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U C H W A L A Nr XVlll106l2012

RADY GMINY STARA KORNICA

z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara
Kornica w zakresie teren6w przeznaczonych do zalesienia.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie gminnym (Dz.U.
22001 r. Nr 142, poz. 1591 z po2n. zm.), art. 20 ust. 1 w zwiqzku z art. 27 ustawy z dnia 27 mar:ca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z p62n. zm.), w zwiqzku z art. 4 ust.
2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Paflstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr130, poz. 871) oraz wzwiqzku zuchwalq NrlX/68/04 Rady Gminy w Starej Kornicy zdnia
27 marca2004 r. w sprawie przystqpienia do spozqdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Kornica, zmienionej uchwalq Nr Xlll/101/04 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia
7 grudnia 2004 r. w sprawie: zmiany uchwaly o przystqpieniu do sporzqdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica, zmienionej uchwalq Nr XXIV/165/06 Rady Gminy w
Starej Kornicy z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica oraz zmienionej uchwalq
NrX602011 Rady Gminy w Starej Kornicy zdnia 27vtze3nia2011 r. wsprawie zmiany uchwaly wsprawie
przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica,

Rada Gminy Stara Kornica uchwala, co nastgpuje:

DZIAL_ |

Postanowienia og6lne

R ozdzial 1

Zakres obowi4zywania i zasiqg terytorialny planu

S 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoSci ustaleh ze Studium uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stara Kornica (przyjqtego uchwalq Nr XXll/149/02 Rady Gminy w Starej Kornicy
zdnia 28 lutego 2002r.) uchwala siq miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara
Kornica w zakresie teren6w przeznaczonych do zalesienia, zwany dalej,,planem".

2. Plan obejmuje obszary polozone w poszczeg6lnych miejscowoSciach gminy Stara Kornica,
pzeznaczone do zalesienia oraz znalduj4ce siq pomigdzy nimi tereny istniejqcych las6w, tereny
rolnicze i tereny istniejqcych d169 publicznych i wewngtrznych, objgte granicami obszar6w
iwyznaczone na rysunku planu.

3. Przedmiot planu zgodny jest z ustaleniami zawartymi w art. 15 ust. 2 i3 ustawy zdnia2T marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

S 2. Celem zawartych w planie regulacji jest zapewnienie warunk6w dla wzmocnienia
bior6ZnorodnoSci i zwiqkszenia wskaznika lesistoSci gminy poprzez wyznaczenie teren6w przeznaczonych
do zalesienia oruz okreSlenie jednolitych zasad zalesiania tych teren6w.

S 3. Plan sklada siq z:

1) ustalefi dotycz4cych przeznaczenia terenow oraz okreSlenia sposobow ich zagospodarowania
' izabudowy wyraZonych w formie tekstowej, stanowiqcych tre56 niniejszej uchwaly;

2) zalqcznika nr 1, kt6ry jest integraln4 czg6ciq uchwaly, zawieralqcego rysunki sporzqdzone na
mapach w skali 1 : 5000, ponumerowane kolejno od 1 do 22;
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3) zalqcznika nr 2, ktory jest integralnq czgsciq uchwaly, zawierajqcego rozstrzygnigcia w sprawie
zgloszonych uwag w trakcie wylozenia projektu planu do publicznego wglqdu;

4) zalqcznika nr 3, ktory jest integraln4 czgsciq uchwaly, okreSlajqcego sposob realizacji oraz
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re nalezq do zadafr
wlasnych gminy.

S 5. Zalqcznik nr 1 sklada sig z rysunk6w sporzqdzonych na mapach w skali 1 : 5000,
ponumerowanych kolejno od 1 do 22, obejmuj4cych:

1) rysunek nr 1 - obszary w miejscowo6ci Stara Kornica;
2) rysunek nr 2 - obszar w miejscowo5ci Nowa Kornica;

3) rysunek nr 3 - obszary w miejscowoSci Czeberaki;

4) rysunek nr 4 - obszar w miejscowoSci Dubicze;

5) rysunek nr 5 - obszary w miejscowoSci Kielbaski;

6) rysunek nr 6 - obszary w miejscowoSci Kielbaski;
7) rysunek nr 7 - obszary w miejscowoSci Kobylany;

8) rysunek nr 8 - obszar w miejscowoSd Kornica Kolonia;

9) rysunek nr g - obszar w miejscowoSci Koszel6wka;

10) rysunek nr 10 - obszary w miejscowoSci poplawy;

11) rysunek nr 11 - obszary w miejscowo5ci Rudka;
12) rysunek nr 12 - obszary w miejscowoSci Nowe Szpaki;
13) rysunek nr 13 - obszary w miejscowoSci Stare Szpaki;
14) rysunek nr 14- obszarw miejscowoSciSzpaki Kolonia;

15) rysunek nr 15 - obszary w miejscowo6ciWalim;

16) rysunek nr 16 - obszar w miejscowoSciWalim;

17) rysunek nr 17 - obszary w miejscowo6ciWalim;

18) rysunek nr 18 - obszar w miejscowoSci W6lka Nosowska,

19) rysunek nr 19 - obszary w miejscowoSciWygnanki;

20) rysunek nr 20 - obszar w miejscowo5ci Wygnanki;

21) rysunek nr 21 - obszary w miejscowoSci Wyrzyki;

22) rysunek nr 22 - obszar w miejscowoSd Zalesie.

S 5. 1 Nastgpuj4ce okreSlenia w planie oznaczflq.

1) linie rozgraniczajqce - Scisle okreSlone linie, kt6re wyznaczajqtereny oro2nych funkcjach lub
r6znych zasadach zagospodarowania;

2) plan - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowiqcy niniejsz4 uchwalg wraz
zzalqcznikami;

3) przepisy odrgbne - obowiqzujqce przepisy ustaw onz rczporzqdzeh;

4) przeznaczenie terenu - kategorie form zagospodarowania lub dzialalnoSci, ktore jako jedyne sq
dopuszczone na danym terenie;

5) przeznaczenie podstawowe terenu - przeznaczenie terenu, kt6re powinno dominowac w danym
terenie w spos6b okreSlony ustaleniami planu;

6) przeznaczenie uzupelniajqce terenu - przeznaczenie terenu, kt6re uzupelnia lub wzbogaca
pzeznaczenie podstawowe terenu w sposob okreSlony w ustaleniach planu;

7) obszar - teren lub zbi6r teren6w, polozonych oddzielnie od innych teren6w, ograniczonych
granicami obszar6w objqtych rysunkiem planu;

8) rysunek planu - zalEcznik graficzny do niniejszej uchwaly sporzqdzony na mapach w skali
1 : 5 0 0 0 :
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9) strefa - zbior terenow, kt6rym przypisano tq samq grupe ustalei;

10) teren - o ile z treSci uchwaly nie wynika inaczej, teren wyznaczony liniami rozgraniczajqcymi,
o roznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania oraz okreSlony wyroznikiem
cyfrowym i literowym okreSlajqcym sposdb jego uzytkowania;

uchwala - niniejsza uchwala Rady Gminy Stara Kornica;

urzqdzenia towarzyszqce - urzqdzenia budowlane Sci5le zwiqzane z prawidlowym
funkcjonowaniem obiekt6w budowlanych zlokalizowanych na poszczeg6lnych terenach;

wskaznik intensywno6ci zabudowy - wskaznik okreSlajqcy stosunek sumy powierzchni calkowitej
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynkow istniejqcych i planowanych w granicach
nieruchomoSci gruntowej, do powierzchni tej nieruchomo6ci;

wysokoSd zabudowy - okreSlona przez podanie iloSci kondygnacji nadziemnych, z ewentualnym
okreSleniem jakie powinny one spelniac wymogi lub przez podanie wartoSci cyfrowej w metrach
wysoko$6 budynku od najnizszego poziomu terenu do zwiehczenia attyki $cian lub najwyZszej
krawgdzi dachu.

Pojgcia niezdefiniowane naleZy rozumied zgodnie z przepisami odrqbnymi.

s 6 .

Rozdzial2

System oznaczefi planu

Przyjmuje sig podzial obszaru gminy Stara Kornica, na poniZej wymienione miejscowoSci,
oznaczone na rysunku planu poniZszymi wyr6znikami literowymi:

11 )

12)

13 )

14)

1) Stara Kornica

2) Nowa Kornica

3) Czeberaki

4) Dubicze

5) Kielbaski

6) Kobylany

7) Kornica Kolonia

8) Koszel6wka

9) Poplawy

10) Rudka

11) Nowe Szpaki

12) Stare Szpaki

13) SzpakiKolonia

14) Walim

15) W6lka Nosowska

16) Wygnanki

17) Wyzyki

18) Zalesie

,'A,,;

, ,B";

,,C'';

,,D',,

,F";

,,G";

,,H'';

,,K',;

,,L";

,,M',;

, ,N";

, ,P";

,,R";

,'S,,;

,,T'';

,,V";

,,W";

,,2".

S 7. 1. poszczeg6lnym terenom, wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczalqcymi,
przypiJuje sig okreSlone-pr=eznaczenie podstawowe, oznaczone na rysunku planu graficznie wyr62nikami

iiteid*y,i.'i pzyjetymi zgodnie z S 6 okreSlajqcymi poszczeg6lne m.iejscowoSci, .wyr62nikami cyfrowymi

okregljjqcymi 
'-iotejnq 

liczbg iorzqdkowq otaz wyro2nikami literowymi' okreSlajqcymi kategorie
prze.naczenia teren6wprzyjgtymi zgodnie z $ B, kt6re sq ustaleniami obowiqzujacymi.
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2. Nastgpujqce oznaczeniagraficzne na rysunku planu squstaleniami obowiqzujqcymi:

1) granice obszar6w objetych opracowaniem planu;

2) linie rozgraniczalqce tereny o r6znych funkcjach lub ro2nych zasadach zagospodarowania;

3) strefa bezpieczeistwa napowietrznej liniielektroenergetycznejSredniego napigcia;

4) strefa bezpieczehstwa gazociqgu wysokiego ciSnienia.

3. Nastgpujqce oznaczenia graficzne na rysunku planu sq ustaleniami informacyjnymi:

1) granice administracyjne gmin i miejscowoSci;

2) granice terenow, obszar6w i stref oraz oznaczenia infrastruktury technicznej przebiegajEce poza
granicami obszarOw objgtych planem.

4. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczajqce granice obszar6w, teren6w i stref oraz granice
administracyjne biegnqce na rysunku planu wzdlu? linii podzial6w geodezyjnych lub linii
rozgraniczal4cych nalezy traktowac jako oznaczenia biegnqce po tych liniach.

5. Przyjgte oznaczenia oraz wyr62niki sq zgodne z treSciq rysunk6w planu.

DZIAL II

Ustalenia og6lne i strefowe dla wszystkich obszar6w objqtych planem

Rozdzial1

Kategorie Przeznaczenia teren6w

S B. Ustala gig nastgpujqce kategorie przeznaczenia teren6w wyznaczonych liniami
rozgraiicz4qcymioraz ich wyr6zniki literowe, obowi4zujqce na wszystkich obszarach objqtych planem:

1) tereny do zalesienia - ,,2X";

2) tereny las6w z zakazem zabudowy - ,,2L";

3) tereny rolnicze zzakazem zabudowy -,,RP";

4) tereny komunikacji:

a) tereny dr6g publicznych powiatowych lokalnych -,,KDP-L",

b) tereny dr6g publicznych gminnych dojazdowych -,,KDG-D',

,^ c) tereny dr6g wewngtrznych -,,KDW".

Rozdzial2

Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestzennego

S g. Ustala sie nastgpujqce og6lne zasady ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego'

obowiqzujqce na wszystkich obszarach objqtych planem:

1) zasady zagospodarowania przestrzennego obszar6w objgtych planem musza uwzglgdniad' 
zasady zr6wnowazonego rozwoju; w szczeg6lnoSci nie mog4 naruszaO walor6w przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych gminy;

2) ustala sig jedynie inwestowanie zgodnego z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem

teren u orai zasadam i zabudowy i zagospodarowan ia poszczeg6lnych teren6w;

3) przy projektowaniu obiekt6w budowlanych i zagospodarowania teren6w inwestycji obowiqzuje
ksztaltowanie architektury oraz otoczenia uwzgtgdniajqce tradycje regionalne, ochronq wartoSci
kulturowych i Srodowiska przyrodniczego;

4) ustala sie mo2liwo56 rozpoczgcia uzytkowania nowych i przebudowywanych obiekt6w
budowlanych po uprzednim lub conajmniej r6wnoczesnym uruchomieniu niezbqdnych urzqdzeft
infrastruktury technicznej, na zasadach okreSlonych w S23;

strona 4 z 12



5) ogrodzenia dzialek od strony d169 nale2y lokalizowad nie bliZej ni2 w ustalonych liniach
rozgraniczajqcych terenow dr6g; ogrodzenia powinny nawiqzywad charakterem iwysokoSciE do
ogrodzeh na sqsiadujqcych ze sobq dzialkach, zograniczeniem ich wysokoSci do 2,2 m oraz
zakazem stosowa n ia prefa brykowa n ych przqsel betonowych.

Rozdziaf 3

Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

$ 10. Ustala sig nastqpujqce og6lne zasady ochrony i ksztaltowania Srodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, obowiqzujqce na wszystkich obszarach objgtych planem:

1) przy prowadzeniu zalesiei i gospodarki le6nej obowiqzuje nakaz zachowania bior62norodno6ci
w szczeg6lno6ciw doborze gatunkowym drzew;

2) zakaz odprowadzania Sciek6w nieoczyszczonych do ciek6w wodnych, row6w melioracyjnych
iw6d gruntowych;

3) zakaz skladowania odpad6w poza urzqdzonymi miejscami do gromadzenia odpad6w, na kt6rych
obowiqzuje wstgpna segregacja orazwyw6z odpad6w w spos6b zorganizowany;

4) zakaz stosowania w budownictwie material6w zagra2ajqcych zdrowiu ludzi iSrodowisku
przyrodniczemu;

5) nakaz ochrony pomnik6w przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody;

6) nakaz bezwzglgdnej ochrony teren6w le5nych t1. zakaz przeznaczania grunt6w leSnych na cele
nieleSne, zakaz uszczuplania powierzchni las6w, niszczenia lub powodowania dzialai
oslabiajqcych odpornoSd biologicznq drzewostanu;

7) nakazrekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych;

B) przedstawione w planie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nie mogq ograniczad
wymaganych ustawq Prawo wodne obowiqzk6w administratora rzek iciek6w, w zakresie
utrzymania ich w nale2ytym stanie technicznym.

Rozdzial4

Zasady och rony dziedzictwa ku ltu rowego i zabytk6w
oraz d6br kultury wsp6lczesnej

S 11. 1. Na obszarach objgtych planem znajdujq sig stanowiska archeologiczne figurujqce
w wojew6dzkiej ewidencji zabytk6w, kt6re plan obejmuje ochron4 prawnA pzewidzianq we wlaSciwej
ustawie (wykaz podaje: liczbg porzqdkow4 nazwg miejscowosci, numer stanowiska na obszarze AZP,
funkcjg obiektu, przynale2noSC kulturowo-chronologicznq stanowiska):

1) Walim; 25157-85; Slad osadnictwa; wczesne Sredniowiecze;

2) Walim; 26157-85:

a) Slad osadnictwa; epoka kamienia-epoka Zelazal?l,

b) Slad osadnictwa; mfodszy okres przedrzymski -wczesne Sredniowiecze,

c) Slad osadnictwa; wczesne Sredniowiecze; Xl-Xlll w. mgr S. Z6lkowski;

3) Walim; 27157-85:

a) Slad osadnictwa; epoka kamienia-epoka 2elaza,

b) Slad osadnictwa; wczesne Sredniowiecze; Xll-Xlll w.;

2. Plan wyznacza strefy ochrony archeologicznej oznaczone wyr62nikiem literowym "OW'- obserwacji
archeologicznych, okreSlone na rysunku planu, obejmujEce obszary plaskich stanowisk
archeologicznych, kt6re nie zostaly wpisane do rejestru zabytk6w, w kt6rych obowiqzujq nastqpuj4ce
warunki zabudowy i zagospodarowania:
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1) uzgadnianie z Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytk6w planowanych inwestycji zwiqzanych
z pracami ziemnymi wykonywanymi na glgbokoSci ponad 0,3 m;

2) dopuszcza sie zmiang uZytkowania terenu pod warunkiem wykonania wyprzedzajqcych
inwestycjg archeologicznych badafi wykopaliskowych bqdz nadzor6w archeologicznych w trakcie
prac ziemnych;

3) zakres wyzej wymienionych badai i nadzor6w archeologicznych ustala Wojew6dzki Konserwator
Zabytk6w zgodnie z przepisami szczeg6lnymi.

3. Na obszarach objgtych planem nie znajdujq sig obiekty wpisane do rejestru zabytk6w oraz dobra kultury
wspolczesnej objgte ochronq prawnq lub wymagaj4ce ochrony planistycznej.

Rozdzial5

Wymagania wynikajqce z potrzeb ksztaftowania przestrzeni publicznej

$ 12. Na obszarach objqtych planem nie wyznacza sig teren6w przestrzeni publicznej.

Rozdzial6

Parametry i wska2niki ksztaftowania zabudowy orcz zagospodarowania terenu,
w tym linie zabudowy, gabaryty obiekt6w i wska2niki intensywno6cizabudowy

$ 13. Ustala sig nastgpujqce og6lne zasady dotyczqce parametr6w i wskaZnik6w ksztaftowania
zabudowy oraz zagospodarowania teren6w, w tym linie zabudowy, gabaryty obiekt6w i wskazniki
intensywnoSci zabudowy, obowiqzujqce na obszarach objgtych planem:

1) ustala sie mo2liwoSc lokalizacji obiekt6w malej architektury, oile nie jest to sprzeczne
z ustaleniami planu;

2) ustala siq mozliwoS6 lokalizacji wolnostojqcych tablic informacyjnych;

3) na terenach, na kt6rych ustala sig zabudowg obiektami budowlanymi, ustala siq r6wnieZ
mozliwoSd sytuowania urzqdzefi towarzyszqcych obiektom budowlanym, o ile nie jest to
sprzeczne z ustaleniami planu;

4) na poszczeg6lnych terenach ustala siQ mozliwoSC lokalizacji, w spos6b nie kolidujqcy
z przeznaczeniem tych teren6w oraz zgodnie z przepisami odrgbnymi, uzbrojenia terenu
(urzqdzeh infrastruktury technicznej), obiekt6w gospodarki odpadami (nie zwiqzanych
z podlozem) oraz innych unqdzeh towarzyszqcych sluZqcych bezpoSredniej obsludze tych
teren6w lub teren6w sqsiednich;

5) szczeg6lowe ustalenia w powyzszym zakresie dla poszczeg6lnych teren6w objgtych planem
okre5lone zostaly w dziale lll rozdzial 1.

Rozdzial7

Inne obiekty itereny podlegajqce ochronie

$ 14. Na obszarach objqtych planem nie znajdujq sig inne obiekty i tereny podlegajqce ochronie
prawnej I u b wymagajqce och rony plan istycznej.

Rozdzial B

Szczeg6lowe zasady iwarunkiscalania i podziatu nieruchomo6ciobjgtych planem

S 15. Ustalenia w zakresie szczegolowych zasad i warunk6w scalania i podzialu nieruihomo6ci
obowiqzujqce na wszystkich obszarach objgtych planem:

1) niewyznacza sig teren6w wymagajqcych koniecznoSci scalania i podzialu nieruchomoSci;
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2) ustala sig mozliwoSc scaleh i podzial6w nieruchomoSciwedlug przepisow odrgbnych;

3) zakaz ustanawiania sluzebnoScidrogowej dzialek nie bgdqcych drogami;

4) zakaz wydzielania dziatek nie majqcych dostqpu do drogi, z wyjqtkiem sytuacji, kiedy wydzielenie
dzialki sluZy powigkszeniu nieruchomoSci skladajEcej sig z innej dzialki majqcej dostqp do drogi.

Rozdzial9

Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w
rraz ograniczenia w ich u2ytkowaniu, w tym zakazy zabudowy

$ 16. Szczeg6lowe ustalenia dotyczqce zasad obejmujqcych szczegolne warunki zagospodarowania
teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, obowiqzujqce na obszarach
objgtych planem, okre6lone zostaly w dziale lll rozdzial 1 - 3.

Rozdzial 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
system6w kom u n i kacji i infrastru ktu ry tech n icznei

$ 17. Ustala sig nastgpujqce og6lne zasady dotyczqce modernizacji, rozbudowy i budowy system6w
komunikacji i infrastruktury technicznej, obowiqzujqce na obszarach objgtych planem:

1) w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji obowiqzujq zasady
okreSlone w przepisach odrebnych;

2) w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury technicznej obowiqzujq
zasady okre5lone w przepisach odrqbnych,

3) szczegolowe ustalenia w powy2szym zakresie dla poszczeg6lnych teren6w objqtych planem
okre6lone zostaly w dziale lll rozdzial2 i 3.

Rozdzial 11

Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i u2ytkowania teren6w.

S 18. 1. Tereny przewidziane do nowego przeznaczenia, do czasu jego realizacji, mog4 byd
uzytkowane w spos6b dotychczasowy, pod warunkiem ich udostgpnienia do budowy uzbrojenia terenu
(uzqdzeh infrastruktury technicznej) w zakresie wynikaj4cym z ustaleh planu.

2. Dla dotychczasowego uzytkowania teren6w nie ustala sig termin6w czasowych.

DZIAI_ lll

Ustalenia szczeg6lowe dla poszczeg6lnych teren6w objqtych planem

Rozdzial 1

P rzeznaczen ie teren6w,
parametry i wska2niki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linie zabudowy, gabaryty obiekt6w i wska2niki intensywnoScizabudowy'

szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w
oraz ograniczenia w ich u2ytkowaniu, w tym zakazy zabudowy
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g 19. Na wyznaczonych w planie terenach do zalesienia, oznaczonych wyr62nikami literowo-
cyfrowymi zgodnie z $ 7 ust. 1 oraz wyro2nikiem literowym ,,2X", obowiqzuiq nastqpujqce warunki
zagospodarowania teren6w:

1) ustala sig przeznaczenie podstawowe teren6w do zalesienia oraz prowadzenia trwale
zr6wnowazonej gospodarki leSnej;

2) ustala sig przeznaczenie uzupelniajqce teren6w pod:

a) obiekty i urzqdzenia zwiqzane z funkcjonowaniem gospodarki leSnej z zastrzeZeniem pkt 3
i 4 ,

b) obiekty malej architektury,

c) obiekty i urzqdzenia drena2owe oraz melioracyjne,

d) zieleh niska 5r6dle5n4 uzytkizielone, naturalne zbiorniki, oczka iciekiwodne,

e) drogi wewnqtrzne Sr6dle5ne, sfu24ce jedynie gospodarce leSnej,

f) istniejqcq infrastrukturg technicznq (liniowe i punktowe obiekty oraz urzqdzenia),

g) nowq infrastrukturq technicznq (liniowe i punktowe obiekty oraz urzqdzenia) zwiqzanq
wylqcznie z obiektami i urzqdzeniami zwiqzanymi z funkcjonowaniem gospodarki leSnej;

3) ustala siq mozliwoSc budowy obiekt6w budowlanych zwiqzanych z funkcjonowaniem gospodarki
le5nej pod warunkiem, 2e minimalna powierzchnia zalesiana pzez jednego posiadacza wynosi
3 ha;

4) zakazuje sig budowy wszelkich budynk6w i innych obiekt6w budowlanych kubaturowych
pzeznaczonych na pobyt ludzi oraz wszelkich innych budynk6w, z wyjqtkiem bezpoSrednio
zwiqzanych z funkcjonowaniem gospodarki leSnej budynkdw o powierzchni zabudowy nie
przekraczalqcej 100rn kw., o wysokoSci zabudowy - jedna kondygnacja nadziemna oraz
maksymalnie 6 m, przekrytych dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu polaci pod kqtem
25 - 40 st..

5) obowiqzuje wskaznik intensywno6ci zabudowy do 0,05 oraz minimalny udzial powierzchni
biolog iczn ie czy nnej 9 5o/o;

6) zalesieh nale2y dokonywa6 na podstawie planu urzqdzenia lasu lub planu zalesienia,
sporzqdzonego na podstawie przepis6w odrqbnych ;

7) wzdlu1 dr6g, obiektow i urzqdzefi infrastruktury technicznej oraz obiektow wodnych, nale2y
pozostawi6 pasy wolne od drzew o szerokoSciach zgodnych z przepisami odrqbnymi;

S) od istniejqcych budynk6w nalezy pozostawid ze wzglgd6w przeciwpo2arowych odlegloS6 od
granicy !ruhtu faktycznie pzeznaczonego do zalesienia zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi;

g) od istniejqcych i planowanych obiekt6w malej architektury pozostawic minimalnq 3 m odlegloSd
od granicy gruntu faktycznie pzeznaczonego do zalesienia;

10) obowiqzuje usytuowanie obiekt6w budowlanych w minimalnych odlegloSciach zgodnie
z ustaleniamiokreSlonYmiw S 22;

1 1) obowi4zujq ustalenia og6lne i strefowe okreSlone w dziale ll;

12) obowiqzujq ustalenia w zakresie komunikacji okreSlone w S 22;

13) obowiqzujq ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej okre6lone w $ 23.

$ 20. Na wyznaczonych w planie terenach las6w z zakazem zabudowy, oznaczonych wyr62nikami
literow6-cyfrowymi zgodnie 2 S Z ust. 1 oraz wyr62nikiem literowym ,,2L", obowiqzujq nastqpujqce warunki

zagospodarowania teren6w:

1) ustala sig przeznaczenie podstawowe teren6w pod istniej4ce lasy bez prawa zabudowy oraz
prowadzenia trwale zr6wnowa2onej gospodarki le6nej;

2) ustala sig przeznaczenie uzupelniaj4ce teren6w pod:

a) obiekty i urzqdzenia zwiqzane z funkcjonowaniem gospodarki le5nej,

b) obiekty i urz4dzenia drenaZowe oraz melioracyjne,

c) zieleri niska SrodleSn4 uzytki zielone, naturalne zbiorniki,,pczka i cieki wodne,
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d) drogi wewnqtrzne Sr6dleSne, sluzqce jedynie gospodarce leSnej,

e) istniejqcq infrastrukturg technicznq (liniowe i punktowe obiekty oraz urzqdzenia)',

3) zakazuje sig lokalizowania wszelkich budynk6w iinnych obiekt6w budowlanych kubaturowych;

4) obowiqzuje wskaznik intensywnoSci zabudowy 0,0 oraz minimalny udzial powierzchni biologicznie
czynnej95%;

5) obiekty i unqdzenia o przeznaczeniu uzupelniajqcym mozna realizowac pod warunkiem, ze nie
bgdq uciqzliwe dla Srodowiska i ze nie bgdq zajmowaly wigcej ni| 5% terenu;

6) ustala sig utrzymanie zapewniaj4cych bior62norodnoSc istniejqcych teren6w otwartych, zieleni
niskiej, uzytk6w zielonych, nieu2ytk6w, naturalnych zbiornik6w, oczek i ciekow wodnych;

7) obowi4zuje usytuowanie obiekt6w budowlanych w minimalnych odlegloSciach zgodnie
z ustaleniami okreSlonymi w S 22;

8) obowiqzujq ustalenia og6lne i strefowe okre5lone w dziale ll;

9) obowiqzujE ustalenia w zakresie komunikacji okreSlone w S 22;

10) obowiqzujq ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej okreSlone w $ 23.

S21. Na wyznaczonych w planie terenach rolniczych z zakazem zabudowy, oznaczonych
wyroznikami literowo-cyfrowymi zgodnie z $ 7 ust. 1 oraz wyroznikiem literowym ,,RP", obowiqzuiq
nastgpujqce wa ru n ki zag ospodarowa n ia teren 6w:

1) ustala sig podstawowe przeznaczenie teren6w pod uprawy polowe iogrodnicze bez prawa
zabudowy;

2l ustala sig przeznaczenie uzupelniaj4ce teren6w pod:

a) obiekty i urzqdzenia zwiqzane z f u n kcjonowan iem gospodarki rolnej,

b) obiekty i trrzqdzenia drena2owe oraz melioracyjne,

c) zielei Sr6dpoln4 u2ytkizielone, naturalne zbiorniki, oczka i ciekiwodne,

d) drogi wewngtrzne Sr6dpolne, sluZqce jedynie gospodarce rolnej i leSnej,

e) istniejqc4 infrastrukturq technicznq (liniowe i punktowe obiekty oraz urzqdzenia);

3) zakazuje sig lokalizowania wszelkich budynk6w i innych obiekt6w budowlanych kubaturowych,

4) obowiqzuje wskaZnik intensywnoScizabudowy 0,0 oraz minimalny udzial powierzchni biologicznie
czynnej95%;

5) obiekty i urzqdzenia o przeznaczeniu uzupelniajqcym mozna realizowa| pod warunkiem, ze nie
beda ucia2liwe dla Srodowiska i 2e nie bgdqzajmowaly wigcej ni2 5o/o terenu;

6) ustala sig utrzymanie i realizacjg zapewniajqcych bior62norodnoS6 teren6w otwartych, zieleni
niskiej, zadrzewieh pojedynczych i w grupach, u2ytk6w zielonych, nieu2ytk6w, naturalnych
zbiornik6w, oczek i ciek6w wodnych;

7) naleay ograniczyd chemizacjg rolnictwa, stosownie do przepis6w o ochronie roSlin, szczeg6lnie
tam, gdzie splywy w6d powiezchniowych schodzqw kierunku w6d otwartych;

8) stosowanie nawoz6w mineralnych nale2y dostosowaC do stopnia zasobnoSci gleb i potrzeb
pokarmowych roSlin, w miejsce nawoz6w mineralnych stosowad powinno sig stosowac nawozy
naturalne np. obornik, kompost;

g) obowiqzuje usytuowanie obiekt6w budowlanych w minimalnych odlegloSciach zgodnie
z ustaleniamiokre6lonymiw S 22;

10) obowiqzujq ustalenia og6lne i strefowe okreSlone w dziale ll;

11) obowiqzujq ustalenia w zakresie komunikacji okre6lone w $ 22;

12) obowiqzujq ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej okreSlone w $ 23.
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Rozdzial2

ustalenia szczegdlowe dotyczqce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
sYstem6w komunikacji

S22. 1. Na obszarach objqtych planem, plan wskazuje istniejqce drogi przylegajqce do.teren6w

ptzeznaczonych do zalesienia i-terenow lesnyih, lub przecinajqce ie tereny oznaczone wyr62nikami

iiterowo-cyfrowymizgodniez$ 7 ust. l orazponi|szymiwyroznikamiliterowymi:

1) tereny dr6g publicznych powiatowych lokalnych - ',KDP-L";

2) tereny drog publicznych gminnych dojazdowych -,,KDG-D";

3) tereny dr6g wewnqtrznych -,,KDW''

2. Plan wskazuje r6wniez istniejqce drogi przylegaj4ce do obszar6w objqtych planem' wylqcznie

w celach informacyjnych w cetu zachowinia v*asiiwvcn odlegloSci wynikajqcych z ustalefi planu lub

;p-r"pirOW odrqbnych oznaczone wyr62nikami lit,erowo-cylrowymi zgodnie z $ 7 ust' 1 oraz

ponizszymi wyr6znikami literowymi:

1) tereny drdg publicznych wojew6dzkich gl6wnych - ,,KDR-G";

2) tereny dr6g publicznych powiatowych lokalnych -,,KDP-L";

3) tereny dr6g publicznych gminnych dojazdowych - 
"KDG-D"'

3. Na obszarach objqtych planem nie wyznacza sie nowych terenow komunikacji , zzastrze2eniem ust 3'

SzerokoS[ pasow drogowych pod wskazane drogi nale2y przyjmowac zgodnie z szerokoSciami

opisanymidia poszczeg6lnych d169 na rysunku planu'

Dla teren6w przylegtych do teren6w komunikacji ustala sig nastqpujqce szczegolowe zasady

zagospodarowania:

1) dla zabudowy zlokalizowanej przy drogach publicznych obowi4zujq minimalne odlegloSci

ok re5 lonewus tT iB ;

2') ogrodzenia teren6w przyleglych do dr6g i ciqg6w komunikacyjnych nale2y lokalizowac w liniach
' 

ro.-zgraniczajacycn, z moiti,iosciqcofnigcia ogrodzenia w gl4b dzialki.

6. Na poszczeg6lnych terenach ustala sig mo2liwoS6.lokalizacji -"i?i-Y9::t:i" 
dr6g wewnqtrznych

Sr6dleSnych, slu2qcych jedynie gorioi"r"" leSnej, poza wyznaczonymi w planie. terenami. dr6g

wewnqtrznycn, o szeroX6Sci w finiacfi-rozgraniczajqcych minimum 6 m, szeroko5ci jezdni minimum

3 m z zastosowaniem mijanek, jeSli nie naruszy to szczeg6lowych ustaleh dotyczqcych

zagospodarowania i zabudowy tych teren6w'

7. Minimalne odleglosci dla obiekt6w budowlanych lokalizowanych na terenach poloZonych przy drogach

publicznych naiezy przyjmowai zgodnie z przepisami odrqbnymi'

g. Minimalne odlegloscidla obiektow budowlanych lokalizowanych na terenach polozonych przy drogach

wewngtrznych Jstala sig na 6,0 m od zewngtrznej krawqdzijezdni.

4.

Rozdzial3

Ustalenia szczeg6Nowe dotyczqce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy

system6w infrastru ktu ry technicznei

S 23. 1 . wyznaczone w planie systemy infrastruktury technicznej, okre5lone na rysunku planu

symbolami i w spos6b graficzny, *rk"ruji piogr;r potze'b infrastruktury technicznej; w zakresie ich

ilciegorowel tot<atizac;i o[owiqzujq zasady bicreSlone w przepisach odrqbnych'

2. ustala sig nastgpujqce zasady szczegolowe dotyczqce wszystkich rodzaj6w uzqdzeh infrastruktury

technicznej na obszarach objqtych planem:

1) zaopatzenie obiekt6w budowlanych w energiq. elektryczn4 .wodg' g?z onz odbi6r Sciekow

sanitarnych powinno oooywac si{ za posre.-onictwem istniej4cych i planowanych zbiorczych

system6w infrastruktury teihnicznej , zzastrzeileniem pkt 2;
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3 .

2) w przypadku braku mozliwoSci podlqczenia do zbiorczych systemow infrastruktury technicznej,
' 

usialasig mo2liwoSc skorzystania z rozwiqzah indywidualnych;

3) planuje sie utrzymanie przebiegu istniejqcej infrastruktury technicznej z mozliwoScia jej

przebudowY i konserwacji;

4) lokalizaclg przewod6w lub urzqdzef infrastruktury technicznej nale2y przewidzied glownie

Wpasach'drogowych|ubwterenachprzy|eg|ychdopas6wdrogowych;

5) ustala sig mo2liwoS6 likwidacji lub przebudowy kolidujqcych z planowanym zagospodarowaniem

istniejqcej infrastruktury technicznej na zasadach okreSlonych w przepisach odrQbnych;

6) zakazuje sie sadzenia drzew i roslinnosci o rozbudowanych systemach korzeniowych
' 

w miejscach przebiegu podziemnych przewod6w lub urzqdzen infrastruktury technicznej'

ustala sig nastqpujqce zasady uzbrojenia obszar6w w energig elektryczn4

1) utrzymanie przebiegu istniejqcych linii elektroenergetycznych zmozliwoscia ich rozbudowy,

przebudowy i konserwacji;

2) ustala siQ mozliwosc przebudowy, w tym skablowania istniejqcych linii napowietrznych'

w przypadku kolioi z planowanym zagoipodarowaniem teren6w na zasadach okreSlonych

w przePisach odrqbnYch;

3) zasilanie w energig elektrycznq obiekt6w budowlanych z istniejqcych i planowanych przewodow

i urzqdzei elektr6energetycznyih za poirednictwem przylqczy niskiego napigcia;

4) zachowanie strefy o okreslonym sposobie uzytkowania (strefy bezpieczeistwa) dla linii

napowietrznych Sredniego napigcia - fozostawienie pasa technicznego o szeroko6ci minimalnej

1 5  m :

5) zachowanie strefy o okre$lonym sposobie uZytkowania (strefy bezpieczehstwa) dla linii

kablowych Sredniego i niskiego napigcia ora) zlqcz kablowych pozostawienie pasa

technicznego o szeroko$ci minimalnej 1'0 m;

6) w wymienionych w pkt 4, 5 i 6 pasach technicznych zakazuje siq sadzenia drzew' budowy
' 

obie[tOw kubaturowych oraz skladowania material6w;

7) pozostawienie pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi pas6w bez zalesieh
' 

i zadrzewie6 - zgodnie z PN-E-95IOO-J - o szeroko6ci min. 9,3 m;

8) w pozostawionych pasach bez zalesiefl i zadrzewieh ustala siq mo2liwose prowadzenia

gospodarki leSnej pod warunkiem utzymywania pod.liniq drzew nie przekraczaiqcych 2m

wysokoSci oraz pozostawienia wok6l fazOeSio slupa powierzchni nie zalesionej i nie zadrzewionej

w odlegloSci cb najmniej4,0 m od slupa;

9) ustata sie moztiwoSc zbli2enia planowanych obiekt6w budowlanych do istniejqcych linii

elektroenergetycznych oraz wykonanie obostrzefi w miejscach skrzyzowai' na zasadach

okreSlonych w przepisach odrqbnych;

10) w przypadku braku mo2liwoSci podlEczenia do sieci elektroenergetycznej, ustala siQ mo2liwoSc
-' 

*Vioti"nia inOywiJuafnycfr agrebatOw prqdotw6.rczych, wylqcznie jako rozwiazanie tymczasowe'

funt<cjonujqce io czasu'umoZ-liwienia pbOt-aczenia do sieci elektroenergetycznej'

Usta|asiqnastqpuj4cezasadyuzbrojeniaobszar6wwsie6wodociqgow4

1) zaopatrzenie w wodq istniejacej i planowanejgminnej sieciwodociagowej;

2) wszelkie odcinki wodociqg6w powinny posiadao pelne uzbrojenie komunalne tj' hydranty' zasuwy

w studzienkach, studzienki chlonne itp';

3) w przypadku braku mo2liwosci podlqczenia do gminnej sieciwodociqgowej, ustala siq mo2liwosc

wykonania wlasnYch ujqc wodY.

Ustala siq nastgpujqce zasady uzbrojenia obszar6w w sief kanalizacji sanitarnej:

1) odprowadzenie sciek6w do istniejqcej iplanowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej' do

istniejqcej oczy szczalni Sciek6w;

2) w przypadku braku mo2liwosci podlqczenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej' ustala siq

mo'liwosc odprowadzenia sciekbw sanitarnycn do szczelnych bezod_plywowych zbiornik6w na

Scieki lub ekotogicznych indywidualnych i przydomowych oczyszczalni Soiek6w'

4 .
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6. Ustala sig nastqpujqce zasady uzbrojenia obszarow w sied kanalizacji deszczowej:

1) ustala siq mo2liwoSc odprowadzenia w6d deszczowych powierzchniowo na wlasnqdzialkg lub po
ich oczyszczeniu do gruntu, ciek6w powierzchniowych izbiornik6w wodnych, po uzyskaniu
pozwolei wymaganych przepisami odrgbnymi.

Ustala siQ nastepujqce zasady uzbrojenia obszar6w w infrastrukturg telekomunikacyjn4

1) utrzymanie istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej z mo2liwoSciq jej rozbudowy,
przebudowy, remontu i konserwacji;

2) budowa i montaZ nowych obiekt6w i urzqdzen infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie
przepis6w odrqbnych;

3) podlqczenie budynk6w i innych obiektow budowlanych do istniejqcej i planowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Ustala siq nastqpujqce zasady uzbrojenia obszar6w w sied gazowa

1) zasilanie obiekt6w budowlanych w gaz z istniejqcej i planowanej sieci gazowej;

2) w przypadku braku mozliwoSci podlqczenia do sieci gazowej, ustala siq mozliwo5i wykonania
indywidualnych zbiornik6w gazu.

Ustala sig nastqpujqce zasady uzbrojenia obszar6w w energiq gzewczq.

1) energig do ogrzewania budynk6w, wentylacji, przygotowania cieplej wody, posilkdw i potrzeb
technologicznych wytwarzad w indywidualnych 2r5dlach ciepla z wykorzystaniem paliw
i technologii nie powodujqcych pogorszenia stanu Srodowiska;

2) jako paliwo preferowane ustala sig olej opalowy niskosiarkowy, gaz ziemny, gaz propan-butan,
energig elektryczn4 pompy cieplne lub systemy solarne;

3) ustala sig mozliwo$6 zastosowania innych paliw o emisji spalin poni2ej norm ustalonych
w przepisach odrgbnych.

Ustala sig nastgpuj4ce zasady zorganizowanego gromadzenia odpad6w:

1) gromadzenie odpad6w w indywidualnie urzEdzonych miejscach do tego celu;

2) zbiorcze kontenery do selektywnej zbi6rki odpad6w nale2y umieszczad na og6lnodostgpnych
terenach przy ciqgach komunikacyjnych;

3) obowi4zuje wstgpna segregacja oraz wywoz odpad6w w sposdb zorganizowany na gminne
skladowisko odpad6w.

DZIAT- IV

Postanowienia kofcowe

S 24. Ustala sig stawkg procentowq slu2qcq naliczeniu jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu
wartoSci nieruchomoSci w zwiqzku z uchwaleniem planu w wysoko6ci 15 o/o (slownie: piqtnaScie procent) dla
wszystkich obszar6w objgtych planem.

S 25. Na obszarach objgtych planem tracq moc ustalenia zmiany miejscowego planu og6lnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica, zatwierdzonego uchwalq Nr XXV/126/98 Rady
Gminy wStarej Kornicy zdnia 29 kwietnia 1998 r. (Dz.Urz. Woj. Bialskopodlaskiego Nr 5, poz.74 zdnia
t5 czerwca 1998 r.).

S 26. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Stara Kornica.

S 27. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Mazowieckiego.

7.

8 .

9.

10 .

Rady Gminy

strona 12 z l2



RADA GMINY
w Slorei  KornicY

Zalqcznik Nr 2
do uchwaly Nr XVll/1061 2012

Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia
m iejscowego p la n u za gospodarowa n ia przestrze n nego

Gminy Stara Kornica w zakresie teren6w
przeznaczonych do zalesien ia.

Spos6b rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stara Kornica w zakresie teren6w przeznaczonych do zalesienia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 71
w ustawowym terminie nie wniesiono uwag.

27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
z p62n. zm.) stwierdza siq, 2e do projektu planu

PRZEWODNICZ4CY
RadylfttnlnY.



RADA GMINY
w Storej  Kornicy

Zalqcznik Nr 3
do uchwaly Nr XVll/10612012

Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia
m iejscowego plan u za gos poda rowa n ia przestrze n n ego

Gminy Stara Kornica w zakresie teren6w
przeznaczonych do za les ien ia.

Spos6b reatizacji oraz zasady finansowania zapisanych w uchwale w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica w zakresie teren6w
przeznaczonych do zalesienia, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re nale2q do zadaf
wlasnych gminy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 71 z po2n. zm.) stwierdza sig, Ze na terenie objqtym planem
przewiduje iig inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleZ4ce do zadafi wlasnych gminy, ktore
bqOq reaiizowlne przez gming Stara Kornica ze Srodk6w finansowych wlasnych, Srodk6w pomocowych Unii
Eurolrejskiej, Srodi6w wtaScicieli nieruchomoSci, Srodk6w Skarbu Pahstwa, po2yczek i kredyt6w, funduszy
ochrony Srodowiska orazze Srodk6w finansowych wynikajqcych z ustawy Prawo energetyczne.



U Z A S A D N I E N I E

do uchwaly nr XVll/l0612012 Rada Gminy Stara Kornica z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica

w zakresie teren6w przeznaczonych do zalesienia.

Proces uchwalenia planu rozpoczqto uchwalE Nr lX68/04 Rady Gminy w Starel Kornicy
z dnia 27 marca2004 r. w sprawie pzystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu
zagospodarowa nia pzestrzennego g m iny Stara Kornica.

Nastqpnie przyjgto uchwaNg NrXll l/101104 Rady Gminy wStarej Kornicy zdnia 7 grudnia
2044 r. w sprawie: zmiany uchwaly o przystqpieniu do sporzqdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica, do kt6re1 zalqcznikiem byla mapa
okre6lajqca tereny zurbanizowane dla poszczeg6lnych wsi oraz tereny przeznaczone do zalesienia
w obszarach wyznaczonych do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania
pzestrzennego,

W wyniku du2ego zaintrercowania mozliwo6ciq wpowadzenia zalesief na terenuie gminy
przyjqto uchwalq NTXXIV/165/06 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 mala 2006 r. w sprawie
zmiany uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestzennego gminy Stara Kornica, wedlug kt6reJ przystqpiono do sporzqdzeni miejscowego
planu zagospodarowania pzestrzennego w zakresie terenow zurbanizowanych oraz do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie teren6w przeznaczonych do
zalesienia w obszarach. W uchwale doprecyzowano zakres opracowania, w taki sposob, 2e
dotychczasowy zalqcznik graficzny stal siq zalqcznikiem graficznym nr 1, okre5lajqcym wyt4cznie
zakres teren6w zurbanizowanych dla poszczegolnych wsi wyznaczonych do sporzqdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bez wprowadzania w powy2szym zakresie
zmian, w zalqczniku graficznym nr 1, anulowano zapis i oznaczenie graficzne zakresu teren6w
pzeznaczonych do zalesienia wyznaczonych do sporzqdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz dodano zalqcznik graficzny nr 2, okreSlajqcy wyl4cznie
zakres teren6w przeznaczonych do zalesienia wyznaczonych do sporzqdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen nego.

Plan obejmuje obszary poto2one w poszczeg6lnych miejscowo6ciach gminy Stara Kornica,
przeznaczone do zalesienia oraz znajdujqce siq pomiqdzy nimi tereny istniejqcych las6w, tereny
rolnicze i tereny istniejqcych d169 publicznych i wewnqtrznych, objqte granicami obszar6w
iwyznaczone na rysunku planu.

Celem zawartych w planie regulacji jest zapewnienie warunk6w dla wzmocnienia
bior6znorodno6ci i zwigkszenia wska2nika lesisto6ci gminy popzez wyznaczenie teren6w
ptzeznaczonych do zalesienia oraz okre6lenie jednolitych zasad zalesiania tych teren6w.

Ustalenia przyjgte w planie miejscowym sq zgodne sq politykq przestrzennq realizowanq
pzez wladze gminy, okre5lonq r6wnie2 w studium uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stara Kornica (przyjqtego uchwalq Nr Xxlll149l02 Rady Gminy w Stare.l
Kornicy z dnia 28 lutego 2002 r.)

Po przyjqciu kazdej z v,rw. uchwal zamieszczano w prasie ogloszenia, obwieszczano,
zawiadamiano instytucje i organy wla6ciwe do uzgadniania i opiniowania planu o podjgciu uchwaly
o przystqpieniu do sporzqdzenia planu orazzbierano wnioski do planu.

Pzed przystqpieniem do prac planistycznych pozyskano dostqpne kopie map ewidencyjnych
poszczeg6lnych miejscowoSci z terenu Gminy Stara Kornica.

Przed przystqpieniem do prac planistycznych opracowana zostala na potrzeby planu
Ekofizjografia podstawowa Gminy Stara Kornica.

Wykonana zostala koncepcja projektu planu miejscowego.

Prace nad sporzqdzeniem planu miejscowego wznowiono w 2011 roku.

strona I z 2



Do projektu planu miejscowego opracowana zostala Prognoza oddzialywania na Srodowisko
oraz Prognoza skutkow finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Projekt planu miejscowego zostal udostqpniony do zaopiniowania przez Gminnq Komisjq
Urbanistyczno - Architektonicznq w Starej Kornicy. Komisja zebrala siq na posiedzeniu w dniu
14 lipca 2011 r., na ktorym zaopiniowala pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania
pzestzennego gminy Stara Kornica w zakresie teren6w przeznaczonych do zalesienia.

W migdzyczasie przyjgto uchwalq Nr X/60/201 1 Rady Gminy w Staret Kornicy z dnia
27 wrze$nia2111 r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie przystqpienia do sporz4dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestzennego gminy Stara Kornica, polegajqcq na
anulowaniu dotychczasowego zalqcznika graficznego nr 1 i zastqpieniu zalqcznikiem graficznym
nr 1 okre6lajqcym zakres teren6w zurbanizowanych dla poszczegolnych wsi wyznaczonych do
spozqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana ta nie ma wpNywu na
ustalenia i rozstrzygniqcia zawarte w przedmiotowym planie miejscowym.

W grudniu 2011 r. i styczniu 2012 r. uzyskane zostaly niezbgdne opinie i uzgodnienia planu
z wla6ciwymi instytucjami i organami.

Wylo2enie planu do publicznego wglEdu odbylo siq w terminie 14 marca 2012 r. do
5 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzgdu Gminy Stara Kornica. Dyskusja publiczna nad przyjqtymi
w projekcie planu miejscowego rozwiqzaniami odbyfa sig w dniu 28 marca 2012r. o godz. 9.00
w w siedzibie Urzqdu Gminy Stara Kornica.

Uwagi przyjmowane byly w niepzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2012 r.
W terminie wylo2enia orazw wyznaczonym teminie po wylo2eniu 2adne uwagi nie wplynqly.

Plan miejscowy przedlo2ony do uchwalenia sklada sig z:

1) uchwaly zawierajqcej tre56 ustaleri dotyczqcych przeznaczenia teren6w oraz okre5lenia
sposob6w ich zagospodarowania i zabudowy wyrazonych w formie tekstowej;

2) zalqcznika nr 1, kt6ry jest integralnq czq6ciq uchwaly, zawierajqcego rysunki sporzqdzone na
mapach w skali 1 : 5000, ponumerowane kolejno od 1 do 22;

3) zaNqcznika nr 2, ktory jest integralnq czq6ciq uchwaly, zawierajqcego rozstzygniqcia
w sprawie zgloszonych uwag w trakcie wylozenia projektu planu do publicznego wglqdu;

4) zalqcznika nr 3, kt6ry jest integralnq czq6ciq uchwaNy, okre6lajqcego sposob realizacji oraz
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re nale2q do zadari
wlasnych gminy.

Ponadto w planie miejscowym ustala sig stawkq procentowq slu2qcq naliczeniu jednorazowej
oplaty z tytulu wzrostu wartoSci nieruchomoSci w zwiqzku z uchwaleniem planu w wysoko6ci do 30
o/o.
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