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UCHWAŁA NR VII/43/11
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stary Lubotyń w zakresie fragmentu sołectwa Rabędy. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz 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.), w związku z uchwałą Nr XXIV/124/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 26 
lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentu sołectwa 
Rabędy, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Lubotyń zatwierdzonym uchwałą Nr 
XXXI/156/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 17 grudnia 2009 r., Rada Gminy Stary 
Lubotyń uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary 
Lubotyń w zakresie fragmentu sołectwa Rabędy, zwaną dalej planem. 

2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1, są wyznaczone na rysunku 
planu, sporządzonym na mapie w skali 1: 1 000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu - załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcia dotyczące uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia planu – załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej – załącznik nr 3. 

4. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę jednorazową pobieraną w razie 
zbycia nieruchomości. 

5. W planie nie określa się, jako nie dotyczących obszaru objętego planem: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemi; 
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2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

4) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy; 

5) szczegółowych zasad i warunków podziału i scalania nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 

6) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

7) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 

8) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 

9) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 
8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

10) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych; 

11) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących 
prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 
1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. 

§ 2. 

1. Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania ustalone w planie oznacza się symbolem 
literowym oraz numerem porządkowym. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi jego ustaleniami: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach 
zagospodarowania, 

3) symbole przeznaczenia terenów. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny: 

1) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Natura 2000 „Puszcza Biała” PLB 140007; 

2) wybrane oznaczenia przeznaczenia terenu poza granicami planu. 

§ 3. 

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiące przepisy gminne, obejmujące obszar określony w §1 niniejszej 
uchwały; 

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika 
inaczej; 

3) terenie – należy przez to rozumieć teren funkcjonalny lub teren komunikacji, dla którego 
obowiązują ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony 
symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

4) symbolu terenu – należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów 
określające ich przeznaczenie, zgodnie z §4; 

5) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć kategorię przeznaczenia terenu, 
w tym mieszczące się w danym przeznaczeniu funkcje; 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które 
przeważa na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 
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7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, w sposób określony w ustaleniach 
planu; 

8) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie służące ekspozycji 
reklamy (bilbord, banner, tablica, gablota, szyld reklamowy, słup ogłoszeniowo - 
reklamowy, maszt itp.). Nośnikiem reklamowym nie jest element systemu informacji 
przestrzennej, czyli tablice informacyjne ułatwiające orientację w gminie, w tym tablice 
z nazwą ulicy lub wsi, numerem posesji, tablice informujące o obiektach i terenach 
użyteczności publicznej; 

9) budowlach rolniczych - należy przez to rozumieć budowle dla potrzeb rolnictwa 
i przechowalnictwa produktów rolnych, w szczególności takie jak: zbiorniki na płynne 
odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonkę, silosy na zboże 
i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu; 

10) urządzeniach i obiektach liniowych infrastruktury technicznej – należy przez to 
rozumieć urządzenia i obiekty liniowe: elektroenergetyki, gazownictwa, wodociągów, 
kanalizacji, telekomunikacji, gospodarki odpadami i ciepłownictwa. 

2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nie ujętych w ust. 1 należy stosować 
definicje zgodne z obowiązującymi odrębnymi przepisami i aktami prawa. 

§ 4. 

1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie przeznaczenia i różnych zasadach 
zagospodarowania, wyznaczone na rysunku planu. 

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi: 

1) tereny rolne z dopuszczeniem zalesień – oznaczone symbolem RZL ; 

2) tereny lasów – oznaczone symbolem ZL . 

3. Dopuszcza się na całym obszarze objętym planem lokalizowanie zadań dla realizacji celów 
publicznych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami i przepisów odrębnych 
z zakresu urządzeń i obiektów liniowych infrastruktury technicznej, urządzeń melioracji 
wodnych oraz ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk, 
w ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenów dopuszczonych planem. 

§ 5. 

1. Cały obszar planu znajduje się w obrębie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) sieci 
Natury 2000 „Puszcza Biała” PLB140007. 

2. Do czasu wejścia w życie planu ochrony lub planu zadań ochronnych ww. OSOP, 
sporządzanych na podstawie przepisów odrębnych, wszelkie zagospodarowanie oraz 
szczegółowe zasady ochrony terenu powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 
poniżej: 

1) zakazuje się podejmowania działań mogących w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na 
gatunki ptaków i siedliska tych gatunków, dla których ochrony został wyznaczony ten 
obszar Natury 2000; 

2) zakazuje się naruszania walorów przyrodniczych i krajobrazowych; 

3) zakazuje się naruszania stosunków wodnych; 

4) zakazuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. 

§ 6. 

1. Dopuszcza się lokowanie i przebudowę istniejących urządzeń i obiektów liniowych 
infrastruktury technicznej, pod warunkiem, że ewentualna uciążliwość tych urządzeń nie 
będzie wykraczać poza granice lokalizacji. Warunek ten nie dotyczy inwestycji celu 
publicznego z zakresu łączności publicznej. 
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2. Nakaz zachowania ciągłości istniejących rowów melioracyjnych oraz zakaz odprowadzania do 
nich ścieków, zawierających substancje zanieczyszczające w ilościach przekraczających 
dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w przepisach 
odrębnych. 

3. Przy realizacji wszelkich inwestycji na terenach zmeliorowanych ustala się wymóg, by przed 
realizacją nowych inwestycji, uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne, pod nadzorem 
właściwych kompetencyjnie służb gospodarki wodnej i właścicieli urządzeń wodnych. 

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania poszczególnych terenów, w tym: zasady 
i warunki zabudowy, zachowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego, obsługi w infrastrukturę techniczną 

§ 7. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RZL ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny rolne, 

b) tereny leśne – planowane; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) drogi gospodarcze, 

b) urządzenia melioracji wodnych, 

c) urządzenia i obiekty liniowe infrastruktury technicznej; 

3) zakaz dopuszczania innego niż wymienionego w pkt 2 przeznaczenia dopuszczalnego, w tym 
realizacji budynków oraz budowli rolniczych; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń wewnętrznych na terenach położonych w liniach 
rozgraniczających terenów leśnych, 

b) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §5; 

6) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną zgodnie z §6; 

7) dojazd istniejącymi drogami dojazdowymi do pól i lasów. 

§ 8. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2ZL ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) nieutwardzone dojścia i dojazdy wewnętrzne, 

b) urządzenia i obiekty liniowe infrastruktury technicznej, uznawane jako grunt leśny 
w przepisach odrębnych; 

3) zakaz lokalizowania innego niż wymienionego w pkt 2 przeznaczenia dopuszczalnego oraz 
zakaz zmiany sposobu użytkowania z leśnego na nieleśny; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń wewnętrznych na terenach położonych w liniach 
rozgraniczających terenów leśnych, 

b) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych; 
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5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §5; 

6) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną zgodnie z §6; 

7) dojazd istniejącymi drogami dojazdowymi do pól i lasów. 

Rozdział 3.
Przepisy końcowe 

§ 9. 

Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty pobieranej w razie zbycia nieruchomości, 
której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, na poziomie 0%. 

§ 10. 

Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stary Lubotyń, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/35/05 Rady Gminy 
Stary Lubotyń z dnia 8 grudnia 2005 r. 

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Jan Janusz Podbielski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/11

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 maja 2011 r.

Zalacznik1.jpg

Zalacznik1.jpg
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/11

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 maja 2011 r.

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
STARY LUBOTYŃ W ZAKRESIE FRAGMENTU SOŁECTWA RABĘDY 

NIE WNIESIONO UWAG 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Jan Janusz Podbielski
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43/11

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 maja 2011 r.

SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

STARY LUBOTYŃ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – zadania 
własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne, inwestycje w liniach rozgraniczających poszczególnych 
dróg publicznych, w tym budowę i przebudowę dróg wraz z uzbrojeniem podziemnym, 
zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciążliwość 
w rozumieniu przepisów ochrony środowiska; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi 
dróg. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to 
realizacja dróg publicznych (dróg gminnych i ciągów pieszo-jezdnych) na terenach 
przeznaczonych w planie pod taką funkcję oraz budowa budowli i obiektów liniowych 
wodociągów i kanalizacji. 

§ 3. 

1. Realizacja inwestycji, określonych w § 2, przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, 
samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej 
dostępnej techniki (określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), o ile nie stanowi 
naruszenia ustaleń planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub 
ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 
kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie 
wyszczególnionych w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 
przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Gminy; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwala się w uchwale budżetowej; 
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3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są 
w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się następujące źródła finansowania zadań gminnych: 

1) dochody własne Gminy; 

2) dotacje; 

3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne; 

4) kredyty, pożyczki preferencyjne; 

5) środki prywatne (porozumienia publiczno - prywatne). 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg gminnych finansowane będą z budżetu gminy lub na 
podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy urządzeń i obiektów liniowych wodociągów i kanalizacji 
finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, 
poz.858 z późniejszymi zmianami). 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie 
art. 7 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2006 
r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami). 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Jan Janusz Podbielski


