
UCHWAŁA NR V/38/19
RADY GMINY PUŁAWY

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy - złoże „Puławy-
Skoki”

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 
XXXIX/224/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy, po stwierdzeniu, iż niniejsza 
zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Puławy uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 11 października 2012 r. (z późn. 
zm.).

Rada Gminy Puławy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy dla 
terenu objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puławy, przyjętego Uchwałą 
Nr XLIV/285/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 13 września 2002 roku (Dz. U. Woj. Lub. Z 2002 r., Nr 122, 
poz. 2644) w zakresie określonym w załączniku graficznym do Uchwały Nr XXXIX/224/2014 Rady Gminy 
Puławy z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy.

2. Ustalenia zmiany planu, o której mowa w ust 1, obejmują teren działek o nr ewid. 7073/2 oraz 7073/3 
położonych w obrębie ewidencyjnym Gołąb i dotyczą ich przeznaczenia pod powierzchniową eksploatację złóż 
piasku ze złoża „Puławy-Skoki”.

3. Powierzchnia terenu objętego zmianą planu wynosi 8,64 ha.

§ 2. 1. Ustaleniami niniejszej uchwały zastępuje się ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Puławy, przyjętego Uchwałą Nr XLIV/285/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 
13 września 2002 roku (Dz. U. Woj. Lub. Z 2002 r., Nr 122, poz. 2644) dla działek o nr ewid. 7073/2 oraz 
7073/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Gołąb, w zakresie określonym w załączniku graficznym do 
Uchwały Nr XXXIX/224/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy.

2. Ustalenia zawarte w uchwale, o której mowa w ust 1, dotyczące zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy zwane będą dalej planem.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 3. 1. Tekst planu stanowi treść niniejszej uchwały.
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2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 1000, wykonany na urzędowej kopii mapy zasadniczej, 
stanowiący integralną część uchwały;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – niebędące ustaleniem 
planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - 
niebędące ustaleniem planu.

§ 4. 1. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały zawarte są również na rysunku planu, będącym

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz na rysunku planu obowiązują łącznie.

§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

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

2) planie – należy przez to rozumieć tekst planu i rysunek planu;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzną część planu wykonaną w skali 

1 : 1 000 na urzędowej kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały;

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw i aktów wykonawczych 
do tych ustaw;

5) linii rozgraniczającej tereny – należy przez to rozumieć linię, która rozgranicza tereny

o różnym przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które przeważa na danym 
terenie;

7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne niż 
podstawowe, które uzupełniają i wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

8) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony i ograniczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony numerem porządkującym i przypisanym symbolem, na którym obowiązują 
te same ustalenia, jeśli z treści uchwały nie wynika inaczej.

2. Inne określenia użyte w uchwale, a nie wymienione powyżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami 
zamieszczonymi w przepisach odrębnych.

§ 6. 1. Obowiązujące elementy ustaleń planu, wyznaczone na rysunku planu:

1) granica terenu objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny - wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;

3) teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych - oznaczony na rysunku planu symbolem 
PE.

2. Informacyjne elementy planu, wyznaczone na rysunku planu:

1) zjazd z terenu PE na drogę wewnętrzną położoną poza granicami planu;

2) granica terenu górniczego „Puławy – Skoki”;

3) granica obszaru górniczego „Puławy – Skoki”;

4) granica udokumentowanego złoża piasków kwarcowych.

3. Na rysunku planu wrysowano orientacyjne linie rozgraniczające tereny dróg położonych poza granicami 
terenu objętego planem, niebędące ustaleniem niniejszego planu.
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Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE W TERENIE PE

§ 7. 1. Wydobywanie piasku oraz utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania

a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenu wynikające z ustaleń niniejszego planu nie mogą 
naruszać:

1) przepisów odrębnych;

2) praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących;

3) innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska i przyrody.

2. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu - do czasu jego zagospodarowania zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie.

§ 8. 

Ustala się stawkę procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30 %.

§ 9. 

Zasady ochrony środowiska i przyrody

1. W granicach terenu objętego planem wprowadza się następujące zasady ochrony środowiska

i przyrody:

1) ustala się nakaz:

a) racjonalnego postępowania z elementami środowiska przyrodniczego,

b) teren objęty planem w całości znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
406 „Zbiornik Niecka Lubelska (Lublin)”, z ustanowionym zakazem wykonywania robót lub innych 
czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntu lub wód w jego obrębie,

c) zastosowania sposobu czasowego przechowywania odpadów powstałych w trakcie wydobywania 
surowców mineralnych (złóż piasków), zabezpieczającego je przed infiltracją wód opadowych, które 
wypłukując zanieczyszczenia stanowić mogą poważne źródło zagrożenia dla środowiska gruntowo–
wodnego;

d) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich 
powstawania z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi i zasadami określonymi dla gminy Puławy;

2) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu.

§ 10. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Dopuszcza się dokonywanie scaleń działek i dokonywanie wtórnych podziałów pod warunkiem 
spełnienia wymagań zawartych w przepisach odrębnych oraz zapewnienia możliwości zagospodarowania nowo 
wydzielonych działek zgodnie z ustaleniami dla terenu PE.

2. W przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych pod obiekty i urządzenia komunikacji oraz 
infrastruktury technicznej, wielkość i ukształtowanie nowo wydzielanych działek należy dostosować do potrzeb 
i funkcji tych urządzeń.

§ 11. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego. 

1. Ustala się następujący sposób obsługi obszaru objętego planem przez układ drogowy:

1) ustala się obsługę obszaru PE przez zjazd z terenu PE na drogę wewnętrzną położoną na dz. nr 1300/29 – 
poza terenem planu;

2) dopuszcza się wyposażenie terenu PE w dojścia i dojazdy do urządzeń związanych z prowadzoną 
eksploatacją;
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3) dopuszcza się miejsca postojowe dla samochodów.

2. Nakazuje się zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego na trzech zatrudnionych. 

§ 12. 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

1. Ustala się zasady obsługi terenu objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej,

w dostosowaniu do potrzeb dla ustalonego przeznaczenia terenu.

2. Jako generalne zasady obowiązujące w terenie objętym planem ustala się:

1) utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem ich przebudowy 
i remontów;

2) dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) dopuszcza się uściślanie lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na etapie wydawania decyzji 
administracyjnych dla poszczególnych inwestycji.

§ 13. 

Wyznacza się TEREN POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH 
o powierzchni 8,64 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem PE.

1. Przeznaczenie podstawowe obejmuje powierzchniową eksploatację surowców mineralnych ze złoża 
piasków kwarcowych „Puławy – Skoki”.

2. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje:

1) pola eksploatacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi o charakterze tymczasowym;

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) dojazdy i dojścia do urządzeń, miejsca postojowe dla samochodów.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenu PE:

1) ustala się zakaz zabudowy;

2) dopuszcza się rekultywację terenów przekształconych w wyniku wydobywania piasków

w kierunku odtworzenia środowiska leśnego.

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puławy.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Puławy

Dorota Osiak
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/38/19

Rady Gminy Puławy

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  GMINY PUŁAWY 

(Eksploatacja złóż piasku „Puławy-Skoki”)

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy został wyłożony 
do publicznego wglądu w okresie od dnia okresie od  11 lipca 2018 roku do 01 sierpnia 2018 roku. 
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu, tj. do dnia 23 sierpnia 
2018 roku nie wpłynęła żadna uwaga. 

Wobec powyższego, Wójt Gminy Puławy przekazał Radzie Gminy Puławy projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy do uchwalenia.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/38/19

Rady Gminy Puławy

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W„MIEJSCOWYM PLANIE

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUŁAWY”

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

ORAZ 
ZASADACH ICH FINANSOWANIA

(Eksploatacja złóż piasku „Puławy-Skoki”)

1. Teren objęty planem ma zapewnioną dostępność komunikacyjną poprzez istniejący zjazd na drogę 
wewnętrzną położoną poza terenem objętym planem, a następnie  do układu komunikacyjnego gminy Puławy.

2. W terenie objętym  planem brak jest uzbrojenia infrastrukturalnego, w tym sieci wodociągowej oraz 
ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ustaleniach niniejszego planu dopuszcza się 
zastosowanie indywidualnych sposobów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych 
i roztopowych.

3. Ustalenia planu  nie skutkują koniecznością realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadań własnych gminy.

4. W związku z treścią zapisu zawartego w ust. 1 i 2  nie występuje konieczność określenia terminów oraz 
wskazywania funduszy na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy.
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