
UZASADNIENIE 
do uchwały Nr XXII/148/2005

Rady Gminy Kamionka
z dnia 14 lipca 2005 r.

Rada Gminy Kamionka podjęła uchwałę Nr VII/71/03 w dniu 25 września 2003 r.w
sprawie  przystąpienia  przez  Gminę  Kamionka  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego oraz Nr XIII/105/04 z dnia 25 maja 2004 r.  w sprawie
zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  gminy  Kamionka,  w  której  wyodrębniono  plan  dla  terenów
urbanizowanych  w  poszczególnych  wsiach.  Procedura  formalnoprawna  została
przeprowadzona  w  trybie  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm).

Na kompletne opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia  26  sierpnia  2003  r.  w  sprawie  zakresu  projektu  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  składa  się:  tekst  planu  miejscowego
stanowiący treść uchwały i rysunek planu miejscowego będący jego częścią graficzną, a
także rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu
planu miejscowego, rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej,  które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania i niniejsze uzasadnienie.

Projekt  planu został  sporządzony zgodnie  z ustaleniami  studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka, które były wiążące przy
jego sporządzaniu, a także z uwzględnieniem zasad zagospodarowania przestrzennego,
wynikających  z  art.  15  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym oraz
wniosków ludności i organów administracji publicznej. 

Projekt planu został wykonany zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w
art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
z zachowaniem wymaganej procedury.

W dniach od 16 grudnia 2003 r. do 9 stycznia 2004 r. zbierane były wnioski do
przedmiotowego opracowania,  z zachowaniem wymogów wynikających z art.  17 ust.1.
(ogłoszenie w prasie z dnia 16 grudnia 2003 r. - Dziennik Wschodni).

Pismem  z  dnia  12  grudnia  2003  r.  rozesłano  zawiadomienia  do  organów
współpracujących przy realizacji planu.



Po  rozpatrzeniu  wniosków sporządzono  projekt  planu  miejscowego  dla  terenów
urbanizowanych  w poszczególnych  wsiach,  w obszarach  dla  których  gmina  posiadała
mapy  zasadnicze  wymagane  art.  16  ust.  1  ustawy o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym - zawierający 22 załączniki do uchwały.

Następnie  projekt  poddano  zaopiniowaniu  przez Gminną  Komisję  Urbanistyczno
-Architektoniczną powołaną Zarządzeniem Wójta  Gminy Kamionka Nr 21/04 z dnia 25
listopada 2004 r. Posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej z uwagi
na dość obszerny zakres tematyczny odbyło się w trzech prezentacjach w następujących
terminach:

− 30 grudnia 2003 r. 
− 11 stycznia 2004 r.
− 27 stycznia 2004 r. 

Uwagi merytoryczne wynikające z przeprowadzonej analizy projektu zostały przez Wójta
Gminy Kamionka uwzględnione.

Następnie  w dniach  od  01  lutego  2005  r.  do  01  marca  2005  r.  projekt  planu
miejscowego  w  zakresie  terenów  urbanizowanych  został  poddany  zaopiniowaniu  i
uzgodnieniom  przez  uprawnione  organy  i  instytucje  administracji  publicznej  i
uwzględniono zmiany wynikające ze stanowiska poszczególnych organów.

W  “Dzienniku  Wschodnim”  w  dniu  26  kwietnia  2005  r.  pojawiło  się  ogłoszenie
dotyczące  wyłożenia  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
gminy Kamionka  do publicznego wglądu w dniach od 05 maja 2005 r. do 25 maja 2005 r.
z możliwością składania uwag do dnia 06 czerwca 2005 r.

Zarządzeniem Nr 7/2005 Wójta Gminy Kamionka z dnia 28 czerwca 2005 r. zostały
odrzucone  uwagi,  które  w  ilości  36  wpłynęły  do  urzędu  gminy  do  przedmiotowego
opracowania. W zdecydowanej mierze dotyczyły one przede wszystkim nieuwzględnienia
w projekcie planu wniosków właścicieli o zmianę przeznaczenia terenów upraw polowych
na tereny budowlane oraz projektowanego zbiornika wodnego o charakterze hodowlanym
w  miejscowości  Dąbrówka.  Brak  pozytywnego  stanowiska  w  przedmiotowej  sprawie
warunkowany  jest  głównie  brakiem  odpowiednich  podkładów  map  zasadniczych  oraz
koniecznością zachowania zgodności ustaleń projektu planu z ustaleniami wynikającymi
ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Kamionka.

Uwagi odrzucone przez Wójta skierowane zostały na sesje Rady Gminy celem ich
rozstrzygnięcia.

Lista  nieuwzględnionych  uwag  stanowi  wraz  z  rozstrzygnięciem  załącznik  do
uchwały Rady Gminy.



Do niniejszego opracowania w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i leśnych, została pozyskana zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, a także Wojewody Lubelskiego na przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
na  powierzchnię  wskazaną  we  wniosku  o  przeznaczenie  gruntów  na  cele  nierolnicze
sporządzonym  do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla
gminy Kamionka. 

Opracowana  do  projektu  planu  miejscowego  prognoza  oddziaływania  na
środowisko  nie  wykazała  znaczących  negatywnych  skutków  projektowanego
zagospodarowania dla środowiska przyrodniczego. 

W  zakresie  infrastruktury  technicznej  gmina  Kamionka  jest  prawie  w  całości
zwodociągowana.

Prognoza  skutków  finansowych  wykazała  konieczność  uzbrojenia  wszystkich
terenów w kanalizację, co wiąże się z kosztami z budżetu gminy Kamionka. 

Projektowane zagospodarowanie może jednak przynieść gminie korzyści finansowe
w krótkim terminie,  w postaci  potencjalnych wpływów z tytułu opłaty planistycznej oraz
długoterminowe,  w  postaci  wzrostu  podatku  od  nieruchomości  po  zagospodarowaniu
terenów zgodnie z planem.

Celem  działania  władz  samorządowych  powinno  być  zwiększanie  potencjału
społeczno-ekonomicznego gminy, wyrażającego się pośrednio w poprawie dobrobytu jej
mieszkańców.

Przewodniczący 
Rady Gminy Kamionka
Krzysztof Banucha



Załącznik nr 21
do uchwały Nr XXII/148/2005
Rady Gminy Kamionka  
z dnia 14 lipca 2005 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
RADY GMINY KAMIONKA

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kamionka w zakresie terenów urbanizowanych w

poszczególnych wsiach. 

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 Kamionka  stwierdza,  że  uwagi  które  wpłynęły  w  okresie  wyłożenia  do
publicznego  wglądu  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  oraz  w  czasie  14  dni  po  okresie  wyłożenia  zostają
nieuwzględnione.

W wykazie tabelarycznym (stanowiącym załącznik do niniejszego rozstrzygnięcia)
znajduje się 36 uwag. Ich treść dotyczy przede wszystkim nieuwzględnienia w projekcie
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  budowlanych,
wprowadzenia  funkcji  terenów  nie  spełniających  oczekiwań  wnioskodawców  oraz
projektowanego zbiornika wodnego w miejscowości Dąbrówka.

Plan  miejscowy  zgodnie  z  art.  16  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.)  sporządza  się  w  skali  1:1000.  Projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego gminy Kamionka dla terenów urbanizowanych w poszczególnych wsiach
został  opracowany  w  skali  1:2000.  Stosownie  do  §  6.1  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r.,  Nr 164, poz. 1587)  w przypadku
sporządzania projektu rysunku planu miejscowego dla obszarów o znacznej powierzchni
dopuszcza się stosowanie map w skali 1:2000.  Przedmiotowy projekt planu obejmuje  w
całości  obszary,  dla  których  gmina  posiadała  aktualne  podkłady  w  postaci  map
zasadniczych wraz z jego niezbędnym otoczeniem, określając w ten sposób niezbędny



zakres prac planistycznych. 
12  złożonych  uwag  dotyczyło  nieuwzględnienia  w  projekcie  planu  wniosków  w

sprawie  zmiany  przeznaczenia  działek  na  tereny  budowlane.  Głównym  powodem
decydującym o tym, iż te tereny nie zostały uwzględnione w sporządzanym opracowaniu i
znalazły się poza jego granicami, był brak wymaganych ustawą właściwych map. Z uwagi
na spory koszt opracowania map projektowych w skali 1:1000 (mogący przekroczyć koszt
samego  opracowania  planu  miejscowego),  dla  terenów  wnioskowanych  o  zmianę  ich
dotychczasowego  przeznaczenia  z  terenów  upraw  polowych  na  tereny  budowlane
postanowiono odstąpić od uzupełnienia brakujących materiałów geodezyjnych. 

 Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Kamionka zostało zatwierdzone uchwałą Nr VI/58/2005 Rady Gminy Kamionka dnia 07
lipca 2003 r. w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Z
uwagi  na  to,  iż  procedura  formalnoprawna  obowiązująca  przy  sporządzaniu
przytoczonego  opracowania  nie  wymagała  powiadomień  o  przystąpieniu  do  jego
sporządzania,  tym samym nie  wymagała  składania  wniosków. W  związku z tym wiele
działek nie zostało uwzględnionych jako tereny budowlane. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy
z  dnia  27  marca  2003  r  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  ustalenia
studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planu miejscowego. 

19  uwag  które  wpłynęły  do  urzędu  gminy  w  okresie  wyłożenia  projektu  planu
miejscowego  do  publicznego  wglądu,  a  także  14  dni  po  upływie  okresu  wyłożenia
dotyczyła wniosków, które zostały odrzucone na etapie sporządzania projektu planu, gdyż
postulowane zmiany były niezgodne z ustaleniami obowiązującego studium. Z uwagi na
to, iż gmina Kamionka jest atrakcyjna pod względem przyrodniczym i krajobrazowym wiele
działek nie  zyskało statusu  budowlanych,  gdyż wskazanym było  unikanie  rozproszenia
zabudowy w terenach otwartych, a także nie ingerowanie w systemy przyrodnicze gminy.
Jednocześnie  nie  wskazanym jest  sytuowanie  zabudowy w strefach  łąk  i  pastwisk,  w
terenach podmokłych i strefach przyleśnych. 

Aby  spełnić  oczekiwania  wnioskodawców,  należałoby  podjąć  próbę  zmiany
obowiązującego  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania,  a  następnie
przystąpić do opracowania dla tych terenów planu miejscowego. Przeprowadzenie zmian
studium  odnosi  się  zarówno  do  terenów  upraw  polowych  jak  i  terenów  dla  których
przypisane  w  sporządzanym  projekcie  planu  funkcje  terenu  nie  spełniają  oczekiwań
właścicieli poszczególnych nieruchomości.   

Projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Kamionka
obejmujący  miejscowość  Dąbrówka,  stanowiący załącznik  nr  6  do  niniejszej  uchwały  i
zawierający  symbole   od  E 53  do  E 98  ma rekreacyjny charakter  zagospodarowania.



Postulowane w tej miejscowości zmiany funkcji terenów zabudowy letniskowej oznaczonej
symbolami  od  E  65  ML  do  E  70  ML  na  tereny  zabudowy  zagrodowej  oznaczonej
symbolem  RM,  naruszyłyby  zgodność  z  ustaleniami  studium.  W  myśl  §  3  pkt  3
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr
75, poz. 690) pod pojęciem zabudowy zagrodowej należy rozumieć budynki mieszkalne,
gospodarcze  i  inwentarskie  w  rodzinnych  gospodarstwach  rolnych,  hodowlanych  lub
ogrodniczych. Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu obejmujący przedmiotowy
zakres opracowania jest w znacznej mierze kontynuacją planu z 1992 r., który został w
dużym stopniu zrealizowany w zakresie podziałów geodezyjnych na działki  rekreacyjne
oraz  realizacji  zabudowy  letniskowej.  Zakres  tego  opracowania  został  sporządzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  z  uwzględnieniem  wszelkich
uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych oraz infrastruktury technicznej. Mając na
uwadze  powyższe,  zasadnym  staje  się  utrzymanie  w  tym  rejonie  rekreacyjno–
wypoczynkowego charakteru tej miejscowości.  

Projekt  planu  został  również  zweryfikowany  na  etapie  uzgodnień  przez  organy
administracji publicznej, uprawnionej do opiniowania i uzgadniania planów miejscowych. 3
uwagi  dotyczyły  projektowanych  terenów  zabudowy  jednorodzinnej  zlokalizowanych  w
miejscowości  Bratnik,  która  to  znajduje  się  w  otulinie  Kozłowieckiego  Parku
Krajobrazowego.  Zarząd  Zespołu  Lubelskich  Parków  Krajobrazowych  (pismo  z  dnia
28.02.2005,  znak:  ZZLPK OL.  721/2/05),  poparty stanowiskiem Wydziału  Środowiska i
Rolnictwa  Lubelskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  (pismo  z  dnia  28.02.2005,  znak:
ŚiR.IV.7041/2/05) zakwestionował lokalizację działek o nr ewidencyjnych 60/1, 60/2, 60/3,
63, 66//2, 66/3 jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, odrzucając je ze
względu na rozproszony charakter proponowanej zabudowy, fragmentację krajobrazu oraz
braku zgodności z wersją przedstawioną w studium.

Zlokalizowany w miejscowości Dąbrówka zbiornik hodowlany oznaczony symbolem
E96WS zostaje wyłączony z uchwalenia,  gdyż jego przeznaczenie  w kontekście  planu
miejscowego nie jest zgodne z ustaleniami studium. Pozyskana przez inwestora decyzja o
warunkach zabudowy daje możliwość realizacji zamierzonej inwestycji w oparciu o wydany
dokument. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
nie  jest  przepisem  gminnym i  nie  może  stanowić  podstawy  decyzji  administracyjnych
ustalających  warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.  Ustalenie  to  następuje
jedynie  w  oparciu  o  przepisy  prawa  odnoszące  się  do  przedmiotu  i  terenu  objętego
decyzją. A zatem nie ma podstaw prawnych do odmowy wydania decyzji  w przypadku



braku zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami studium, jednak uniemożliwia
zatwierdzenia tego przedsięwzięcia ustaleniami planu miejscowego.
Powyższe rozstrzygnięcie stanowi załącznik do uchwały Nr XXII/148/2005 Rady Gminy
Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.

Przewodniczący 
Rady Gminy Kamionka
Krzysztof Banucha


