
 

 

UCHWAŁA NR V/29/15 

RADY GMINY W SKÓRCU 

z dnia 23 lutego 2015 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Skórzec w części miejscowości Gołąbek. 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z uchwałą 

Nr XXXI/239/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skórzec w części miejscowości Gołąbek 

oraz stwierdzając, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Skórzec uchwalonego uchwałą Nr XX/165/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 

2013 r. Rada Gminy w Skórcu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skórzec, 

przyjętego uchwałą nr XXV/201/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2014 r. poz.195. 

2. Granice obszaru objętego zmianą planu zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały  

na rysunku zmiany planu w skali 1: 1000 i obejmują część działki nr ewid. 97/3 położonej w miejscowości 

Gołąbek. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – załącznik graficzny do zmiany planu obejmujący rysunek zmiany planu sporządzony na 

mapie w skali 1: 1000, 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn. „ 

Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów w części miejscowości : Gołąbek, Dąbrówka-

Ług, Skórzec, Dąbrówka–Stany, Nowaki w gminie Skórzec uchwalony uchwałą Nr XXV/201/13 Rady Gminy 

w Skórcu z dnia 29 listopada 2013r. w następujący sposób: 

1) w części graficznej planu w załączniku nr 1, na rysunku nr 8 teren położony w granicy obszaru objętego 

zmianą planu uzyskuje oznaczenie:  "E 3 - przeznaczenie podstawowe : lokalizacja elektroenergetycznej 

linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów 

- przeznaczenie dodatkowe: tereny lasów Skarbu Państwa objęte zgodą na zmianę    przeznaczenie na cele 

nieleśne.” w miejsce dotychczasowego oznaczenia: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 maja 2015 r.

Poz. 4836



„E 4 - przeznaczenie podstawowe : lokalizacja elektroenergetycznej linii 400 kV Miłosna – Siedlce 

Ujrzanów 

- przeznaczenie dodatkowe : tereny lasów prywatnych objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele 

nieleśne”; 

2) w części tekstowej uchwały, o której mowa w ust.1 , w granicach obszaru objętego zmianą planu, 

obowiązują ustalenia określone w § 9 ust.4, w miejsce dotychczasowych ustaleń określonych w § 9 ust.5. 

§ 3. Pozostałe ustalenia zawarte w uchwale Nr XXV/201/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 

2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego  

pn .”Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów” w części miejscowości: Gołąbek, 

Dąbrówka – Ług, Skórzec, Dąbrówka – Stany, Nowaki w gminie Skórzec ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2014 r. poz.195, nie ulegają zmianie. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku w skali 1 : 1000 są ustaleniami zmiany planu: 

1) granica obszaru objętego zmianą planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, 

3) symbol literowy i cyfra określające kategorię przeznaczenia terenów, 

4) wymiarowanie. 

2. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter 

informacyjny. 

§ 5. Na podstawie decyzji Ministra Środowiska znak ZS–W-2120-114-2/2014 z dnia 22 października 

2014 r. przeznacza się na cele nieleśne 0,2076 ha gruntów leśnych Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 

Państwowych Nadleśnictwa Siedlce położonych w obrębie ewidencyjnym Gołąbek gmina Skórzec. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórzec. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.   

 

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Grażyna Pietrak 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/15 

Rady Gminy w Skórcu 

z dnia 23 lutego 2015 r. 

 

ROZTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Skórzec w części miejscowości Gołąbek. 

 

Do projektu zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach: od 17 listopada 2014r. 

do 9 grudnia 2014r. w wyznaczonym terminie od 10 grudnia 2014r. do 23 grudnia 2014r. nie wniesiono uwag. 

W związku z tym Rada Gminy w Skórcu nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa 

w art. 20.ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.). 

 

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Grażyna Pietrak 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/15 

Rady Gminy w Skórcu 

z dnia 23 lutego 2015 r. 

 

ROZTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących 

do zadań własnych gminy zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Skórzec w części miejscowości Gołąbek. 

 

W przedmiotowej zmianie planu nie ma ustaleń dotyczących inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy. 

W związku z tym nie ma przedmiotu rozstrzygnięcia przez Radę Gminy w Skórcu o zasadach ich 

finansowania, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.). 

 

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Grażyna Pietrak 
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