
Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr  XXVI/183/2016 

Rady Miasta Łuków 

z dnia 28 września 2016 roku 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

RADY MIASTA ŁUKÓW 

 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków 
 

 Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), Rada Miasta Łuków postanawia nie 

uwzględnić uwag, które wpłynęły w wyniku dwukrotnego wyłożenia do publicznego wglądu 

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków w okresie przewidzianym w/w ustawą, a które nie zostały uwzględnione przez Burmistrza 

Miasta Łuków i zostały skierowane do rozpatrzenia przez Radę Miasta Łuków. 

 

Część I – I wyłożenie 

 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Łuków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony po raz pierwszy do 

publicznego wglądu w okresie od 30 września 2015 r. do 28 października 2015 r. W wyznaczonym 

terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany studium, tj. do dnia 18 listopada  2015 r., 

wpłynęło 60 uwag. Burmistrz Miasta Łuków  Zarządzeniem Nr 38/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r. 

rozpatrzył uwagi dotyczące projektu zmiany studium. 

 W zakresie uwag uwzględnionych i uwzględnionych częściowo zostały wprowadzone 

odpowiednie zmiany w projekcie zmiany studium. 

 Niniejsze rozstrzygnięcie, zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiera listę uwag nieuwzględnionych. 

  

1. Uwaga złożona przez panią: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca ponownego 

rozpatrzenia przeznaczenia działki ozn. nr ew. 1072/1 położonej przy ul. Poważe w Łukowie 

ozn. symbolem ZN na działkę w części przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną. Z ustaleń 

zmiany studium dla przedmiotowej działki wynika, iż nadal jest ona ujęta jako tereny użytków 

zielonych łąk i pastwisk, choć od wielu lat nie jest użytkowana w tym charakterze. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Lokalizacja odrzucona ze względu na kolizję z uwarunkowaniami przyrodniczymi i 

krajobrazowymi. Działka położona w korytarzu ekologicznym o znaczeniu krajowym wchodzącym 

w skład  przyrodniczego systemu gminy, obejmującego dolinę rzeki Krzny, z którego należy 

wykluczyć możliwość zainwestowania. Dolina jest najmniej przekształconym elementem 

środowiska o dużej naturalnej prężności ekologicznej wynikającej z zasobów wodnych. PSG 

tworzy mozaikę różnorodnych cennych w skali lokalnej i regionalnej obszarów. System ten 

traktowany jest jako spójna przestrzennie, wyodrębniająca się w obszarze zurbanizowanym sieć 

terenów o nadrzędnych funkcjach przyrodniczych oraz podporządkowanych im funkcjach poza 

przyrodniczych, stabilizująca i zasilająca przyrodę w mieście. 

 

 

2. Uwaga złożona przez państwa: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca dokonania 



zmian w obowiązującym studium z terenów zielonych, łąk i pastwisk na tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na działkach ozn. nr ew. 8348/2 i 8347 położonych 

w mieście Łuków. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Lokalizacja odrzucona ze względu na kolizję z uwarunkowaniami przyrodniczymi 

i krajobrazowymi. Działki położone w korytarzu ekologicznym o znaczeniu krajowym 

wchodzącym w skład  przyrodniczego systemu gminy, obejmującego dolinę rzeki Krzny, z  którego 

należy wykluczyć możliwość zainwestowania. 

System ten traktowany jest jako spójna przestrzennie, wyodrębniająca się w obszarze 

zurbanizowanym sieć terenów o nadrzędnych funkcjach przyrodniczych oraz podporządkowanych 

im funkcjach poza przyrodniczych, stabilizująca i zasilająca przyrodę w mieście. 

Działki znajdują się ponadto w obrębie terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, gdzie 

obowiązuje całkowity zakaz zabudowy. Powiększenie terenów mieszkaniowych na obszarze miasta 

powinno odbywać się w sposób racjonalny w miarę wykorzystania terenów już przeznaczonych na 

ten cel w obecnie obowiązujących dokumentach planistycznych. 

Dokument studium zawiera analizy dotyczące zapotrzebowania miasta na nowe tereny zabudowy 

mieszkaniowej oraz bilans powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo, a dotychczas 

niezainwestowanych, wyznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych, wymagane 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miasto dysponuje 

wystarczającą ilością terenów pod zabudowę mieszkaniową, a dalsze zwiększanie powierzchni 

terenów przeznaczonych pod zabudowę spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym 

mowa w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wprowadzenie nadmiernej ilości nowych terenów budowlanych, w sytuacji, gdy istnieją rezerwy 

w terenach inwestycyjnych, sprzyja nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty 

infrastruktury i stoi w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu 

przestrzennego. 

 

3. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca przeznaczenia 

całości działki ozn. nr ew. 3203/1 położonej w Łukowie pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne, dopuszczenie na terenie całej działki usług nieuciążliwych, dopuszczenie budowy na 

terenie całej działki budynków mieszkalnych wolnostojących, bliźniaczych oraz szeregowych, 

dopuszczenie maksymalnej wysokości budynków 12,0 m, dopuszczenie na terenie działki 

ewentualnego podziału działki na działki nowo tworzone o powierzchni minimalnej 3 arów 

(dotyczy zabudowy szeregowej oraz bliźniaczej). Powyższe pozwoli na pełne prawidłowe 

ukształtowanie zabudowy na terenie działki. Przekształcenie całości działki pozwoli na częściowe 

zaspokojenie zapotrzebowania mieszkańców miasta na tereny mieszkaniowe, a po oddaniu do 

użytkowania tunelu pod przejazdem kolejowym przy ul. Międzyrzeckiej dzielnica ta stanie się 

bardzo dobrze skomunikowaną. Przekształcenie działki w całości pozwoli na zaspokojenie 

zapotrzebowania mieszkańców na tereny mieszkaniowe. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Działka w części przylegającej do drogi znajduje się w terenach przeznaczonych pod  zabudowę 

(przeznaczenie wielofunkcyjne zgodnie z ustaleniami studium do określenia w mpzp). Tereny  te 

dotychczas nie zostały zainwestowane. 

Powiększenie terenów mieszkaniowych na obszarze miasta powinno odbywać się w sposób 

racjonalny w miarę wykorzystania terenów już przeznaczonych na ten cel w obecnie 

obowiązujących dokumentach planistycznych. 



Wprowadzenie terenu budowlanego na całej działce powodowałoby fragmentację krajobrazu 

tworząc kolejne linie zabudowy co nie jest zgodne z zasadami kształtowania ładu przestrzennego, 

powodując  ingerencję w tereny  rolniczej przestrzeni produkcyjnej i tereny lasów ochronnych, 

które należy chronić jako cenne przyrodniczo elementy krajobrazu wpływające pozytywnie na 

klimat i jakość powietrza miast. Studium nie jest  przepisem prawa miejscowego. Studium jest 

aktem polityki przestrzennej określającym założenia polityki rozwoju przestrzennego gminy, w tym 

lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, jest koordynacją planów miejscowych, zawiera 

wytyczne do planowania miejscowego dostosowane do potrzeb gminy jako całości.  Z założenia ma 

być ono aktem elastycznym, który stwarzając nieprzekraczalne ramy dla swobody planowania 

miejscowego pozwala na maksymalne uwzględnienie warunków i potrzeb lokalnych. Zatem 

szczegółowe zasady zagospodarowania terenu, w tym wskaźniki i parametry dla konkretnych 

działek ustala się w planie miejscowym. 

Dokument studium zawiera analizy dotyczące zapotrzebowania miasta na nowe tereny budowlane  

oraz bilans powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo, a dotychczas 

niezainwestowanych, wyznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych, wymagane 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miasto dysponuje 

wystarczającą ilością terenów budowlanych, a dalsze zwiększanie powierzchni terenów 

przeznaczonych pod zabudowę spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym mowa 

w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzenie 

nadmiernej ilości nowych terenów budowlanych, w sytuacji, gdy istnieją rezerwy w terenach 

inwestycyjnych, sprzyja nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty infrastruktury 

i stoi w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego. 

 

4. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca uwzględnienia 

poniższych uwag w studium i dokonania zmiany w mpzp. Przedmiotem uwag jest wykreślenie 

z działki ozn nr ew. 7414/10 położonej w Łukowie nieprzekraczalnej linii zabudowy. Na 

przedmiotowej działce jest wybudowany budynek jednorodzinny oraz budynek przedwojenny 

przeznaczony do rozbudowy w celu prowadzenia działalności związanej z usługami. Rozbudowa 

jest możliwa wyłącznie w kierunku północnym. Wkreślenie nieprzekraczalnej linii zabudowy 

uniemożliwia rozbudowę i adaptację tego budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Uwaga zbyt szczegółowa w skali studium. 

Treść uwagi możliwa do rozpatrzenia na etapie sporządzania mpzp lub jego zmiany. Studium nie 

określa nieprzekraczalnych linii zabudowy. Studium jest aktem polityki przestrzennej określającym 

założenia polityki rozwoju przestrzennego gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego, jest koordynacją planów miejscowych, zawiera wytyczne do planowania 

miejscowego dostosowane do potrzeb gminy jako całości. Szczegółowe zasady zagospodarowania 

terenu, w tym wskaźniki i parametry i nieprzekraczalne linie zabudowy dla konkretnych działek 

ustala się w planie miejscowym. 

 

5. Uwaga złożona przez państwa: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca 

przekształcenia w całości działek ozn. nr ew. 2400, 2405/2, 2406/2, 2410/2 położonych przy 

ul. Okrzei  w Łukowie na działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z wnioskiem 

ze stycznia 2015 r. Teren jest uzbrojony, a wnioskowane działki są dobrym miejscem pod budowę 

mieszkaniową jednorodzinną. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 



 

Działki w części południowej, przylegającej do drogi na głębokości ok. 140 m znajdują się 

w terenach przeznaczonych pod zabudowę (przeznaczenie wielofunkcyjne zgodnie z ustaleniami 

studium do określenia w mpzp). W części północnej zaś na głębokości ok. 90 m przeznaczone są 

pod tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów. Przedmiotowe działki w znacznej 

części pozostają  niezainwestowane. Powiększenie terenów mieszkaniowych na obszarze miasta 

powinno odbywać się w sposób racjonalny w miarę wykorzystania terenów już przeznaczonych na 

ten cel w obecnie obowiązujących dokumentach planistycznych. Dokument studium zawiera 

analizy dotyczące zapotrzebowania miasta na nowe tereny zabudowy mieszkaniowej oraz bilans 

powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo, a dotychczas niezainwestowanych, 

wyznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych, wymagane przepisami ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego wynika, iż miasto dysponuje 

wystarczającą ilością terenów pod zabudowę mieszkaniową, a dalsze zwiększanie powierzchni 

terenów przeznaczonych pod zabudowę spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym 

mowa w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wprowadzenie nadmiernej ilości nowych terenów budowlanych, w sytuacji, gdy istnieją rezerwy 

w terenach inwestycyjnych, sprzyja nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty 

infrastruktury i stoi w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu 

przestrzennego. 

 

 

6. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca ponownego 

rozpoczęcie procedury zm. studium z uwagi no to, że pewna część mieszkańców nie wiedziała, że 

czynności formalnoprawne trwają i nie miała możliwości złożenia wniosków. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

bądź jego zmiany reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Burmistrz zgodnie z w/w ustawą ogłosił w miejscowej prasie oraz poprzez 

obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości składania wniosków, 

a następnie uwag dotyczących przyjętych rozwiązań w  projekcie zmiany studium, wyznaczając na 

tę czynność okres nie krótszy niż 21 dni. Procedura sporządzania studium opiera się na pewnej 

chronologicznej sekwencji czynności, które następują po sobie w taki sposób, że wyniki czynności 

zakończonej bezpośrednio wpływają na kolejną. Przywracanie terminów na składanie wniosków 

lub uwag staje się bezprzedmiotowe, ponieważ projekt poddawany jest kolejnym fazom. 

Przywracanie zatem terminów w ramach procedury sporządzania studium nie znajduje podstaw 

prawnych. 

 

7. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca: 

1) likwidacji drogi planowanej na terenie działki ozn. nr ew. 332/1 położonej w Łukowie, 

2) przesunięcia nieprzekraczalnej linii zabudowy od ściany lasu do 35 mb od standardowej   

odległości 14,0 mb. 

Planowana droga znacznie obniży wartość finansową, przestrzenną i możliwość 

zagospodarowania jego nieruchomości, a także utrudni to wykorzystanie działki i możliwość 

realizowania innych planów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w części dotyczącej pkt 2. Uwaga pozostaje 

nieuwzględniona przez Radę Miasta Łuków w zakresie w/w punktu z następującym uzasadnieniem: 

 

Studium nie określa nieprzekraczalnych linii zabudowy. Studium jest aktem polityki przestrzennej 



określającym założenia polityki rozwoju przestrzennego gminy, w tym lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego, jest koordynacją planów miejscowych, zawiera wytyczne do 

planowania miejscowego dostosowane do potrzeb gminy jako całości. 

Wobec powyższego zapisy studium dla poszczególnych funkcji terenów ustalają dla terenów 

sąsiadujących z terenami leśnymi bądź zalesieniami odległość budynków i budowli od ściany lasu, 

które nie mogą być mniejsze niż dopuszczalne przepisami odrębnymi. Szczegółowe zasady 

zagospodarowania terenu, w tym  nieprzekraczalne linie zabudowy dla konkretnych działek ustala 

się w planie miejscowym. Zatem zmniejszenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od ściany lasu 

może mieć ewentualnie miejsce na etapie procedury sporządzania mpzp lub jego zmiany. 

 

8. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca przekształcenia 

działki ozn nr ew. 3216/8 położonej w Łukowie oznaczonej w studium symbolem R na działkę 

przeznaczoną na tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami lub tereny zabudowy usługowej, 

ewentualnie na tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

bądź jego zmiany reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Burmistrz zgodnie z w/w ustawą ogłosił w miejscowej prasie oraz poprzez 

obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości składania wniosków,  

wyznaczając na tę czynność okres nie krótszy niż 21 dni. Na przedmiotową działkę w w/w trybie 

nie był złożony wniosek. 

Ponadto powiększenie terenów mieszkaniowych na obszarze miasta powinno odbywać się 

w sposób racjonalny w miarę wykorzystania terenów już przeznaczonych na ten cel w obecnie 

obowiązujących dokumentach planistycznych. Dokument studium zawiera analizy dotyczące 

zapotrzebowania miasta na nowe tereny zabudowy mieszkaniowej oraz bilans powierzchni terenów 

przeznaczonych pod budownictwo, a dotychczas niezainwestowanych, wyznaczonych 

w obowiązujących dokumentach planistycznych, wymagane przepisami ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Miasto dysponuje wystarczającą ilością terenów pod zabudowę 

mieszkaniową, a dalsze zwiększanie powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę 

spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym mowa w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzenie nadmiernej ilości nowych 

terenów budowlanych, w sytuacji, gdy istnieją rezerwy w terenach inwestycyjnych, sprzyja 

nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty infrastruktury i stoi w sprzeczności 

z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego. 

 

 

9. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) informująca o tym, iż uwagi 

szczegółowe złożone zostały we wniosku z dnia 05.01.2015 r. i powinny być uwzględnione przy 

uchwalaniu mpzp. W treści uwagi ponadto stwierdzono, iż nie powinno się wprowadzać nakazów 

nasadzeń zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym na prywatnych nieruchomościach  

i żądać by prywatni właściciele realizowali ogólno-społeczne ekologiczne zadania gminy. 

W opracowaniu suikzp miasta Łuków z rozdz. 32 powinien być usunięty  ostatni  punkt 

wytycznych, ponieważ nie wskazano szczegółowo powodów realizacji planów miejscowych, tj. 

fragment „utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania i zabudowy na terenach, na których 

studium przewiduje inną funkcję”. Zapis ten umożliwia działania korupcyjne. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 



Projekt zmiany suikzp nie wprowadza nakazów nasadzeń zieleni o charakterze izolacyjnym 

w poszczególnych funkcjach terenów, a jedynie wprowadza zalecenie stosowania zieleni 

izolacyjnej, jako tworzenie strefy parawanowej na styku funkcji produkcyjnej z zabudową 

mieszkaniową. Zalecenie to należy rozumieć jako sugestię do zastosowania przy tworzeniu ustaleń 

planu, które mogą zostać wprowadzone ze względów funkcjonalnych, estetycznych lub 

ochronnych. Nie określa ono obligatoryjnego nakazu lub obowiązku wykonania „zaleconego” 

uregulowania jako wymaganego warunku przy tworzeniu planu – jest to ustalenie wskazujące na 

możliwość optymalnego wyboru rozwiązania wg warunków określonych w studium.   

Studium jest aktem polityki przestrzennej określającym założenia polityki rozwoju przestrzennego 

gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, jest koordynacją planów 

miejscowych, zawiera wytyczne do planowania miejscowego dostosowane do potrzeb gminy jako 

całości. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są opracowywane w sposób 

nienaruszający ustaleń studium. Są jednak opracowaniami znacznie bardziej szczegółowymi 

i w skali całego miasta może zaistnieć sytuacja, w której właściciele nieruchomości będą chcieli 

użytkować swoje grunty zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Przytoczony w uwadze zapis 

ze studium ma na celu umożliwić takie rozwiązania. Ponadto zapis ten nie umożliwia działań 

korupcyjnych, gdyż procedura sporządzania planu bądź jego zmian jest jawna i zapewnia udział 

społeczeństwa na poszczególnych etapach procedury formalnoprawnej. 

 

 

10. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca zmiany 

przeznaczenia działek ozn. nr ew. 4044/4, 4046, 4044/5 położonych w Łukowie z terenów rolnych 

na tereny zabudowy mieszkaniowej. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

bądź jego zmiany reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Burmistrz zgodnie z w/w ustawą ogłosił w miejscowej prasie oraz poprzez 

obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości składania wniosków,  

wyznaczając na tę czynność okres nie krótszy niż 21 dni. Na przedmiotowe działki w w/w trybie 

nie był złożony wniosek. 

Działki w części przylegającej do drogi znajdują się w terenach przeznaczonych pod  zabudowę 

(przeznaczenie wielofunkcyjne zgodnie z ustaleniami studium do określenia w mpzp). W pozostałej 

części znajdują się w terenach rolnych. Powiększenie terenów mieszkaniowych na obszarze miasta 

powinno odbywać się w sposób racjonalny w miarę wykorzystania terenów już przeznaczonych na 

ten cel w obecnie obowiązujących dokumentach planistycznych. Studium nie jest przepisem prawa 

miejscowego. Studium jest aktem polityki przestrzennej określającym założenia polityki rozwoju 

przestrzennego gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, jest koordynacją 

planów miejscowych, zawiera wytyczne do planowania miejscowego dostosowane do potrzeb 

gminy jako całości.  Studium stwarza nieprzekraczalne ramy dla swobody planowania 

miejscowego, pozwala na maksymalne uwzględnienie warunków i potrzeb lokalnych. Dokument 

studium zawiera analizy dotyczące zapotrzebowania miasta na nowe tereny budowlane  oraz bilans 

powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo, a dotychczas niezainwestowanych, 

wyznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych, wymagane przepisami ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego wynika, iż miasto dysponuje 

wystarczającą ilością terenów budowlanych, a dalsze zwiększanie powierzchni terenów 

przeznaczonych pod zabudowę spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym mowa 

w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzenie 

nadmiernej ilości nowych terenów budowlanych, w sytuacji, gdy istnieją rezerwy w terenach 

inwestycyjnych, sprzyja nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty infrastruktury 



i stoi w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego. 

 

11. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) w treści, której podnosi, iż 

rezygnacja z usług w projekcie zmiany studium na jego działce ozn. nr ew. 7786 położonej 

w Łukowie sprawi, że działka traci na swojej atrakcyjności. Ponadto wnosi o zmianę oddziaływania 

pasa drogowego na przedmiotową nieruchomość. W chwili obecnej ograniczenia w zabudowie 

działki związane z pasem drogowym są zbyt duże. 

 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Uwaga dotycząca nieuwzględnienia usług w projekcie zmiany studium na przedmiotowej działce 

jest bezzasadna, gdyż ustalenia tego projektu, po rozstrzygnięciu w miejscowym planie i określeniu 

jednolitej dla całej wydzielonej w dokumencie strefy oznaczonej symbolem MN,MW funkcji 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

dopuszczają uzupełnienie terenu o funkcję usług i drobnej  wytwórczość o charakterze 

nieuciążliwym  zlokalizowanych w części parterowej budynków zarówno mieszkaniowych 

jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Natomiast uwaga w zakresie zmiany oddziaływania pasa 

drogowego na przedmiotową nieruchomość pozostaje nieuwzględniona, ponieważ studium jest 

aktem polityki przestrzennej określającym założenia polityki rozwoju przestrzennego gminy, w tym 

lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, jest koordynacją planów miejscowych, zawiera 

wytyczne do planowania miejscowego dostosowane do potrzeb gminy jako całości. 

W przedmiotowym zakresie ustalenia projektu zmiany studium zakładają, iż szerokości istniejących 

na terenie miasta dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych powinny odpowiadać 

wymogom wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich 

usytuowanie, umożliwiając jednocześnie docelowo realizację elementów poprawiających 

bezpieczeństwo ruchu oraz komfort podróży, np.: chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-

jezdnych. Natomiast szczegółowe zasady zagospodarowania terenu, w tym  w zakresie szerokości 

pasów drogowych, ustala się w planie miejscowym. 

 

12. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca: 

1) wprowadzenia na działce ozn. nr ew. 9150 położonej w Łukowie strefy usług lub przynajmniej 

dopuszczenia działalności usługowej oraz możliwości budowy budynku przeznaczonego na ten cel. 

2) przesunięcia granicy strefy umożliwiającej budowę budynku do 10,0 m od ulicy Kolejowej.   

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w części dotyczącej pkt 2. Uwaga pozostaje 

nieuwzględniona przez Radę Miasta Łuków w zakresie w/w punktu z następującym uzasadnieniem: 

 

 

Uwaga nieuwzględnienia w części dotyczącej pkt 2) czyli przesunięcia granicy strefy 

umożliwiającej budowę budynku w odległości 10,0 m od ul. Kolejowej. Studium nie określa 

nieprzekraczalnych linii zabudowy. Studium jest aktem polityki przestrzennej określającym 

założenia polityki rozwoju przestrzennego gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego, jest koordynacją planów miejscowych, zawiera wytyczne do planowania 

miejscowego dostosowane do potrzeb gminy jako całości. Szczegółowe zasady zagospodarowania 

terenu, w tym  nieprzekraczalne linie zabudowy dla konkretnych działek ustala się w planie 

miejscowym. Zatem zmniejszenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od ul. Kolejowej może mieć 

ewentualnie miejsce na etapie procedury sporządzania mpzp lub jego zmiany. 

 

 



13. Uwaga złożona przez: 

1) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lublin Koło w Łukowie 

2) Orlik Towarzystwo Przyrodniczo-Historczyne z siedzibą przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 

22, 21-400 Łuków 

3) Mazowieckie Towarzystwo Strzeleckie im. Józefa Piłsudskiego z siedzibą przy 

ul. Okuniewskiej 1, 05-070 Sulejówek 

reprezentowanych przez pana Sylwestra Muszyńskiego dotycząca: 

1) pozostawienia terenu obecnie ozn. w mpzp symbolem  USZ1 – terenem sportu i rekreacji 

z klauzulą – reaktywacja strzelnicy, co pozwoli na zachowanie poniekąd zabytkowej 

strzelnicy sportowej, 

2) pozostawienia terenów leśnych z możliwością wykorzystania ich do celów edukacyjno-

przyrodniczych i historycznych, 

3) zmiany terenów poprodukcyjnych oznaczonych w mpzp P4 a w zm. suikzp P na tereny US 

jako uzupełnienie terenów sportowych i rekreacyjnych przeznaczonych na inną formę niż 

strzelnica, 

4) pozostawienia terenów leśnych ozn. w mpzp ZL17, a w zm. suikzp przeznaczonych do 

wycinki i zmiany na tereny przemysłowe, jako kompleks leśny mający duże walory 

przyrodnicze i historyczne, 

5) podzielenia terenu rolnego ozn. w mpzp R13 a w zm. suikzp przeznaczonego w całości na 

tereny produkcyjne na trzy funkcje, w tym: 

a) część terenu przylegającą do kompleksu leśnego i jego zamiana na teren sportowo - 

rekreacyjny jako uzupełnienie planowanej funkcji terenu, gdzie mogłaby być wykorzystywana 

jako parking, 

b) wydzielenia drogi dojazdowej przecinającej ten teren, która stanowiłaby „urbanistyczną 

całość” pomiędzy terenami przeznaczonymi na różne funkcje, a mianowicie w części północnej 

na sport i rekreację, a w części południowej przemysł, obydwie tak ważne dla miasta; 

wydzielenie tej drogi stworzyłoby dogodny układ komunikacyjny zarówno dla terenów 

sportowych i produkcyjnych, połączyłaby ona planowaną obwodnicę z istniejąca ul. Strzelniczą, 

dając dostępność dla terenów przemysłowych z czterech stron, 

c) część terenu położonego na południe od wyznaczonej drogi z przeznaczeniem na tereny 

przemysłowe jako uzupełnienie terenu ozn. symbolem PZ2 i przeznaczenie na produkcję, składy 

i bazy, 

6) zmianę terenów ozn. w mpzp z terenów rolnych na tereny sportu i rekreacji jako 

uzupełnienie kompleksu, 

7) pozostawienie terenu ZCZ1 jako cmentarza wojskowego zamkniętego, 

8) pozostawienie terenów rolnych ozn. w mpzp R11 jako tereny rolne, a nie  jako tereny 

zabudowy mieszkaniowej z usługami wyznaczonymi w zm. sukizp; przedmiotowy teren jest 

mało atrakcyjny na tereny mieszkaniowe z uwagi na to, iż w jego sąsiedztwie przebiega ciek 

wodny, który nie został w studium uwzględniony, poza tym przez teren ten przebiega 

gazociąg z wyznaczona strefą oraz linia SN wraz ze  swoją strefa ochronną. Pozostawienie 

tych terenów rolnych stanowiłoby otulinę dla planowanej strzelnicy, 

9) oznaczoną w mpzp drogę KDW11 pozostawić jako drogę wewnętrzną, 

10) teren ozn. w mpzp R15 przeznaczyć jako uzupełnienie terenów przemysłowych. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Uwaga jest bezzasadna w części dotyczącej pkt 1, 2 i 7 , gdyż projekt zmiany studium utrzymuje 

dotychczasowe przeznaczenie, czyli tereny US, ZL, ZC. Szczegółowe zasady zagospodarowania 

tych terenów będą określone na etapie mpzp. Uwaga pozostaje nieuwzględniona w pozostałych 

punktach. W Studium na pozostałych terenach wskazanych na załączniku graficznym określony jest  

kierunek przeznaczenia – jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,  tworzący 



całość funkcjonalno-przestrzenną. 

Wprowadzenie terenów sportu i rekreacji w bezpośrednim sąsiedztwie strefy aktywności 

gospodarczych i możliwość lokalizacji obiektów usługowo-produkcyjnych narażałoby te tereny na 

różnorodne uciążliwości. Tereny sportu oddzielone są od terenów produkcyjnych lasem 

stanowiącym strefę buforową pomiędzy tymi dwoma funkcjami terenów. Las ten znacząco 

ogranicza lub całkowicie eliminuje oddziaływanie terenów P na tereny US. 

 

14. Uwaga złożona przez państwa: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca: 

1) zwiększenia powierzchni zabudowy maksymalnie w stronę południową do 1000 m
2
 na działce 

oznaczonej nr ew. 506 położonej w Łukowie, 

2) zmiany funkcji terenu z mieszkalnej na mieszkalno – usługową na tej działce. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w części dotyczącej pkt 2. Uwaga pozostaje 

nieuwzględniona przez Radę Miasta Łuków w zakresie w/w punktu z następującym uzasadnieniem: 

 

Uwaga bezzasadna w zakresie zmiany funkcji terenu z zabudowy mieszkaniowej na zabudowę 

mieszkalno-usługową, gdyż ustalenia projektu zmiany studium dla wnioskowanej działki ustalają 

przeznaczenie wielofunkcyjne  jako równoważność określonych rodzajów przeznaczenia, które 

mogą istnieć wspólnie lub samodzielnie w obrębie działki, lub kilku działek, kształtując zespoły 

zabudowy o poszczególnych funkcjach, do określenia w mpzp. 

 

15. Uwaga złożona przez panią: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca zmiany funkcji 

terenu na działkach ozn. nr ew. 8667, 8668 i 8581 położonych w Łukowie z: 

1) U,MN na MW,U na działkach położonych przy ul. Browarnej 

2) U,ZP na U,MW na działce położonej przy ul. Międzyrzeckiej. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w części dotyczącej pkt 2. Uwaga pozostaje 

nieuwzględniona przez Radę Miasta Łuków w zakresie w/w punktu z następującym uzasadnieniem: 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie dotyczącym zmiany funkcji terenu z U,ZP na U,MW. Działka 

ozn. nr ew. 8581 położona jest na terenie dawnego rynku miejskiego w strefie ochrony 

konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego centrum miasta. Z uwagi na historyczny 

charakter rynku zasadnym jest utrzymanie dotychczasowego  przeznaczenia z możliwością 

wyłącznie adaptacji istniejącej zabudowy w jej dotychczasowych gabarytach. Wprowadzenie 

funkcji terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dającej możliwość realizacji zabudowy 

wysokiej stanowiłoby zburzenie relacji pomiędzy sąsiadującymi terenami o charakterze 

ogólnodostępnym  i stworzenie dominanty w układzie krajobrazowym tej części miasta.  Zmiana ta 

wprowadzi dysharmonię w istniejącej zabudowie, naruszy ład przestrzenny. 

 

16. Uwaga złożona przez panią: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca zmiany 

przeznaczenia części działek ozn. nr ew. 3168/3 i 3181/1 położonych w Łukowie z rolnych na 

budowlane. (Powinno być 3168/1 zamiast 3181/1) 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

bądź jego zmiany reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Burmistrz zgodnie z w/w ustawą ogłosił w miejscowej prasie oraz poprzez 

obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości składania wniosków,  

wyznaczając na tę czynność okres nie krótszy niż 21 dni. Na przedmiotowe działki w w/w trybie 

nie był złożony wniosek. Działki częściowo znajdują się w terenach rolniczych. Powiększenie 



terenów mieszkaniowych na obszarze miasta powinno odbywać się w sposób racjonalny w miarę 

wykorzystania terenów już przeznaczonych na ten cel w obecnie obowiązujących dokumentach 

planistycznych. Dokument studium zawiera analizy dotyczące zapotrzebowania miasta na nowe 

tereny zabudowy mieszkaniowej oraz bilans powierzchni terenów przeznaczonych pod 

budownictwo, a dotychczas niezainwestowanych, wyznaczonych w obowiązujących dokumentach 

planistycznych, wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Z powyższego wynika, iż miasto dysponuje wystarczającą ilością terenów pod zabudowę 

mieszkaniową, a dalsze zwiększanie powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę 

spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym mowa w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzenie nadmiernej ilości nowych 

terenów budowlanych, w sytuacji, gdy istnieją rezerwy w terenach inwestycyjnych, sprzyja 

nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty infrastruktury i stoi w sprzeczności 

z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego. 

 

17. Uwaga złożona przez panią: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca zmiany 

wskaźników i parametrów w mpzp dla działki ozn. nr ew. 8686 położonej w Łukowie. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Uwaga zbyt szczegółowa w skali studium. Treść uwagi możliwa do rozpatrzenia na etapie 

sporządzania mpzp lub jego zmiany. Studium nie określa wskaźników i parametrów dla każdej 

działki z osobna. Studium jest aktem polityki przestrzennej określającym założenia polityki rozwoju 

przestrzennego gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, jest koordynacją 

planów miejscowych, zawiera wytyczne do planowania miejscowego dostosowane do potrzeb 

gminy jako całości. Szczegółowe zasady zagospodarowania terenu, w tym wskaźniki i parametry 

dla konkretnych działek ustala się w planie miejscowym. 

 

18. Uwaga złożona przez państwa: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca zmiany  

przeznaczenia działek ozn. nr ew. 8348/2 i 8347 położonych w Łukowie z terenów zielonych na 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

 

Uwaga odrzucona ze względu na kolizję wnioskowanej lokalizacji z uwarunkowaniami 

przyrodniczymi i krajobrazowymi. Działka położona w korytarzu ekologicznym o znaczeniu 

krajowym wchodzącym w skład  przyrodniczego systemu gminy, obejmującego dolinę rzeki Krzny, 

z  którego należy wykluczyć możliwość zainwestowania. System ten traktowany jest jako spójna 

przestrzennie, wyodrębniająca się w obszarze zurbanizowanym sieć terenów o nadrzędnych 

funkcjach przyrodniczych oraz podporządkowanych im funkcjach poza przyrodniczych, 

stabilizująca i zasilająca przyrodę w mieście. Działka znajduje się ponadto w obrębie terenów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, gdzie obowiązuje całkowity zakaz zabudowy. 

Powiększenie terenów mieszkaniowych na obszarze miasta powinno odbywać się w sposób 

racjonalny w miarę wykorzystania terenów już przeznaczonych na ten cel w obecnie 

obowiązujących dokumentach planistycznych. Dokument studium zawiera analizy dotyczące 

zapotrzebowania miasta na nowe tereny zabudowy mieszkaniowej oraz bilans powierzchni terenów 

przeznaczonych pod budownictwo, a dotychczas niezainwestowanych, wyznaczonych 

w obowiązujących dokumentach planistycznych, wymagane przepisami ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego wynika, iż miasto dysponuje wystarczającą 

ilością terenów pod zabudowę mieszkaniową, a dalsze zwiększanie powierzchni terenów 



przeznaczonych pod zabudowę spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym mowa 

w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzenie 

nadmiernej ilości nowych terenów budowlanych, w sytuacji, gdy istnieją rezerwy w terenach 

inwestycyjnych, sprzyja nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty infrastruktury 

i stoi w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego. 

 

19. Uwaga złożona przez: Brand Metal Marcin Brogosz dotycząca uwzględnienia w suikzp działki 

ozn. nr ew. 8720/3 położonej w Łukowie jako miejsca prowadzenia działalności w zakresie 

zbierania odpadów (skup złomu). 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Uwaga bezzasadna,  gdyż ustalenia projektu zmiany studium dla wnioskowanej działki ustalają 

przeznaczenie terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w którym mieści się 

działalność z zakresu skupu złomu. 

 

20. Uwaga złożona przez państwa: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca braku zgody 

na zmianę przeznaczenia działek ozn. nr ew. 2525/5, 2525/3, 2525/4, 2525/6, 2525/26, 2525/17 

położonych w Łukowie na tereny zabudowy wielorodzinnej. Zmiana ta wprowadzi dysharmonię 

w istniejącej zabudowie, naruszy ład przestrzenny oraz zasadę dobrego sąsiedztwa. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Projekt zmiany studium na terenie oznaczonym symbolem MN,MW, zgodnie z uwagą złożoną 

przez właściciela terenu po wyłożeniu projektu zmiany studium do publicznego wglądu, utrzymuje 

dotychczasowy sposób przeznaczenia terenu jako tereny zabudowy produkcyjnej, składów 

i magazynów. Natomiast w zakresie terenu ozn. symbolem MW projekt zmiany studium utrzymuje 

proponowane w projekcie dokumentu przeznaczenie rozszerzając je zgodnie z uwagą  właściciela 

o funkcję usług.   

 

21. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca przekształcenia 

części działki ozn. nr ew. 2971 położonych w Łukowie z funkcji mieszkaniowo – usługowej na 

usługową. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w części. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez 

Radę Miasta Łuków w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem MNU z następującym 

uzasadnieniem: 

 

Uwaga jest bezzasadna w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem MN,U, gdyż ustalenia 

projektu zmiany studium ustalają przeznaczenie wielofunkcyjne  jako równoważność określonych 

rodzajów przeznaczenia, które mogą istnieć wspólnie lub samodzielnie w obrębie działki, lub kilku 

działek, kształtując zespoły zabudowy o poszczególnych funkcjach, do określenia w mpzp. 

 

22. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca 

uwzględnienia zmian objętych wnioskiem w zakresie działek ozn. nr ew: 998, 983, 982, 981, 980, 

979, 978, 977, 976, 975, 974, 995, 994, 993, 992, 991, 990, 989, 987, 986, 972, 966 położonych w 

Łukowie i przeznaczenie obszaru w suikzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi oraz 

usługi sportu i rekreacji. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w części. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez 



Radę Miasta Łuków w zakresie wprowadzenia funkcji MNU z następującym uzasadnieniem: 

 

Uwaga częściowo nieuwzględniona w zakresie wprowadzenia funkcji MN,U na całym terenie, gdyż 

przedmiotowe działki w zdecydowanym stopniu pozostają niezainwestowane, a wprowadzenie 

terenu budowlanego na wnioskowanych częściach działek powodowałoby fragmentację krajobrazu 

tworząc kolejne linie zabudowy, co nie jest zgodne z zasadami kształtowania ładu przestrzennego, 

powodując  ingerencję w tereny  rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Powiększenie terenów mieszkaniowych na obszarze miasta powinno odbywać się w sposób 

racjonalny w miarę wykorzystania terenów już przeznaczonych na ten cel w obecnie 

obowiązujących dokumentach planistycznych. 

Dokument studium zawiera analizy dotyczące zapotrzebowania miasta na nowe tereny zabudowy 

mieszkaniowej oraz bilans powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo, a dotychczas 

niezainwestowanych, wyznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych, wymagane 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego wynika, iż 

miasto dysponuje wystarczającą ilością terenów pod zabudowę mieszkaniową, a dalsze zwiększanie 

powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę spowoduje znaczące przekroczenie 

wskaźnika, o którym mowa w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Wprowadzenie nadmiernej ilości nowych terenów budowlanych, w sytuacji, gdy 

istnieją rezerwy w terenach inwestycyjnych, sprzyja nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, 

zwiększa koszty infrastruktury i stoi w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz 

kształtowania ładu przestrzennego. 

 

 

23. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca zmiany 

przeznaczenia działek, zawartych we wniosku zbiorowym z dn. 14.11.2011 r. ozn. nr ew. 4100, 

4097/1, 4102, 4104 położonych w Łukowie jako tereny R na tereny MN,U. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków  z następującym uzasadnieniem: 

 

 

Działki w części przylegającej do drogi znajdują się w terenach przeznaczonych pod  zabudowę 

(przeznaczenie wielofunkcyjne zgodnie z ustaleniami studium do określenia w mpzp). Tereny  te 

dotychczas nie zostały zainwestowane. Powiększenie terenów mieszkaniowych na obszarze miasta 

powinno odbywać się w sposób racjonalny w miarę wykorzystania terenów już przeznaczonych na 

ten cel w obecnie obowiązujących dokumentach planistycznych. Wprowadzenie terenu 

budowlanego na całych działkach powodowałoby fragmentację krajobrazu tworząc kolejne linie 

zabudowy co nie jest zgodne z zasadami kształtowania ładu przestrzennego, powodując  ingerencję 

w tereny  rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Studium jest aktem polityki przestrzennej 

określającym założenia polityki rozwoju przestrzennego gminy, w tym lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego, jest koordynacją planów miejscowych, zawiera wytyczne do 

planowania miejscowego dostosowane do potrzeb gminy jako całości.  Z założenia ma być ono 

aktem elastycznym, który stwarzając nieprzekraczalne ramy dla swobody planowania miejscowego 

pozwala na maksymalne uwzględnienie warunków i potrzeb lokalnych. Dokument studium zawiera 

analizy dotyczące zapotrzebowania miasta na nowe tereny budowlane oraz bilans powierzchni 

terenów przeznaczonych pod budownictwo, a dotychczas niezainwestowanych, wyznaczonych 

w obowiązujących dokumentach planistycznych, wymagane przepisami ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego wynika, iż miasto dysponuje wystarczającą 

ilością terenów budowlanych, a dalsze zwiększanie powierzchni terenów przeznaczonych pod 

zabudowę spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym mowa w art. 10 ust. 7 pkt 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzenie nadmiernej ilości nowych 

terenów budowlanych, w sytuacji, gdy istnieją rezerwy w terenach inwestycyjnych, sprzyja 



nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty infrastruktury i stoi w sprzeczności 

z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego. 

 

24. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) informująca, iż  na 

działkach ozn. nr ew. 7706/1 i 7710/2 położonych w Łukowie został dokonany podział 

nieruchomości, w wyniku którego zostały wydzielone działki ozn. nr ew. 7706/5 i 7710/3. 

Jednocześnie dotyczy przeznaczenia działek ozn. nr ew. 7700/1, 7697/1, 7687/5 pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ewentualnie budownictwo jednorodzinne z usługami. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w części. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez 

Radę Miasta Łuków w zakresie nowo wydzielanych działek z następującym uzasadnieniem: 

 

Uwaga jest bezzasadna w części dotyczącej nowo wydzielonych działek, gdyż ustalenia projektu 

zmiany studium utrzymują dla tych nieruchomości  przeznaczenie zgodne z uwagą, czyli MW. 

 

 

25. Uwaga złożona przez państwa: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca zmiany 

funkcji terenu z MN,U na U,MN oraz zmianę wskaźników i parametrów  dla działek oznaczonych 

nr ew. 7515/5, 7515/14, 8650/3, 1129/2 położonych w Łukowie, a także przeznaczenie większej 

części terenu pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z załącznikiem do niniejszego wniosku. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w części. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez 

Radę Miasta Łuków w zakresie dotyczącym działek ozn. nr ew. 7515/5, 7515/14 i 1129/2 

położonych z następującym uzasadnieniem: 

 

Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej działek ozn. nr ew. 7515/5 i 7515/14, gdyż na 

wnioskowanych działkach występuje przeznaczenie wielofunkcyjne  jako równoważność 

określonych rodzajów przeznaczenia, które mogą istnieć wspólnie lub samodzielnie w obrębie 

działki lub kilku działek, kształtując zespoły zabudowy o poszczególnych funkcjach, do określenia 

w mpzp oraz nieuwzględniona w zakresie działki ozn. nr ew. 1129/2 , gdyż przedmiotowa działka 

w całości pozostaje  niezainwestowana, a wprowadzenie terenu budowlanego na wnioskowanej 

części działki powodowałoby fragmentację krajobrazu, tworząc kolejne linie zabudowy, co nie jest 

zgodne z zasadami kształtowania ładu przestrzennego, powodując  ingerencję w tereny  rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej. Studium jest aktem polityki przestrzennej określającym założenia polityki 

rozwoju przestrzennego gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, jest 

koordynacją planów miejscowych, zawiera wytyczne do planowania miejscowego dostosowane do 

potrzeb gminy jako całości.  Z założenia ma być ono aktem elastycznym, który stwarzając 

nieprzekraczalne ramy dla swobody planowania miejscowego pozwala na maksymalne 

uwzględnienie warunków i potrzeb lokalnych. Wobec powyższego zapisy studium nie określą 

wskaźników i parametrów dla konkretnych działek.  Szczegółowe zasady zagospodarowania terenu, 

w tym  wskaźniki i parametry konkretnych działek ustala się w planie miejscowym.  Dokument 

studium zawiera analizy dotyczące zapotrzebowania miasta na nowe tereny budowlane oraz bilans 

powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo, a dotychczas niezainwestowanych, 

wyznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych, wymagane przepisami ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego wynika, iż miasto dysponuje 

wystarczającą ilością terenów budowlanych, a dalsze zwiększanie powierzchni terenów 

przeznaczonych pod zabudowę spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym mowa 

w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzenie 

nadmiernej ilości nowych terenów budowlanych, w sytuacji, gdy istnieją rezerwy w terenach 

inwestycyjnych, sprzyja nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty infrastruktury 

i stoi w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego. 

 



26. Uwaga złożona przez państwa: * (dane osobowe podlegające ochronie) informująca, 

iż w dokumencie suikzp na wnioskowanych działkach ozn. nr ew. 3251, 3252, 3253 położonych 

w Łukowie przeznaczenie 30 arów na potrzeby budowlane to za mało, aby zaspokoić potrzeby 

budowlane. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w części. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez 

Radę Miasta Łuków w części z następującym uzasadnieniem: 

 

Teren budowlany został poszerzony do głębokości ok. 100,0 m. Pozostała część terenu pozostaje 

w dotychczasowym użytkowaniu. Wprowadzenie terenu budowlanego na pozostałej części działek 

spowodowałoby kolizję z uwarunkowaniami przyrodniczymi i krajobrazowymi,  powodując  

ingerencję w tereny lasów ochronnych, które należy chronić jako cenne przyrodniczo elementy 

krajobrazu wpływające pozytywnie na klimat i jakość powietrza miasta.  Ponadto 

wyznaczone dotychczas tereny budowlane nie zostały zainwestowane. Tworzenie kolejnych linii 

zabudowy, w przypadku braku zainwestowania na dotychczasowej części terenów budowlanych 

jest niezgodne z zasadami kształtowania ładu przestrzennego. Powiększenie terenów 

mieszkaniowych na obszarze miasta powinno odbywać się w sposób racjonalny w miarę 

wykorzystania terenów już przeznaczonych na ten cel w obecnie obowiązujących dokumentach 

planistycznych. 

 

27. Uwaga złożona przez panią: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca wydzielenia 

działki z aktualnie obowiązujących ustaleń mpzp dla terenów MNI oraz o utworzenie przeznaczenia 

zgodnego z prowadzoną od lat działalnością gospodarczą. Wnosi o przypisanie działce ozn. nr ew. 

9466 położonych w Łukowie symbolu MN,U z uwzględnieniem zapisów dotyczących wskaźników 

i parametrów. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Ustalenia projektu zmiany studium dla wnioskowanej działki utrzymują dotychczasowe 

przeznaczenie, jakim jest MN,U. Ponadto uwaga zbyt szczegółowa w skali studium. Treść uwagi 

możliwa do rozpatrzenia na etapie sporządzania mpzp lub jego zmiany. Studium nie określa 

szczegółowo dla każdej działki wskaźników i parametrów. Studium jest aktem polityki 

przestrzennej określającym założenia polityki rozwoju przestrzennego gminy, w tym lokalnych 

zasad zagospodarowania przestrzennego, jest koordynacją planów miejscowych, zawiera wytyczne 

do planowania miejscowego dostosowane do potrzeb gminy jako całości. Szczegółowe zasady 

zagospodarowania terenu, w tym wskaźniki i parametry dla konkretnych działek ustala się w planie 

miejscowym. 

 

28. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca stwierdzenia, 

iż zmiana przeznaczenia zagospodarowania tylko poszczególnych działek (dz. ozn. nr ew. 10908) 

położonych w pobliżu na zabudowę wielorodzinną i zabudowę usługową uniemożliwi racjonalne 

wykorzystanie tego terenu przy uchwaleniu ewentualnej zm. mpzp. W związku z powyższym wnosi 

o zmianę przeznaczenia terenu położonego po wschodniej stronie ul. Stankiewicza na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej i usług. 

 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

W procedurze zmiany studium zostały złożone wnioski wyłącznie na tereny zaznaczone jako 

zmiany w projekcie zm. suikzp.  W wyniku wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego 



wglądu właściciele pozostałych nieruchomości nie wnosili o zmianę dotychczasowych funkcji 

terenu w związku z czym nie ma podstaw do zmiany przyjętych rozwiązań. 

 

 

29. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca dostosowania 

projektu studium do obowiązującego mpzp, w którym na działkach ozn. nr ew. 7102/4, 7103/2, 

7103/5, 7104/4, 7105/15, 7106/5 położonych w Łukowie znajdują się usługi handlu UH. 

 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Uwaga bezzasadna, gdyż ustalenia projektu zmiany studium dla wnioskowanych działek ustalają 

przeznaczenie wielofunkcyjne  jako równoważność określonych rodzajów przeznaczenia, które 

mogą istnieć wspólnie lub samodzielnie w obrębie działki, lub kilku działek, kształtując zespoły 

zabudowy o poszczególnych funkcjach, do określenia w mpzp. 

Studium jest aktem polityki przestrzennej określającym założenia polityki rozwoju przestrzennego 

gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, jest koordynacją planów 

miejscowych, zawiera wytyczne do planowania miejscowego dostosowane do potrzeb gminy jako 

całości.  Z założenia ma być ono aktem elastycznym, który stwarzając nieprzekraczalne ramy dla 

swobody planowania miejscowego pozwala na maksymalne uwzględnienie warunków i potrzeb 

lokalnych. Zatem szczegółowe zasady zagospodarowania terenu, w tym wskaźniki i parametry dla 

konkretnych działek ustala się w planie miejscowym. Studium stanowi wytyczne dla planów 

miejscowych, a nie odwrotnie. 

 

30. Uwaga złożona przez panią: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca pozostawienia 

na działkach ozn. nr ew. 6293, 6295, 6294, 8907, 6299/3, 6303, 6309, 6313, 6316, 6325, 6328, 

6337, 6346, 6350, 6353/4, 9598/1 położonych w Łukowie oznaczenia P w niezmienionej formie 

w południowej części działek przy jednoczesnej zmianie działek w części R i U na MN,U lub 

uwzględnienie oznaczenia P i U dla całego obszaru po 50% każdy, lub o zmianę oznaczenia na 

P w całym obszarze. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

W procedurze zmiany studium zostały złożone wnioski o przeznaczanie tych gruntów na cele 

MW,U. W wyniku wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu właściciele 

pozostałych nieruchomości nie zakwestionowali wprowadzonej w studium funkcji terenu dla 

przedmiotowych działek w związku z czym nie ma podstaw do zmiany przyjętych rozwiązań. 

Studium jest aktem polityki przestrzennej określającym założenia polityki rozwoju przestrzennego 

gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, jest koordynacją planów 

miejscowych, zawiera wytyczne do planowania miejscowego dostosowane do potrzeb gminy jako 

całości.  Z założenia ma być ono aktem elastycznym, który stwarzając nieprzekraczalne ramy dla 

swobody planowania miejscowego pozwala na maksymalne uwzględnienie warunków i potrzeb 

lokalnych. 

 

 

31. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca wprowadzenia 

na działkach ozn. nr ew.: 

1)  999/17, 999/7, 999/8, 999/18 położonych w  Łukowie oznaczenia RMU,MNU i US, 

2) 1007/4, 1008, 1009/2, 1010/2 położonych w Łukowie oznaczenia RMU,MNU i US, 

 



Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi częściowo w pkt 1). Uwaga pozostaje 

nieuwzględniona przez Radę Miasta Łuków w zakresie dotyczącym funkcji MN,U z następującym 

uzasadnieniem: 

 

Uwaga częściowo nieuwzględniona w zakresie funkcji MN,U. Powiększenie terenów 

mieszkaniowych na obszarze miasta powinno odbywać się w sposób racjonalny w miarę 

wykorzystania terenów już przeznaczonych na ten cel w obecnie obowiązujących dokumentach 

planistycznych. Dokument studium zawiera analizy dotyczące zapotrzebowania miasta na nowe 

tereny zabudowy mieszkaniowej oraz bilans powierzchni terenów przeznaczonych pod 

budownictwo, a dotychczas niezainwestowanych, wyznaczonych w obowiązujących dokumentach 

planistycznych, wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Z powyższego wynika, iż miasto dysponuje wystarczającą ilością terenów pod zabudowę 

mieszkaniową, a dalsze zwiększanie powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę 

spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym mowa w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzenie nadmiernej ilości nowych 

terenów budowlanych, w sytuacji, gdy istnieją rezerwy w terenach inwestycyjnych, sprzyja 

nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty infrastruktury i stoi w sprzeczności 

z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w pkt 2). Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez 

Radę Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Lokalizacja odrzucona ze względu na kolizję z uwarunkowaniami przyrodniczymi 

i krajobrazowymi. Działki położone w korytarzu ekologicznym o znaczeniu krajowym 

wchodzącym w skład  przyrodniczego systemu gminy, obejmującego dolinę rzeki Krzny, z  którego 

należy wykluczyć możliwość zainwestowania. Dolina jest najmniej przekształconym elementem 

środowiska o dużej naturalnej prężności ekologicznej wynikającej z zasobów wodnych. PSG 

tworzy mozaikę różnorodnych cennych w skali lokalnej i regionalnej obszarów. System ten 

traktowany jest jako spójna przestrzennie, wyodrębniająca się w obszarze zurbanizowanym sieć 

terenów o nadrzędnych funkcjach przyrodniczych oraz podporządkowanych im funkcjach poza 

przyrodniczych, stabilizująca i zasilająca przyrodę w mieście. Wprowadzenie terenu budowlanego 

na wnioskowanych działkach powodowałoby fragmentację krajobrazu tworząc kolejne linie 

zabudowy, co nie jest zgodne z zasadami kształtowania ładu przestrzennego, powodując  ingerencję 

w tereny  rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Powiększenie terenów mieszkaniowych na obszarze 

miasta powinno odbywać się w sposób racjonalny w miarę wykorzystania terenów już 

przeznaczonych na ten cel w obecnie obowiązujących dokumentach planistycznych. Dokument 

studium zawiera analizy dotyczące zapotrzebowania miasta na nowe tereny zabudowy 

mieszkaniowej oraz bilans powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo, a dotychczas 

niezainwestowanych, wyznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych, wymagane 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miasto dysponuje 

wystarczającą ilością terenów pod zabudowę mieszkaniową, a dalsze zwiększanie powierzchni 

terenów przeznaczonych pod zabudowę spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym 

mowa w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wprowadzenie nadmiernej ilości nowych terenów budowlanych, w sytuacji, gdy istnieją rezerwy 

w terenach inwestycyjnych, sprzyja nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty 

infrastruktury i stoi w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu 

przestrzennego. 

 

32. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca wprowadzenia 

na działkach ozn. nr ew.: 

1)  1016/1, 1016/2, 1016/3, 1016/4, 1016/5, 1016/6, 1016/7, 1016/8, 1016/9, 1016/10, 1016/11,  

1016/12, 1016/13, 1016/14 położonych w  Łukowie oznaczenia MNU i US, 



2) 5963/2, 5959/4, 5959/3, 5955/2 położonych w Łukowie oznaczenia MNU, 

3) 5960/4, 5960/3  położonych w Łukowie oznaczenia MNU, 

4) 6298/2, 6300, 6304, 6307, 6310, 6314, 6317, 6320, 6323, 6326, 6329, 6332 położonych 

w Łukowie oznaczenia MNU, RMU, U i US, 

5) 6335, 6338, 6341/4, 1856/4, 6347/3, 6349/2, 6351/2 położonych w Łukowie oznaczenia MNU, 

RMU, U i US 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w pkt 1). Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez 

Radę Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Lokalizacja odrzucona ze względu na kolizję z uwarunkowaniami przyrodniczymi 

i krajobrazowymi. Działki położone w korytarzu ekologicznym o znaczeniu krajowym 

wchodzącym w skład  przyrodniczego systemu gminy, obejmującego dolinę rzeki Krzny, z  którego 

należy wykluczyć możliwość zainwestowania. 

Dolina jest najmniej przekształconym elementem środowiska o dużej naturalnej prężności 

ekologicznej wynikającej z zasobów wodnych. PSG tworzy mozaikę różnorodnych cennych w skali 

lokalnej i regionalnej obszarów. 

System ten traktowany jest jako spójna przestrzennie, wyodrębniająca się w obszarze 

zurbanizowanym sieć terenów o nadrzędnych funkcjach przyrodniczych oraz podporządkowanych 

im funkcjach poza przyrodniczych, stabilizująca i zasilająca przyrodę w mieście. 

Wprowadzenie terenu budowlanego na wnioskowanych działkach powodowałoby fragmentację 

krajobrazu tworząc kolejne linie zabudowy, co nie jest zgodne z zasadami kształtowania ładu 

przestrzennego, powodując  ingerencję w tereny  rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Powiększenie 

terenów mieszkaniowych na obszarze miasta powinno odbywać się w sposób racjonalny w miarę 

wykorzystania terenów już przeznaczonych na ten cel w obecnie obowiązujących dokumentach 

planistycznych.  Dokument studium zawiera analizy dotyczące zapotrzebowania miasta na nowe 

tereny zabudowy mieszkaniowej oraz bilans powierzchni terenów przeznaczonych pod 

budownictwo, a dotychczas niezainwestowanych, wyznaczonych w obowiązujących dokumentach 

planistycznych, wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Miasto dysponuje wystarczającą ilością terenów pod zabudowę mieszkaniową, a dalsze 

zwiększanie powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę spowoduje znaczące 

przekroczenie wskaźnika, o którym mowa w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzenie nadmiernej ilości nowych terenów 

budowlanych, w sytuacji gdy, istnieją rezerwy w terenach inwestycyjnych, sprzyja 

nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty infrastruktury i stoi w sprzeczności 

z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w pkt 2). Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez 

Radę Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Ustalenia projektu zmiany studium dla części wnioskowanych działek ustalają przeznaczenie 

wielofunkcyjne  jako równoważność określonych rodzajów przeznaczenia, które mogą istnieć 

wspólnie lub samodzielnie w obrębie działki, lub kilku działek, kształtując zespoły zabudowy 

o poszczególnych funkcjach, do określenia w mpzp. Tereny  te dotychczas nie zostały 

zainwestowane. Tworzenie kolejnych linii zabudowy, w przypadku braku zainwestowania na 

dotychczasowej części terenów budowlanych jest niezgodne z zasadami kształtowania ładu 

przestrzennego. Powiększenie terenów mieszkaniowych na obszarze miasta powinno odbywać się 

w sposób racjonalny w miarę wykorzystania terenów już przeznaczonych na ten cel w obecnie 

obowiązujących dokumentach planistycznych.  Wprowadzenie terenu budowlanego na pozostałej 

części działek spowodowałoby kolizję z uwarunkowaniami przyrodniczymi i krajobrazowymi,  

powodując  ingerencję w tereny łąk, które należy chronić jako cenne przyrodniczo elementy 

krajobrazu. Część działek pozostawiona w dotychczasowym przeznaczeniu  położona jest 



w korytarzu ekologicznym o znaczeniu krajowym, wchodzącym w skład przyrodniczego systemu 

gminy obejmującego dolinę rzeki Krzny, z  którego należy wykluczyć możliwość zainwestowania. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w pkt 3). Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez 

Radę Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Ustalenia projektu zmiany studium dla wnioskowanych działek utrzymują dotychczasowe 

przeznaczenie terenu. Wprowadzenie terenu budowlanego na pozostałej części działek 

spowodowałoby kolizję z uwarunkowaniami przyrodniczymi i krajobrazowymi,  powodując  

ingerencję w tereny łąk, które należy chronić jako cenne przyrodniczo elementy krajobrazu. Działki 

położone są w korytarzu ekologicznym wchodzącym w przyrodniczy system gminy o znaczeniu 

krajowym, obejmujący dolinę rzeki Krzny, z  którego należy  wykluczyć możliwość 

zainwestowania. Działki ponadto znajdują się  w obrębie terenów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi, gdzie obowiązuje całkowity zakaz zabudowy. Powiększenie terenów mieszkaniowych na 

obszarze miasta powinno odbywać się w sposób racjonalny w miarę wykorzystania terenów już 

przeznaczonych na ten cel w obecnie obowiązujących dokumentach planistycznych. Dokument 

studium zawiera analizy dotyczące zapotrzebowania miasta na nowe tereny zabudowy 

mieszkaniowej oraz bilans powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo, a dotychczas 

niezainwestowanych, wyznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych, wymagane 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miasto dysponuje 

wystarczającą ilością terenów pod zabudowę mieszkaniową, a dalsze zwiększanie powierzchni 

terenów przeznaczonych pod zabudowę spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym 

mowa w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wprowadzenie nadmiernej ilości nowych terenów budowlanych, w sytuacji, gdy istnieją rezerwy 

w terenach inwestycyjnych, sprzyja nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty 

infrastruktury i stoi w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu 

przestrzennego. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w pkt 4). Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez 

Radę Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

 

Ustalenia projektu zmiany studium dla wnioskowanych działek utrzymują dotychczasowe 

przeznaczenie terenu. Działki znajdują się  w obrębie terenów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi, gdzie obowiązuje całkowity zakaz zabudowy. Powiększenie terenów mieszkaniowych na 

obszarze miasta powinno odbywać się w sposób racjonalny w miarę wykorzystania terenów już 

przeznaczonych na ten cel w obecnie obowiązujących dokumentach planistycznych.  Dokument 

studium zawiera analizy dotyczące zapotrzebowania miasta na nowe tereny zabudowy 

mieszkaniowej oraz bilans powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo, a dotychczas 

niezainwestowanych, wyznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych, wymagane 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miasto dysponuje 

wystarczającą ilością terenów pod zabudowę mieszkaniową, a dalsze zwiększanie powierzchni 

terenów przeznaczonych pod zabudowę spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym 

mowa w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wprowadzenie nadmiernej ilości nowych terenów budowlanych, w sytuacji, gdy istnieją rezerwy 

w terenach inwestycyjnych, sprzyja nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty 

infrastruktury i stoi w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu 

przestrzennego. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi w pkt 5). Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez 

Radę Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 



Ustalenia projektu zmiany studium dla wnioskowanych działek utrzymują dotychczasowe 

przeznaczenie terenu. Działki znajdują się  w obrębie terenów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi, gdzie obowiązuje całkowity zakaz zabudowy. 

Powiększenie terenów mieszkaniowych na obszarze miasta powinno odbywać się w sposób 

racjonalny w miarę wykorzystania terenów już przeznaczonych na ten cel w obecnie 

obowiązujących dokumentach planistycznych. Dokument studium zawiera analizy dotyczące 

zapotrzebowania miasta na nowe tereny zabudowy mieszkaniowej oraz bilans powierzchni terenów 

przeznaczonych pod budownictwo, a dotychczas niezainwestowanych, wyznaczonych 

w obowiązujących dokumentach planistycznych, wymagane przepisami ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego wynika, iż miasto dysponuje wystarczającą 

ilością terenów pod zabudowę mieszkaniową, a dalsze zwiększanie powierzchni terenów 

przeznaczonych pod zabudowę spowoduje znaczące przekroczenie wskaźnika, o którym mowa 

w art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzenie 

nadmiernej ilości nowych terenów budowlanych, w sytuacji gdy istnieją rezerwy w terenach 

inwestycyjnych, sprzyja nieuzasadnionemu rozproszeniu zabudowy, zwiększa koszty infrastruktury 

i stoi w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego. 

 

 

 



Część II – II wyłożenie 

 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Łuków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony po raz drugi do 

publicznego wglądu w okresie od 21 czerwca 2016 r. do 19 lipca 2016 r. Wykładany ponownie do 

publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczy wyłącznie 

wyróżnionych na rysunku terenów oraz wyróżnionych kolorem niebieskim fragmentów tekstu. 

Zakres ten wynika z uwzględnionych Zarządzeniem Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 

05.04.2016 r. uwag, które zostały złożone po wyłożeniu w/w projektu zmiany studium do 

publicznego wglądu oraz dostosowaniu projektu zmiany studium do wymogów wynikających 

z obecnie obowiązujących przepisów.  W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących 

projektu zmiany studium, tj. do dnia 09 sierpnia 2016 r., wpłynęło 4 uwagi. Burmistrz Miasta 

Łuków Zarządzeniem Nr 86/2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu 

zmiany studium. 

 Niniejsze rozstrzygnięcie, zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiera listę uwag nieuwzględnionych. 

 

 

1. Uwaga złożona przez panią: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca wprowadzenia 

zapisu nakazującego lokalnym władzom opracowanie odrębnych przepisów regulujących proces 

wprowadzania korytarza ekologicznego dla rzeki Krzny na terenie miasta. Przepisy te powinny 

definiować: parametry, przy pomocy których będzie można opisać ten korytarz np. szerokość pasa 

roślinności,  rodzaj roślinności, minimalna odległość stawiania zabudowań, a także powinny być 

ustalone zasady finansowania tego przedsięwzięcia. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Zakres wyłożenia zmiany studium do publicznego wglądu określony został w  obwieszczeniu 

i ogłoszeniu, o którym mowa w art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). Poruszona w uwadze 

kwestia dotycząca „korytarza ekologicznego rzeki Krzny” nie była przedmiotem ponownego 

wyłożenia do publicznego wglądu. 

Studium jest aktem polityki przestrzennej określającym założenia polityki rozwoju przestrzennego 

gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, jest koordynacją planów 

miejscowych, zawiera wytyczne do planowania miejscowego dostosowane do potrzeb gminy jako 

całości.  

Z założenia ma być ono aktem elastycznym, który stwarzając nieprzekraczalne ramy dla swobody 

planowania miejscowego pozwala na maksymalne uwzględnienie warunków i potrzeb lokalnych. 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego. 

Korytarze ekologiczne są zazwyczaj wyznaczane na szlakach gdzie są już jakieś formy ochrony 

przyrody. Korytarze ekologiczne to tereny leśne, zakrzaczone i podmokłe z naturalną roślinnością 

o przebiegu liniowym (pasowym). Stanowią one formę ochrony planistycznej. 

Nie ma racjonalnego uzasadnienia, aby w dokumencie kierunkowym studium wprowadzać tak 

szczegółowe zapisy dotyczące określenia „parametrów” korytarza. W konsekwencji ustalenia te 

wiązałyby przyszłe opracowania planistyczne, jakimi są plany miejscowe. Szczegółowe zasady 

zagospodarowania m.in. korytarzy ekologicznych określa się w planach miejscowych. Stosowanie 

zbyt szczegółowych zapisów w kierunkowych dokumentach może prowadzić (zwłaszcza 

w okresach dużej dynamiki legislacyjnej procesu planowania miejscowego) do konfliktowych 

sytuacji przy tworzeniu dobrego prawa miejscowego dla mieszkańców. 

 

2. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca uwzględnienia 



uwag złożonych po I wyłożeniu, a odrzuconych Zarządzeniem Nr 38/2016 Burmistrza Miasta 

Łuków. Ponadto stwierdza, iż planowane zmiany na terenie miasta obejmują wiele 

kontrowersyjnych zmian, które nasuwają pytania: 

- czy proponowane zmiany studium są planami zabezpieczającymi interes społeczny 

mieszkańców i przedsiębiorców w dłuższej kilkudziesięcioletniej perspektywie? 

- czemu ma służyć rozbijanie funkcjonujących w planach dużych stref przemysłowych 

i tworzenie wielu mniejszych, co wiąże się z dodatkową infrastrukturą przemysłową, 

komunalną i komunikacyjną?; 

- czy plany powstałe w PRL-u na bazie z lat 50-tych, które z kolei powstały w latach 30-tych 

w czasach II RP są w całości złe i czy muszą być drastycznie zmieniane skoro dobrze służą 

społeczeństwu przez ponad 80 lat?, 

- dlaczego obecnie nie robi się planów dla miast tylko dla inwestorów?; 

- dlaczego w mieście zlokalizowano strefę przemysłową w zachodniej części miasta, gdzie 

znane są już w kraju takie przypadki, które zanieczyszczają i zasmradzają całe miasta?; 

- czy uwzględniono oddziaływania przemysłu na pierścień ekologiczny w części zachodniej 

miasta, do którego będą uchodzić wody opadowe i gruntowe ze strefy przy ul. Strzelniczej?; 

- dlaczego w mieście nie stawia się na rozwój sportu, turystyki, edukacji czy wszelkich form   

innowacji, tylko na niepewny przemysł? 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Zakres wyłożenia zmiany studium do publicznego wglądu określony został w obwieszczeniu 

i ogłoszeniu, o którym mowa w art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). Uwaga była 

rozpatrywana i nieuwzględniona po I wyłożeniu projektu zmiany studium do  publicznego wglądu. 

 

3. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca utrzymania 

istniejących kierunków rozwoju wyznaczonych w obowiązującym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tj. ustalenie przedmiotowego obszaru jako terenu 

produkcyjnego i usługowego w całości lub w zasięgu obowiązującego studium dla działek ozn. nr 

ew. 6293, 6295, 6294, 8907, 6299/3, 6303, 6309, 6313, 6316, 6325, 6328, 6337, 6346, 6350, 

6353/4, 9598/1 położonych w Łukowie. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 

Zakres wyłożenia zmiany studium do publicznego wglądu określony został w obwieszczeniu 

i ogłoszeniu, o którym mowa w art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). Uwaga była 

rozpatrywana i nieuwzględniona po I wyłożeniu projektu zmiany studium do  publicznego wglądu. 

 

 

4. Uwaga złożona przez pana: * (dane osobowe podlegające ochronie) dotycząca wprowadzenia 

zmiany kierunków rozwoju wyznaczonych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, tj. ustalenie przedmiotowego obszaru jako tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na działkach ozn. nr ew. 4100, 4097/1, 4102, 4104 

położonych w Łukowie. 

 

Burmistrz Miasta Łuków nie uwzględnił uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzględniona przez Radę 

Miasta Łuków z następującym uzasadnieniem: 

 



Zakres wyłożenia zmiany studium do publicznego wglądu określony został w obwieszczeniu 

i ogłoszeniu, o którym mowa w art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i w studium zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). Uwaga była 

rozpatrywana i nieuwzględniona po I wyłożeniu projektu zmiany studium do  publicznego wglądu. 
 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

   Krzysztof Jodełko 


