
UCHWAŁA NR XVI/ 99 /12
RADY GMINY TERESPOL

z dnia 21 maja 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Terespol w zakresie przeznaczenia gruntów „do zalesień” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz 
uchwały Nr XXIII/146/09 Rady Gminy Terespol z dnia 15 lipca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i opracowania planu 
miejscowego w zakresie przeznaczenia gruntów „do zalesień”, zmienionej uchwałą Nr V/26/11 Rady Gminy 
Terespol z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i opracowania planu 
miejscowego w zakresie przeznaczenia gruntów „do zalesień” oraz uchwałą Nr XV/89/12 Rady Gminy 
Terespol z dnia 04 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i opracowania planu 
miejscowego w zakresie przeznaczenia gruntów „do zalesień”, po stwierdzeniu zgodności zmian miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol przyjętym uchwałą Nr XVI/ 97/12 Rady Gminy Terespol 
z dnia 21 maja 2012 r. Rada Gminy uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
Przepisy wstępne 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol 
(o powierzchni 11,98 ha) w zakresie przeznaczenia gruntów do zalesień, zwana dalej „zmianą planu”, 
zatwierdzonego uchwałą Nr X/81/2003 Rady Gminy Terespol z dnia 22 grudnia 2003 r., dla obszaru działek nr: 
229, 230, 242, 260, 442 i część: 226, 227, 214, 253, 259 obręb Lebiedziew; część 61 i 127 obręb Murawiec 
Żuki; część 167 obręb Łobaczew Duży – w granicach zgodnych z załącznikami graficznymi do tej uchwały, 
zgodnie z poniższym: 

1. Zmienia się przeznaczenie terenów użytków zielonych oznaczonych symbolami 2RZ – wyznacza się 
tereny przeznaczone do zalesień oznaczone symbolami od BZ-10RL do BZ-20RL. 

§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową zmiany planu. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załączniki od nr 1a do nr 1c – część graficzna zmiany planu, zwana dalej „rysunkiem zmiany planu”, 
sporządzona na mapie katastralnej w skali 1:5000; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 czerwca 2012 r.

Poz. 2018



2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia w sprawie uwag do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia dotyczące realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania Gminy Terespol, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych Gminy Terespol, oraz o zasadach ich finansowania. 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) tereny przeznaczone do zalesień oznaczone symbolem RL; 

2) zasady zagospodarowania terenów o których mowa w pkt. 1. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania; 

2) oznaczenia terenów o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulowany 
lub informacyjny. 

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę – zmianę miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol wraz z załącznikami; 

2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć dominujące, obowiązujące przeznaczenie 
terenów; 

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć uzupełniające przeznaczenie terenów – pożądane 
lub możliwe na terenach o określonym przeznaczeniu podstawowym; 

4) lesie – należy przez to rozumieć grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością 
leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym lub przejściowo jej pozbawiony, 
ponadto spełniający jeden z poniższych warunków: 

a) być przeznaczony do produkcji leśnej lub 

b) stanowić rezerwat przyrody lub wchodzić w skład parku narodowego albo 

c) być wpisany do rejestru zabytków. 

2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi. 

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne 

§ 5. 1. Ustalenia ogólne, określające sposób zagospodarowania oraz kształtowania zabudowy obowiązują 
dla całego obszaru objętego opracowaniem. 

2. Ustala się zagospodarowanie jedynie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem oraz 
zasadami zagospodarowania poszczególnych terenów, oznaczonych na rysunkach planu odrębnymi symbolami 
i ograniczonych za pomocą linii rozgraniczających. 

§ 6. Zasady realizacji planu: 

1. Realizacja ustaleń niniejszego planu winna odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi ustawami 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi aktami prawnymi i przepisami związanymi 
z procesami inwestycyjnymi przy pełnej ochronie środowiska naturalnego i kulturowego. 

2. Realizacja planu winna respektować prawo własności oraz prawo władania terenami, w stosunku do 
których plan wprowadza zmiany użytkowania. 

3. Realizacja zagospodarowania winna odbywać się w granicach terenów wyznaczonych planem pod 
określony rodzaj użytkowania. 

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

Ze względu na funkcję terenu nie ustala się zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 
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§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

Na terenach RL należy dostosować projektowane zalesienia do istniejących warunków siedliskowych. 

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Na terenie objętym zmianą planu nie występują stanowiska archeologiczne, obiekty o wartościach 
zabytkowych ani obiekty, które mogłyby stanowić dobra kultury współczesnej. 

§ 10. Zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej. 

Teren nie spełnia funkcji przestrzeni publicznej. 

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

Na terenie objętym zmianą planu nie występują tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym. 

Ze względu na funkcję terenu nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym. 

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy. 

Zakaz zabudowy na terenach zalesień. 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Ze względu na funkcję terenu nie ustala się zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe 

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami BZ-10RL (pow. 1,58 ha), BZ-11RL (pow. 1,80 ha), BZ-
12RL (pow. 0,97 ha), BZ-13RL (pow. 0,98 ha), BZ-14RL (pow. 0,88 ha), BZ-15RL (pow. 0,89 ha), BZ-
16RL (pow. 0,51 ha), BZ-17RL (pow. 1,99 ha), BZ-18RL (pow. 2,10 ha), BZ-19RL (pow. 0,10 ha), BZ-
20RL (pow. 0,18 ha) ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny leśne – bez prawa zabudowy; 

2) zasady zagospodarowania i użytkowania: 

a) system nasadzeń i skład gatunkowy zieleni o charakterze naturalnym, 

b) zakazuje się lokalizowania wszelkich budynków, 

c) dla terenów BZ-10RL, BZ-11RL, BZ-12RL, BZ-13RL, BZ-14RL, BZ-15RL, BZ-16RL, BZ-17RL 
w odległości 5 m od górnej krawędzi skarpy rzeki Czapelki i 1 m od górnej krawędzi rowów wyznacza 
się strefę ochronną urządzeń melioracyjnych umożliwiającą przeprowadzanie ich konserwacji. 

Rozdział 4.
Przepisy końcowe 

§ 16. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty na rzecz gminy w przypadku zbycia nieruchomości 
w wysokości 1 % wzrostu wartości nieruchomości. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol. 

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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Przewodniczący Rady 
Gminy 

Mieczysław Romaniuk
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/99/12 

Rady Gminy Terespol 

z dnia 21 maja 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol w zakresie przeznaczenia gruntów „do zalesień”. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy stwierdza, że w okresie wyłożenia do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Terespol w zakresie przeznaczenia gruntów " do zalesień" nie wniesiono uwag w trybie art. 18 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/99/12 

Rady Gminy Terespol 

z dnia 21 maja 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych 
w zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol w zakresie 
przeznaczenia gruntów „do zalesień”, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy stwierdza, że zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol w zakresie przeznaczenia gruntów „do 
zalesień”, nie powoduje konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy. 
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