
Projekt Nr 2 

z dnia 6 lutego 2015 r. 

UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia ………………….. r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi 

Kępa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa 

uchwalonego uchwałą Nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. (opubl. w Dz. U. Woj. Op. 

2012. poz. 342). 

§ 2.1. Przedmiotem zmian w planie są tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego wsi Kępa symbolami: 

1) R – teren użytków rolnych w rejonie ul. Polnej; 

2) 6P,B,S,U – teren obiektów produkcji, budownictwa, składów, magazynów i usług. 

2. Granice terenów, o których mowa w § 2.1. zostały oznaczone na załączniku graficznym do niniejszej 

uchwały.  

§ 3. Ustalenia zmian w planie należy dostosować do zakresu wprowadzanych zmian. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tere-

nie gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy  

Albert Wiench  
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ……………………… 

RADY GMINY ŁUBNIANY 

z dnia ………………….. 2015 r. 

 

Przedmiotem dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa są tereny ozna-

czone w obowiązującym planie symbolami:  

- R – teren użytków rolnych położonych na południe od zabudowy w rejonie ul. Polnej oraz 

- 6P,B,S,U – teren obiektów produkcji, budownictwa, składów, magazynów i usług. 

Zmiana dotycząca terenów R jak oznaczono na załączniku stanowiącym wyrys z planu miejscowego wsi Kępa 

wynika z błędu opracowania graficznego rysunku planu i nieuwzględnienia tych terenów pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną na rysunku aktualnie obowiązującego planu. 

Tereny określone na załączniku były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany, który stracił ważność z chwilą uchwalenia planu miej-

scowego dla wsi Kępa w tej części. W związku z tym, przywrócenie uzyskanego przeznaczenia przedmiotowych 

terenów pod zabudowę mieszkaniową wymaga dokonania zmiany w planie (wyrys z planu gminy Łubniany). 

Zmiana w zakresie terenu 6P,B,S,U dotyczy wprowadzenia dodatkowych ustaleń w planie dla przedmiotowego 

terenu umożliwiających sytuowanie obiektów budowlanych przy i w granicy działek. Istniejący podział geodezyjny 

nie pozwala zachować wymaganych odległości zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. Możliwość sytuowania obiektu budowlanego przy lub w granicy działek musi być opar-

ta na ustaleniach planu miejscowego. 

Powyższe zmiany nie mają zasadniczego wpływu na strukturę funkcjonalno – przestrzenną przyjętą dla wsi Kępa 

w obowiązującym planie miejscowym. 
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