumienia lub umowy zawartej z właścicielem sieci elektroenergetycznej.

5. Wykonanie potrzebnych obostrzeń oraz ochrony przeciwpożarowej na napowietrznych sieciach 
elektroenergetycznych w miejscach skrzyżowań tego wymagających, powstałych w wyniku zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbywać się będzie jak w pkt 4.

6. Przy zagospodarowaniu obszarów objętych zmianą planu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające 
z przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej (w tym nie wskazanej na rysunkach zmiany planu), 
poprzez zachowanie wymaganych przepisami odległości lokalizowania obiektów od tych sieci; w przypadku 
wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza się 
ich przebudowę, zmianę trasy lub lokalizacji, stosownie do planowanego zagospodarowania terenu.

7. Na terenach objętych zmianą planu dopuszcza się przebudowę sieci infrastruktury technicznej oraz 
budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób, który nie wykluczy możliwości 
zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem w zmianie planu.
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8. Obowiązuje zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych. Przed podjęciem 
jakichkolwiek robót systemowo rozwiązać sprawę przebudowy istniejących urządzeń melioracyjnych zgodnie z 
przepisami odrębnymi, bez szkody dla terenów rolnych graniczących z terenami objętymi zmianą planu.

§ 9. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenów objętych zmianą planu ustala się:

1) obsługę obszarów objętych zmianą planu z istniejącego układu drogowego obejmującego:

a) drogę powiatową KDP-Z (znajdującą się poza granicami opracowania zmiany planu) - obsługa terenów 
oznaczonych symbolami 1PG, 2PG i 4PG;

b) drogę gminną KD-G(D) (znajdującą się poza granicami opracowania zmiany planu) - obsługa terenu 
oznaczonego symbolem 7PG;

c) drogę KDW (znajdującą się poza granicami opracowania zmiany planu) – obsługa terenu oznaczonego 
symbolem 13PG;

d) drogę gminną 1KD-G(D) - obsługa terenów oznaczonych symbolami 1PG i 2PG;

e) drogi gminne 3KD-G(L) i 4 KD-G(D)- obsługa terenu oznaczonego symbolem 10PG;

f) drogę wewnętrzną 3KDW – obsługa terenu oznaczonego symbolem 4PG;

g) drogę wewnętrzną 6KDW – obsługa terenu oznaczonego symbolem 11PG;

h) drogę wewnętrzną 7KDW – obsługa terenu oznaczonego symbolem 12PG;

2) nie ustala się lokalizacji miejsc przeznaczonych na postój pojazdów dla pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową.

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

1) obszary objęte granicami zmiany planu nie wymagają przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, 
w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;

2) na obszarach tych zachowuje się istniejące podziały prawne nieruchomości wyodrębnione na rysunkach 
zmiany planu.

§ 11. Ustala się zasady i sposoby zagospodarowania terenu lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:

1) na terenach objętych zmianą planu znajdują się udokumentowane złoża piasku;

2) zasady zagospodarowania terenów ustalono w §14 niniejszej uchwały;

3) na terenach oznaczonych symbolami od 1PG do 2PG, 4PG, 7PG, oraz od 10PG do 13PG nie występują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

4) na terenach wymienionych w pkt 3) wystąpią zagrożenia osuwania się mas ziemnych wynikające tylko 
z planowanej eksploatacji, nakazuje się ich ograniczenie zgodnie z zasadami prowadzenia prac 
wydobywczych oraz przepisami prawa geologicznego i górniczego.

§ 12. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania terenów ustala się:

do czasu rozpoczęcia eksploatacji kruszywa na terenach od 1PG do 2PG, 4PG, 7PG, oraz od 10PG do 
13PG nie ustala się tymczasowego zagospodarowania.

§ 13. Zasady dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego:

w granicach zmiany planu zezwala się na realizację inwestycji celu publicznego z zakresu sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz komunikacji, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 14. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów powierzchniowej eksploatacji 
złoża kopalin (przedstawionych na załącznikach od nr 1 do nr 6) oznaczonych symbolami od1PG do 2PG, 
4PG, 7PG, oraz od 10PG do 13PG :

1) przeznaczenie podstawowe: tereny powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin;
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2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzenia techniczne, w tym drogi technologiczne;

3) zasady prowadzenia eksploatacji złoża:

a) obowiązuje uzyskanie koncesji zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach odrębnych,

b) w ramach obszaru górniczego ustala się zorganizowanie terenu obsługi technicznej, na którym 
dopuszcza się lokalizację obiektów z urządzeniami higieniczno – sanitarnymi, utwardzony punkt 
naprawy sprzętu, utwardzony i zadaszony punkt gromadzenia olejów, miejsce zbierania odpadów 
komunalnych oraz gruntowe drogi technologiczne,

c) należy zabezpieczyć pracujący na złożu sprzęt w taki sposób, aby nie dopuścić do skażenia gruntu 
substancjami ropopochodnymi,

d) zabrania się składowania w wyrobisku jakichkolwiek odpadów komunalnych lub przemysłowych,

e) eksploatację należy prowadzić w sposób nie powodujący możliwości powstawania nawisów i obrywów 
skarp;

f) przy eksploatacji należy zachować bezpieczeństwo i ochronę terenów sąsiednich, poprzez właściwe 
ukształtowanie skarp odkrywki i tworzenie filarów ochronnych zgodnie z obowiązującymi normami,

g) wyrobisko eksploatacyjne winno być zabezpieczone i oznakowane tablicami informacyjno – 
ostrzegawczymi,

h) należy pozostawić pasy ochronne zgodnie z obowiązującymi normami,

i) dopuszcza się przekształcenie powierzchni ziemi w granicach terenu,

j) po zakończeniu eksploatacji złoża należy wykonać rekultywację mechaniczną i biologiczną wyrobiska 
poeksploatacyjnego, na podstawie decyzji koncesyjnej wydanej w oparciu o obowiązujące w tym 
zakresie przepisy;

4) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wielkości powierzchni biologicznie czynnej;

5) dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych;

6) wydobycie w obszarze strefy ochronnej pod napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15kV 
przebiegająca przez teren 12PG jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań obowiązujących 
przepisów i uzgodnienia z zarządcą sieci; w przypadku likwidacji linii SN 15kV, bądź jej przebudowy 
polegającej np. na skablowaniu, ulega likwidacji również pas techniczny;

7) w ramach planowanych inwestycji dla terenów ozn. symbolami 1PG, 2 PG, 4PG, 7PG i 11PG obowiązuje 
uzgodnienie z WZMiUW w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowej – drenowanie;

8) obowiązują ustalenia ogólne planu.

§ 15. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów dróg gminnych 
(przedstawionych na załącznikach nr 1 i nr 3) oznaczonych symbolami 1KD-G(D), 3KD-G (L) i 4KD-G(D):

1) przeznaczenie podstawowe: drogi gminne w klasie technicznej D – dojazdowa (drogi 1KD-G(D) i 4KD-
G(D)) oraz w klasie technicznej L – lokalna (droga 3KD-G(L));

2) ustala się następujące parametry techniczne:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m oraz ścięcia narożników linii rozgraniczających w obrębie 
skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b) szerokość jezdni – 5,0 m;

3) dopuszcza się, przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu, lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz 
urządzeń związanych z eksploatacją drogi;

4) dostępność drogi nieograniczona;

5) wyklucza się lokalizowanie ogrodzeń wewnątrz linii rozgraniczających drogi.

2. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów dróg wewnętrznych (przedstawionych 
na załącznikach nr 1, nr 4 i nr 5) oznaczonych symbolami 3KDW, 6KDW i 7KDW:
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1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;

2) ustala się następujące parametry techniczne:

a) szerokość w liniach rozgraniczających od 5,0 m do 6,0 m oraz ścięcia narożników linii rozgraniczających 
w obrębie skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

3) dopuszcza się, przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu, lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz 
urządzeń związanych z eksploatacją drogi;

4) dopuszcza się utwardzanie nawierzchni drogi wewnętrznej;

5) wyklucza się lokalizowanie ogrodzeń wewnątrz linii rozgraniczających drogi.

Rozdział 3.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 16. Do czasu realizacji ustaleń planu tereny objęte zmianą planu zagospodarowania pozostawia się 
w dotychczasowym użytkowaniu, bez możliwości ich zabudowy budynkami lub budowlami o charakterze 
tymczasowym, nie związanymi z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami zmiany planu.

§ 17. W granicach zmiany planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kurów uchwalonego Uchwałą Nr XX/138/2001 Rady Gminy Kurów z dnia 21 czerwca 2001 r., 
z późniejszymi zmianami w granicach objętych zmianą planu.

§ 18. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których określa się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości:

1) 30% - dla terenów oznaczonych symbolami PG,

2) 1% - dla terenów pozostałych.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurów.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kurów

Władysław Chabros
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/103/2016

Rady Gminy Kurów

z dnia 30 marca 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY GMINY KURÓW

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy 
Kurów - etap I inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz o zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 17 pkt 5 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami.) o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, rozstrzyga się 
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Przedmiotowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie powoduje konieczności 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, za 
wyjątkiem terenów obsługi komunikacyjnej.

Obsługa komunikacyjna terenów odbywać się będzie nie tylko poprzez istniejącą, ale również  
projektowaną sieć dróg. Budowa przewidzianych zmianą planu miejscowego dróg gminnych będzie 
finansowana z budżetu gminy, a także za pomocą środków, które będą pozyskiwane w ramach 
strukturalnych funduszy operacyjnych i środków pomocowych. Natomiast koszt realizacji dróg 
wewnętrznych ponoszą właściciele terenów.

Realizacja inwestycji prowadzona będzie sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych gminy, przy 
zachowaniu zasady uwzględniającej interes publiczny oraz rachunek ekonomiczny liczony wielkością 
poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej inwestycji infrastrukturalnej. 
Ponadto przy realizacji zadań przewiduje się współdziałanie z innymi podmiotami publicznymi 
i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie gminy w celu optymalizacji wydatków.
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/103/2016

Rady Gminy Kurów

z dnia 30 marca 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY GMINY KURÓW

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kurów - etap I

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmianami), oraz uchwałą Nr XII/101/2016 Rady Gminy Kurów 
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów – etap I, Rada Gminy Kurów 
rozstrzygnęła o sobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kurów  - etap I postanawiając o ich nieuwzględnieniu, zgodnie z wykazem stanowiącym 
integralna część niniejszego rozstrzygnięcia.

Lp.
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki

organizacyjnej i adres*
zgłaszającego uwagę

Treść uwagi*

Oznaczenie
nieruchomości
której dotyczy

uwaga
1 2 3 4 5
1. 21.09.2015r. Kołodziej Sylwester i 

Iwona
Brak zgody na lokalizację terenu 
powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

413
362

379/1
Kłoda

2. 21.09.2015r. Chabros Maria Brak zgody na lokalizację terenu 
powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

407
707

Kłoda

3. 21.09.2015r. Woch Łukasz Brak zgody na lokalizację terenu 
powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

249/1
426/1
625
801

Kłoda
4. 21.09.2015r. Jańczak Andrzej Brak zgody na lokalizację terenu 

powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

217/2
378/1
Kłoda

5. 21.09.2015r. Jańczak Leszek Brak zgody na lokalizację terenu 
powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

440
647

815/1
Kłoda

6. 21.09.2015r. Jańczak Paweł Brak zgody na lokalizację terenu 
powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

820
610

Kłoda

7. 21.09.2015r. Głos Sebastian i 
Dagmara

Brak zgody na lokalizację terenu 
powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

449
448
447
446
445
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444/1
425/1
665
666
667
668
669
670
821
822
823

Kłoda
8. 21.09.2015r. Kobus Tadeusz Brak zgody na lokalizację terenu 

powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

410
704

236/1
Kłoda

9. 21.09.2015r. Próchniak Iwona Brak zgody na lokalizację terenu 
powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

419
418

243/1
Kłoda

10. 21.09.2015r. Zyga Wioletta Brak zgody na lokalizację terenu 
powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

395/5
396

395/4
645

Kłoda
11. 21.09.2015r. Reszka Zofia Brak zgody na lokalizację terenu 

powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

395/3
395/4
Kłoda

12. 21.09.2015r. Janicka Anna Brak zgody na lokalizację terenu 
powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

330
343
523
660

Kłoda
13. 21.09.2015r. Mańka Adam Brak zgody na lokalizację terenu 

powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

712
642
532
655
854
870

Kłoda
14. 21.09.2015r. Matras Ewa Brak zgody na lokalizację terenu 

powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

397
716

Kłoda

15. 21.09.2015r. Kruk Kazimierz Brak zgody na lokalizację terenu 
powierzchniowej eksploatacji złoża kopalin 
wskazanego na załączniku nr 1 w odległości 
mniejszej niż 1000 m od granicy gruntu 
będącego własnością Skarżącego

409/1
705/1
518
663

Kłoda

* adres zgłaszającego uwagę i pełna treść uwagi w dokumentacji formalnoprawnej
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