
UCHWAŁA NR XX-152/2012
RADY GMINY URZĘDÓW

z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 
142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647) oraz w związku z uchwałą Nr V-43/2011 Rady 
Gminy Urzędów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów” uchwalonego przez Radę 
Gminy Urzędów uchwałą Nr XXXIV-245/2001 z dnia 26 listopada 2001r. ze zmianami, 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów zatwierdzony 
uchwałą Nr X-68/2003 Rady Gminy Urzędów z dnia 26 września 2003r., ze zmianami wynikającymi z: 

1) uchwały Nr XLII-286/2006 Rady Gminy Urzędów z dnia 15 września 2006r. w sprawie uchwalenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów, 

2) uchwały Nr XLII-287/2006 Rady Gminy Urzędów z dnia 15 września 2006r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części działki1176 w Zakościelnym, gmina Urzędów, 

3) uchwały Nr XII-116/2007 Rady Gminy Urzędów z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów, 

4) uchwały Nr XXVIII-230/2009 Rady Gminy Urzędów z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów – etap I, 

5) uchwały Nr XXXIV-261/2009 Rady Gminy Urzędów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia 
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów – etap II, 

6) uchwały Nr XLII-303/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów– etap III, 

7) uchwały Nr IX-64/2011 Rady Gminy Urzędów z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów 

2. Zmiana planu obejmuje obszar działki nr ewidencyjny 309/1 położonej w miejscowości Wodna. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 – rysunek zmian planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały, 

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
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§ 2. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) linie rozgraniczające – linie wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania i zabudowy, 

2) przeznaczenie podstawowe – część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie lub 
obszarze w sposób określony ustaleniami planu, 

3) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu w sposób określony w ustaleniach planu, 

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granica obszaru objętego planem miejscowym, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów, 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunkach planu, nie wymienione w ust. 1 mają charakter 
informacyjny. 

§ 4. 1. Ustala się przeznaczenie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 
terenu zgodnie z rysunkiem planu: KP – teren obsługi komunikacji. 

2. Oznaczenie literowe, przedstawione na rysunku planu, określa przeznaczenie podstawowe terenu. 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego : 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na przyrodę, zdrowie i życie 
ludzi; zakaz ten nie dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej; 

2) zakaz lokalizacji składowisk odpadów; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód powierzchniowych i do gruntu oraz 
tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników z tymi ściekami; 

4) zakaz lokalizacji obiektów grożących bezpośrednim skażeniem warstwy wodonośnej; 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: Z uwagi na możliwość występowania stanowisk archeologicznych nie oznaczonych 
w terenie, ustala się obowiązek niezwłocznego powiadomienia służb konserwatorskich Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, bądź Wójta Gminy Urzędów o miejscach przypadkowych odkryć zabytków 
archeologicznych lub przedmiotów posiadających cechy zabytku. Miejsca te powinny zostać oznaczone i wraz 
z odnalezionymi przedmiotami zabezpieczone przed zniszczeniem. 

§ 7. Ustala się następujące zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : Zakaz 
umieszczanie tablic informacyjnych, szyldów, reklam i nośników reklamowych poza miejscami do tego 
wyznaczonymi. 

§ 8. Ustala się następujące zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej : 
Dopuszcza się przebudowę istniejących podziemnych urządzeń infrastruktury i sieci, kolidujących 
z projektowanym zainwestowaniem oraz zmianę parametrów sieci w przypadku ich remontu, przebudowy lub 
rozbudowy. 

§ 9. Dla terenu obsługi komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami KP ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – komunikacja, 

b) dopuszczalne: 

- zadaszenie przystanku – jako rozwiązanie tymczasowe do czasu docelowego przekształcenia układu 
komunikacyjnego, 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3167



- infrastruktura techniczna, 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Urzędowa wpisanego do 
rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/192, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%; 

c) maksymalna powierzchnia utwardzona – 90%; 

d) maksymalna wysokość zadaszenia przystanku – 2,5m; 

e) konstrukcja drewniana na podporach o maksymalnych wymiarach rzutu poziomego 2 x 6m; 

f) dach o kącie nachylenia połaci do 45o przy czym połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, 

g) pokrycie dachu – gont drewniany, 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji – ustala się obsługę komunikacyjną z dróg publicznych; 

4) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrosty wartości nieruchomości: 1%; 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urzędów. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr X-68/2003 Rady Gminy Urzędów z dnia 26 września 2003r. (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego Nr 177, poz. 3542) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Urzędów w zakresie ustaleń planu w granicach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Urzędów 

Marek Przywara
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       Załącznik nr 2 
                do uchwały Nr XX – 152/2012 

       Rady Gminy Urzędów 
       z dnia 21 września 2012 r. 

 
 

ROZSTRZYGNI ĘCIE 
Rady Gminy Urzędów 

 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 
 
 W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów 
finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych 
gminy będzie odbywać się ze środków własnych gminy. Źródłami finansowania inwestycji 
będą również w zależności od potrzeb: środki Unii Europejskiej, kredyty bankowe, emisje 
obligacji i środki prywatne.  
Nakłady ponoszone na realizację ww. inwestycji będą odpowiednio zagwarantowane w 
wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budżecie gminy, z uwzględnieniem wykorzystania 
ewentualnych środków pozabudżetowych.  
 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3167


		2012-10-25T12:47:13+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




