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UCHWAŁA NR LI/263/2018
RADY GMINY ŁONIÓW
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia - część II
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 994 ze zm.) i art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XVI/96/2016
Rady Gminy Łoniów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia, po
przedłożeniu przez Wójta Gminy Łoniów projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, Rada Gminy Łoniów po stwierdzeniu, że projekt zmiany planu nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Łoniów i Łoniów Kolonia, zwaną dalej „zmianą planu” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/205/2009 Rady
Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2010r. Nr 142, poz. 1123).
2. Ustalenia zmiany planu stanowią treść niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rozstrzygnięcie Rady Gminy Łoniów o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu zmiany planu – załącznik Nr 1,
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Łoniów o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik Nr 2.
§ 2. W Uchwale Nr XXXII/205/2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia (Dz. Urz. Woj.
Święt. z 2010r. Nr 142, poz. 1123) wprowadza się następującą zmianę:
§ 39. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Droga krajowa klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczona na
rysunku na rysunku planu symbolem KD-GP1 o przekroju dwujezdniowym 2x2 wraz z urządzeniami
towarzyszącymi wynikającymi z przepisów ustawy o drogach publicznych oraz siecią infrastruktury
odwodnienia i oświetlenia, dla której ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 80,0m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z drogą KD-Z;
2) szerokość jezdni 2x7,0m;
3) wprowadza się zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej przylegających terenów budowlanych poza
terenem funkcjonalnym oznaczonym symbolem U10 zgodnie z § 24a ust. 3 pkt. 8 lit. a);
4) nakazuje się budowę w pasie drogi dróg zbierających-rozprowadzających, prowadzących ruch lokalny;
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5) dopuszcza się obiekty i urządzenia techniczne wynikające z programu technicznego drogi, w tym ekrany
akustyczne;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów mieszkalnych 25m od linii rozgraniczających w terenie
zabudowy i 50m od linii rozgraniczających poza terenem zabudowy oraz 10m dla obiektów usługowych od
linii rozgraniczających."
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łoniów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Szpak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/263/2018
Rady Gminy Łoniów
z dnia 16 października 2018 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łoniów o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu zmiany planu.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu nie wpłynęły.

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Szpak
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/263/2018
Rady Gminy Łoniów
z dnia 16 października 2018 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łoniów o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) po zapoznaniu się z projektem zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy postanawia, co następuje:
1) zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przedstawionego Radzie Gminy
Łoniów projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą realizowane zgodnie
z planem rozwoju infrastruktury technicznej,
2) finansowanie inwestycji ze środków budżetu gminy – środki własne gminy i pozyskane fundusze zgodnie
z przepisami odrębnymi.

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Szpak

