UCHWAŁA NR LIII/510/2014
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
Rada Gminy Lubaczów, uchwala co następuje:
§ 1. Stwierdza się, aktualność następujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z art. 15 oraz art. 16 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2012r. poz.
647 z późniejszymi zmianami):
1) MPZP „1/97” terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dąbrowie, uchwalony Uchwałą
Rady Gminy w Lubaczowie Nr 51/VI/97 z dnia 8.08.1997r., opublik.: Dziennik Urzędowy
Województwa Przemyskiego Nr 12 poz. 138 z 20 października 1997r.,
2) MPZP „2/97” terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Młodowie, uchwalony Uchwałą
Rady Gminy w Lubaczowie Nr 52/VI/97 z dnia 8.08.1997r., opublik.: Dziennik Urzędowy
Województwa Przemyskiego Nr 12 poz. 139 z 20 października 1997r.,
3) MPZP „3/97” terenu zabudowy mieszkaniowej w Krowicy Samej, uchwalony Uchwałą Rady
Gminy w Lubaczowie Nr 53/VI/97 z dnia 8.08.1997r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 12 poz. 140 z 20 października 1997r.,
4) MPZP „4/97” terenu zabudowy zagrodowej w Szczutkowie, uchwalony Uchwałą Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 54/VI/97 z dnia 8.08.1997r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 12 poz. 141 z 20 października 1997r.,
5) MPZP „5/97” terenu zabudowy mieszkaniowej w Mokrzycy, uchwalony Uchwałą Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 55/VI/97 z dnia 8.08.1997r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 12 poz. 142 z 20 października 1997r.,
6) MPZP „7/97” terenu zabudowy mieszkaniowej w Baszni Górnej, uchwalony Uchwałą Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 28/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 9 poz. 95 z 1998r. z dnia 9 czerwca 1998 r.,
7) MPZP „9/97” terenu zabudowy zagrodowej w Baszni Górnej, uchwalony Uchwałą Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 29/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 9 poz. 96 z dnia 9 czerwca 1998 r.,
8) MPZP „10/97” terenu zabudowy zagrodowej w Mokrzycy, uchwalony Uchwałą Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 30/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 9 poz. 97 z dnia 9 czerwca 1998 r.,
9) MPZP „11/97” terenu zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w Mokrzycy, uchwalony Uchwałą
Rady Gminy w Lubaczowie Nr 31/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy
Województwa Przemyskiego Nr 9 poz. 98 z dnia 9 czerwca 1998 r.,
10) MPZP „12/97” terenu zabudowy zagrodowej w Krowicy Hołodowskiej, uchwalony Uchwałą Rady
Gminy w Lubaczowie Nr 32/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy
Województwa Przemyskiego Nr 9 poz. 99 z dnia 9 czerwca 1998 r.,
11) MPZP „14/97” terenu plebanii rzymskokatolickiej w Krowicy Samej, uchwalony Uchwałą Rady
Gminy w Lubaczowie Nr 34/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy
Województwa Przemyskiego Nr 9 poz. 101 z dnia 9 czerwca 1998 r.,
12) MPZP „15/97” terenu zabudowy jednorodzinnej w Młodowie, uchwalony Uchwałą Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 35/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 9 poz. 102 z dnia 9 czerwca 1998 r.,
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13) MPZP „16/97” terenu zabudowy jednorodzinnej w Młodowie, uchwalony Uchwałą Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 36/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 9 poz. 103 z dnia 9 czerwca 1998 r.,
14) MPZP terenu sportowego „OPAKA - STADION” w Opace, uchwalony Uchwałą Rady Gminy
w Lubaczowie Nr XXIII/213/2000 z dnia 28.09.2000r., opublik.: Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 72 poz. 812 z 13 listopada 2000r.,
15) MPZP terenu zabudowy produkcyjnej „LJSIE JAMY - 1/2000”, uchwalony Uchwałą Rady Gminy
w Lubaczowie Nr XXIX/295/2001 z dnia 12.07.2001r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Podkarpackiego Nr 64 poz. 1141 z 30 sierpnia 2001r.,
16) MPZP „BUDOMIERZ - KOŚCIÓŁ”, uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Lubaczowie Nr
XXXII/313/2001 z dnia 5.10.2001r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Nr 85 poz. 1552 z 12 listopada 2001r.,
17) MPZP terenu zabudowy zagrodowej „OPAKA 1/2001”, uchwalony Uchwałą Rady Gminy
w Lubaczowie Nr XXXV/348/2002 z dnia 12.02.2002r., opublik.: Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 14 poz. 245 z 19 marca 2002r.,
18) MPZP terenu wielofunkcyjnego „PRZEJŚCIE GRANICZNE BUDOMIERZ - HRUSZEW / I ETAP”,
uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Lubaczowie Nr XXVI/264/2005 z dnia 8.07.2005r., opublik.:
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 99 poz. 1665 z 2 sierpnia 2005r.,
19) MPZP terenu zabudowy jednorodzinnej „KROWICA SAMA – 1/2003”, uchwalony Uchwałą Rady
Gminy w Lubaczowie Nr XXII/234/2005 z dnia 25.02.2005r., opublik.: Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 50 poz. 598 z 13 kwietnia 2005r.,
20) MPZP „Zalesienie gruntów rolnych na obszarze gminy Lubaczów”, uchwalony Uchwała Rady
Gminy w Lubaczowie Nr VI/47/07 z dnia 12.03.2007r., opublik.: Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 23 poz. 679 z 10 kwietnia 2007r.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Lubaczów
Roman Cozac
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie aktualności 20 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Lubaczów
Działając
na
podstawie
art. 32 ustawy
z dnia
27 marca
2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), dokonano analizy
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Lubaczów oraz analizy stopnia aktualności
obowiązujących 20 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy
Lubaczów z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 oraz art. 16 ust. 1, zakres czasowy
niniejszej oceny obejmuje okres lipiec 2010 r. - wrzesień 2014 r., a więc koniec wcześniejszej
kadencji Rady Gminy Lubaczów oraz obecną kadencję trwającą od listopada 2010 r. - wyniki
opisane poniżej:
OCENA AKTUALNOŚCI:
1) MPZP „1/97” terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dąbrowie, (Uchwała
Rady Gminy w Lubaczowie Nr 51/VI/97 z dnia 8.08.1997r., opublik.: Dziennik Urzędowy
Województwa Przemyskiego Nr 12 poz. 138 z 20 października 1997r.)
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

z przepisów

WYMOGI FORMALNE

art. 15 oraz
ROZWIĄZANI
A PRZYJĘTE
W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1.

zgodność z zapisami zawartymi w studium oraz z przepisami odrębnymi,
odnoszącymi się do obszaru objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2.

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

Zachowana

3.

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4.

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

Nie występuje

5.

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej

Nie występuje

6.

wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

Nie występuje

7.

zasady kształtowania zabudowy

8.

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie występuje

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym

Nie występuje

10.

szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

Nie występuje

11.

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

Zachowana

12.

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów;

Zachowana

13.

stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę,
o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
0% dla MNj

9.

Zachowana

grafika - art. 16 ust. 1
27.

Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem
urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map
katastralnych, gromadzonych
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w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie map w skali
1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów miejscowych, które
sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub
wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się stosowanie map w skali
1:5000.
Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

2) MPZP „2/97” terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Młodowie, (Uchwała
Rady Gminy w Lubaczowie Nr 52/VI/97 z dnia 8.08.1997r., opublik.: Dziennik Urzędowy
Województwa Przemyskiego Nr 12 poz. 139 z 20 października 1997r.)
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność
z zapisami
zawartymi
w studium
oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Nie występuje

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Nie występuje

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Nie występuje

7. zasady kształtowania zabudowy
8.

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Zachowana

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
. urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana
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13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
0% dla MNj

grafika - art. 16 ust. 1
27 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych

albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie
w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub
wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

3) MPZP „3/97” terenu zabudowy mieszkaniowej w Krowicy Samej, (Uchwała Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 53/VI/97 z dnia 8.08.1997r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 12 poz. 140 z 20 października 1997r.).
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność
z zapisami
zawartymi
w studium
oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Nie występuje

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Nie występuje

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Nie występuje

7. zasady kształtowania zabudowy
8.

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych
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9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
. urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
25% dla MNj

grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie
w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub
wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

4)
MPZP „4/97” terenu zabudowy zagrodowej w Szczutkowie, (Uchwała Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 54/VI/97 z dnia 8.08.1997r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 12 poz. 141 z 20 października 1997r.).
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność
z zapisami
zawartymi
w studium
oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Nie występuje

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Nie występuje

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania

Nie występuje
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przestrzeni publicznych;
7. zasady kształtowania zabudowy
8.

Zachowana

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Zachowana

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
. urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana

grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się stosowanie map w skali 1:500
lub 1:2000, a w przypadkach planów miejscowych, które
sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do
zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza
się stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

5) MPZP „5/97” terenu zabudowy mieszkaniowej w Mokrzycy, (Uchwała Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 55/VI/97 z dnia 8.08.1997r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 12 poz. 142 z 20 października 1997r.).
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność
z zapisami
zawartymi
w studium
oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana
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4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Nie występuje

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Nie występuje

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Nie występuje

7. zasady kształtowania zabudowy
8.

Zachowana

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego
. zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
25% dla MNj

grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia
lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

6) MPZP „7/97” terenu zabudowy mieszkaniowej w Baszni Górnej, (Uchwała Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 28/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 9 poz. 95 z 9 czerwca 1998r.)
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność
z zapisami
zawartymi
w studium
oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
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objętego planem
ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania
3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej
6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
7. zasady kształtowania zabudowy
8.

Zachowana
Zachowana
Częściowo zachowane nie
obejmuje obszaru Natura 2000,
który został ustanowiony już po
opracowaniu mpzp, ze względu na
powierzchnie planu 0,10 ha oraz
dotychczasowe
i obecne użytkowanie nie ma
znaczenia dla ww. obszar Natury
2000
Zachowana
Nie występuje
Zachowana

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego
. zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
25% dla MNj

grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia
lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
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Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

7) MPZP „9/97” terenu zabudowy zagrodowej w Baszni Górnej, (Uchwała Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 29/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 9 poz. 96 z 9 czerwca 1998r.)
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność
z zapisami
zawartymi
w studium
oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Nie występuje

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Nie występuje

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Nie występuje

7. zasady kształtowania zabudowy
8.

Zachowana

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego
. zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
25% dla MR

grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia
lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.
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Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

8) MPZP „10/97” terenu zabudowy zagrodowej w Mokrzycy, (Uchwała Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 30/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 9 poz. 97 z 9 czerwca 1998r.)
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność z zapisami zawartymi w studium oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Nie występuje

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Nie występuje

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Nie występuje

7. zasady kształtowania zabudowy
8.

Zachowana

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego
. zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
25% dla MR

grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym.

Id: 3C1F6D2C-63FF-42FE-951E-9C5266E78F66. Podpisany

zachowane
skala 1 : 1000

Strona 9

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia
lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.
Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

9) MPZP „11/97” terenu zabudowy zagrodowej w Mokrzycy, (Uchwała Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 31/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 9 poz. 98 z 9 czerwca 1998r.)
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP
.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność z zapisami zawartymi w studium oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Nie występuje

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Nie występuje

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Nie występuje

7. zasady kształtowania zabudowy
8.

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Zachowana

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

1
szczególne warunki zagospodarowania terenów
0. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

1
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
1. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

1
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
2. urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana
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1
stawki procentowe, na podstawie których ustala
3. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
25% dla MR

grafika - art. 16 ust. 1
1 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
4 z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia
lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

10) MPZP „12/97” terenu zabudowy zagrodowej w Krowicy Hołodowskiej, (Uchwała Rady
Gminy w Lubaczowie Nr 32/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 9 poz. 99 z 9 czerwca 1998r.)
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność z zapisami zawartymi w studium oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej
6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
7. zasady kształtowania zabudowy
8.

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie występuje
Zachowana
Nie występuje
Zachowana

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10

Nie występuje

szczególne warunki zagospodarowania terenów
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.

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego
. zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
25% dla MR

grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia
lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

11) MPZP „14/97” terenu plebanii rzymskokatolickiej w Krowicy Samej, (Uchwała Rady
Gminy w Lubaczowie Nr 34/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 9 poz. 101 z 9 czerwca 1998r.)
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność z zapisami zawartymi w studium oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Nie występuje

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Nie występuje

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Nie występuje

7. zasady kształtowania zabudowy

Id: 3C1F6D2C-63FF-42FE-951E-9C5266E78F66. Podpisany

Zachowana

Strona 12

8.

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego
. zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
25% dla OS

grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
.
z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia
lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

12) MPZP „15/97” terenu zabudowy jednorodzinnej w Młodowie, (Uchwała Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 35/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 9 poz. 102 z 30 czerwca 1998r.)
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność z zapisami zawartymi w studium oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
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kulturowego;
5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Zachowana

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Nie występuje

7. zasady kształtowania zabudowy
8.

Zachowana

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
. urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Nie ustalono

grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie
w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub
wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

13) MPZP „16/97” terenu zabudowy jednorodzinnej w Młodowie, (Uchwała Rady Gminy
w Lubaczowie Nr 36/III/98 z dnia 31.03.1998r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Przemyskiego Nr 9 poz. 103 z 9 czerwca 1998r.)
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność z zapisami zawartymi w studium oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
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objętego planem
ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Nie występuje

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Zachowana

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Nie występuje

7. zasady kształtowania zabudowy
8.

Zachowana

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
. urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
25% dla MNj

grafika - art. 16 ust. 1
27 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub
wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

14) MPZP „Opaka - Stadion” teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Opace,
(Uchwała Rady Gminy w Lubaczowie Nr XXIII/213/2000 z dnia 28.09.2000r., opublik.: Dziennik
Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 72 poz. 812 z 13 listopada 2000r.).
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Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność
z zapisami
zawartymi
w studium
oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Nie występuje

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Nie występuje

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Nie występuje

7. zasady kształtowania zabudowy
8.

Zachowana

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
12
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
. urządzania i użytkowania terenów;
13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
Nie występuje
Zachowana
0%

grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie
w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub
wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
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Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

15)
MPZP „Lisie Jamy - 1/2000” terenu zabudowy produkcyjno-składowej
w miejscowości Lisie Jamy, (Uchwała Rady Gminy w Lubaczowie Nr XXIX/295/2001
z dnia 12.07.2001r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 64
poz. 1141 z 30 sierpnia 2001r.).
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność z zapisami zawartymi w studium oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej
6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
7. zasady kształtowania zabudowy
8.

Nie występuje
Zachowana
Nie występuje
Zachowana

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym
10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

Nie występuje
Zachowana

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
. urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
0%

grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
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wyłącznie
w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub
wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.
Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

16) MPZP „Budomierz - Kościół” terenu zabudowy sakralnej w miejscowości Budomierz,
(Uchwała Rady Gminy w Lubaczowie Nr XXXII/313/2001 z dnia 5.10.2001r., opublik.: Dziennik
Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego
Nr
85
poz. 1552 z 12 listopada 2001r.).
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność
z zapisami
zawartymi
w studium
oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Zachowana

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Zachowana

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Zachowana

7. zasady kształtowania zabudowy

Zachowana

8.

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
. urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
0%
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grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub
wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

17) MPZP „Opaka – 1/2001” terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Opaka,
(Uchwała Rady Gminy w Lubaczowie Nr XXXV/348/2002 z dnia 12.02.2002r., opublik.: Dziennik
Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 14 poz. 245 z 19 marca 2002r.).
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność
z zapisami
zawartymi
w studium
oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Nie występują

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Nie występują

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Nie występują

7. zasady kształtowania zabudowy
8.

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Zachowana

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje
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11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
. urządzania i użytkowania terenów;

Nie występuje

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
0%

grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie
w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub
wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

18) MPZP „Przejście graniczne Budomierz – Hruszew – I etap” (Uchwała Rady Gminy
w Lubaczowie Nr XXVI/264/2005 z dnia 8.07.2005r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Podkarpackiego Nr 99 poz. 1665 z 2 sierpnia 2005r.)
Zgodność planu
oraz art. 16 ust. 1.
LP.

miejscowego

z wymogami

wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność z zapisami zawartymi w studium oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Nie występuje

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Nie występuje

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Nie występuje

7. zasady kształtowania zabudowy
8.

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
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górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych
9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
. urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
0% dla wszystkich terenów

grafika - art. 16 ust. 1
14 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie
w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub
wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

19) MPZP „Krowica Sama – 1/2003” terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w
miejscowości
Krowica
Sama,
(Uchwała
Rady
Gminy
w Lubaczowie
Nr XXII/234/2005 z dnia 25.02.2005r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Nr 50 poz. 598 z 13 kwietnia 2005r.).
Zgodność planu
oraz art. 16 ust. 1.
LP.

miejscowego

z wymogami

wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność
z zapisami
zawartymi
w studium
oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem

Zachowana

ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Zachowana
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5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Zachowana

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Zachowana

7. zasady kształtowania zabudowy

Zachowana

8.

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Zachowana

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
. urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana
0% dla wszystkich terenów

grafika - art. 16 ust. 1
27 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie
w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub
wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

zachowane
skala 1 : 1000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

20) MPZP „zalesienia gruntów rolnych na terenie Gminy Lubaczów”, (Uchwała Rady Gminy
w Lubaczowie Nr VI/47/07 z dnia 12.03.2007r., opublik.: Dziennik Urzędowy Województwa
Podkarpackiego Nr 23 poz. 679 z 10 kwietnia 2007r.)
Zgodność planu miejscowego
art. 16 ust. 1.
LP.

z wymogami wynikającymi

WYMOGI FORMALNE

z przepisów

art. 15 oraz

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W MPZP

ustalenia z art. 15 ust.1
1. zgodność
z zapisami
zawartymi
w studium
oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru
objętego planem
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ustalenia obowiązkowe art. 15 ust. 2
2. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zachowana

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zachowana

4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;

Zachowana

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

Nie występuje

6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

Nie występuje

7. zasady kształtowania zabudowy

Nie występuje

8.

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie występuje

9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie występuje

10
szczególne warunki zagospodarowania terenów
. oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

Nie występuje

11
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
. systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Zachowana

12
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
. urządzania i użytkowania terenów;

Zachowana

13
stawki procentowe, na podstawie których ustala
. się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Zachowana 5% dla terenów ZLz
i ZLzm 0% ZL i R

grafika - art. 16 ust. 1
27 Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
. z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w
przypadkach planów miejscowych, które sporządza się
wyłącznie
w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub
wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się
stosowanie map w skali 1:5000.

Zachowane
13 arkuszy
skala 1 : 5000

Wniosek:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się aktualność planu w zakresie
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Wyniki analiz wraz z oceną
urbanistyczno -architektoniczną
i uzyskały pozytywną opinię.

aktualności podlegały
na
posiedzeniu

opiniowaniu przez gminna
w dniu
21 października

komisję
2014r.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza się aktualność 20 miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
obowiązujących
w Gminie
Lubaczów
w zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
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Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
…………………………………..
Podpis organu
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