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UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ WRAZ 

Z SYNTEZĄ USTALEŃ ZMIANY STUDIUM 

 

Zmiany sporządzone na podstawie uchwały Nr XLV/518/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 

czerwca  2014 r. 

 

 Pierwsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków przyjęto uchwałą Nr  XII/51/2007 Rady Miasta Łuków z dnia 5 października  2007 r., w 

sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków”. 

 W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja gospodarcza i społeczna miasta Łuków bardzo się 

zmieniła. W obecnej szeroko pojętej edycji zmiany studium uznano, że dokument wymaga 

dostosowania zapisów do obowiązujących przepisów prawa, a także wyznaczenia nowych 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, w wyniku okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych, 

które sprawiają, że dotychczas obowiązujące Studium stało się niedostosowane do prawnego, jak i 

społecznego stanu miasta i jego otoczenia. 

 Zakres i układ treści Studium miasta Łuków dostosowane są wprost do zapisów Ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz wydanego w oparciu o 

nią przepisu wykonawczego (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z dnia 28 kwietnia 

2004 r.). 

 Uchwała Nr XLV/518/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 r. r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Łuków podjęta została na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 9 ust. 2 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Potrzeba opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków wynika zarówno z przesłanek formalnych, merytorycznych jak i 

oczekiwań inwestorów, a także samego miasta. W sensie merytorycznym, wersja studium ze 

zmianami stanowi kontynuację i rozwinięcie kierunków kształtowania zagospodarowania 

przestrzennego w dostosowaniu do obecnych warunków rozwoju miasta i zasad sporządzania 

studium. Prace planistyczne nad studium traktuje się bowiem jako proces ciągły, w którym kolejne 

wersje (aktualizacje) studium są konstruowane na podstawie i z wykorzystaniem wcześniejszych 

ujęć, z niezbędnymi ich modyfikacjami. Niniejsza zmiana „Studium…” nie spowodowała zmiany 

strategicznych celów i kierunków rozwoju miasta, ani nawet instrumentów realizacji rozwoju 

miasta. 
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 Głównym założeniem zmiany Studium jest rozpoznanie i scharakteryzowanie wszelkich 

uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych miasta Łuków. Analiza istniejących uwarunkowań 

pozwoliła na określenie długoterminowych kierunków rozwoju miasta. Studium stanowi dokument 

planistyczny, który poprzez określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta pozwala na 

świadome prowadzenie gospodarki gruntami i planowanie inwestycji o znaczeniu lokalnym i 

ponadlokalnym. 

 Zasadniczym elementem rozpoznania uwarunkowań jest uwzględnienie lokalnych i 

regionalnych planów rozwoju. 

 Kompleksowe podejście do rozwoju miasta jest podstawą w sformułowaniu długofalowych 

kierunków jego rozwoju. 

Dokument Studium składa się z czterech części: 

- Wstępu, 

- Uwarunkowań, 

- Kierunków, 

- Uzasadnienia. 

 W trakcie prac nad niniejszą zmianą Studium - w oparciu o poszerzoną wiedzę źródłową - 

sformułowano zapisy uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu 

do obszaru miasta. Dokument ten stanowi podstawę dla władz samorządowych miasta, na 

podstawie którego prowadzona będzie polityka i strategia działań nie tylko w sferze 

zagospodarowania przestrzennego, ale także w sferze społeczno - gospodarczej i ekologicznej, które 

to pośrednio lub bezpośrednio wpływają na kształtowanie struktury przestrzennej i układu 

funkcjonalno - przestrzennego. Kierunki rozwoju miasta określone w studium stanowić będą 

wytyczne koordynacyjne dla prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmian. 

 Przyjęte kierunki rozwoju miasta, pozwalają uzyskać oczekiwane wysokie standardy życia 

mieszkańców, przy zachowaniu głównych zasad planistycznych, to jest ładu przestrzennego oraz 

zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych przyrodniczo i 

krajobrazowo obszarów. 

 W zmianie Studium uwzględniono zaktualizowane uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego. Zaktualizowane uwarunkowania uwzględniono również odpowiednio przy 

formułowaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Kierunki określono zgodnie z 

wymogami ustawowymi, odpowiednio dla obszaru miasta, wskazując w szczególności: 

 kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów, 

 kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 

wyłączone spod zabudowy, 
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 obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego, 

 obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, 

 kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa, 

 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, a także obszary rozmieszczenia 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
 oraz obszary przestrzeni 

publicznej, 

 obszary, dla których miasto zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, 

 kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

 obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych, 

 obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji inne obszary problemowe, 

w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w mieście, 

 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. 

 Na kształtowanie się przestrzeni miasta Łuków największy wpływ wywierać będzie sfera 

działalności pozarolniczej czyli sfera aktywności gospodarczej - przemysł, usługi, turystyka i 

rekreacja. Na terenie miasta przewiduje się rozwój obszarów zurbanizowanych, w tym powiększenie 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 Miasto Łuków jest ośrodkiem administracyjnym o randze powiatu. W mieście przewiduje się 

rozwój funkcji usługowej - obsługa ludności miasta i gmin ościennych w zakresie edukacji, ochrony 

zdrowia, opieki społecznej, kultury, obsługi finansowej, handlu, funkcji administracyjnej, funkcji 

mieszkaniowej (głównie rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego),  

funkcji przemysłowej, funkcji turystyki, sportu i rekreacji. 

 Rozwój turystyki, sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej, przewiduje się przede 

wszystkim na obszarach związanych z istniejąca już infrastrukturą sportową, terenem zalewu 

„Zimna Woda” i powierzchniami leśnymi.  Wskazuje się na urządzenie terenów usług turystyki. 

 W zmianie Studium wskazuje się parametry i wskaźniki urbanistyczne do uwzględnienia w 

planach miejscowych dla poszczególnych funkcji terenów. 

 W zmianie Studium wytypowano obszary potencjalnych lokalizacji urządzeń do 
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pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł o mocy powyżej 100 kW, z wykluczeniem elektrowni 

wiatrowych. 

 Na obszarze miasta wskazano tereny rolne wyłączone z zabudowy oraz użytki zielone, tereny 

lasów, obszar chronionego krajobrazu, obszary bezpośredniego zagrożenia powodziowego nad 

rzeką Krzną, strefy ochronne wzdłuż istniejących i planowanych pasm infrastruktury technicznej, 

takich jak: gazociąg wysokiego ciśnienia, napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego i 

średniego napięcia. 

 W zakresie ochrony środowiska zmiana Studium podkreśla konieczność ochrony lasów i 

racjonalizacji gospodarki leśnej, ochrony wód. Wskazuje się również szereg działań w celu 

przeciwdziałania zagrożeniom. 

 W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu istotne jest wzmacnianie powiązań ekologicznych, 

kształtowanie systemu przyrodniczych obszarów chronionych. Wskazuje się zaktualizowane obszary 

podlegające ochronie i przewidziane do ochrony. Są to:  Łukowski Obszar Chronionego 

Krajobrazu,  pomniki przyrody, obszar Natury 2000. Proponowane jest rozszerzenie w granicach 

miasta Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

przyjmuje się, że skutecznym narzędziem polityki samorządu w zakresie ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków powinny być miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

uwzględniające zasady ochronne, określone w Studium, umożliwiające właściwe przeznaczenie 

zabytków, ich trwałe zagospodarowanie i utrzymanie oraz zapobiegające zagrożeniom. 

 Na terenie miasta ustala się w szczególności ochronę układów urbanistycznych i zespołów 

budowlanych. 

 W zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęto 

zasady rozwoju układu komunikacyjnego miasta. 

 Dla zapewnienia mieszkańcom dostawy wody w ilości i jakości zapewniającej pełne 

zaspokojenie potrzeb i norm sanitarnych przewiduje się rozbudowę, modernizację istniejącej sieci 

wodociągowej. 

 W zakresie odprowadzania ścieków oraz wód opadowych przyjmuje się, że docelowo 

wszystkie tereny o zabudowie skoncentrowanej zastaną objęte systemem zorganizowanego 

odprowadzania ścieków. 

 Zaopatrzenie w ciepło odbywać się ma z kotłowni miejskiej i z kotłowni indywidualnych. 

 W celu uzyskania znaczącej poprawy stanu zaopatrzenia w energię elektryczną miasta  

przewiduje się możliwość realizacji elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia, możliwość 

przebudowy istniejącej sieci średniego napięcia i wykorzystania źródeł energii odnawialnej. 

 W zakresie systemu infrastruktury telekomunikacyjnej przewiduje się rozwój sieci 
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telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, rozwój sieci internetowych. 

 W zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych przewiduje się obsługę miasta  przez 

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Adamki” zlokalizowany w miejscowości Biała, gmina 

Radzyń Podlaski. 

 W zmianie Studium wskazano inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, takie jak 

budowa, rozbudowa dróg miejskich, budowa, rozbudowa sieci wodociągowej, a także kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, linii elektroenergetycznych niskiego napięcia,  przygotowanie terenów na 

potrzeby budowy obiektów usług publicznych, opieka nad zabytkami, budowa urządzeń 

rekreacyjnych i sportowych. 

 Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wynikających z planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego i przewidywanych w innych 

opracowaniach regionalnych należą: budowa linii 110 kV wraz ze stacją transformatorową 

110kV/SN, rozbudowa i poprawa parametrów technicznych dróg krajowych nr 63  i nr 76, budowa 

obwodnicy miejscowości Łuków w ciągu drogi krajowej nr 63, modernizacja dróg wojewódzkich nr 

806, nr 807 i nr 808, a także modernizacja oraz rewaloryzacja nieczynnych linii kolejowych o 

znaczeniu międzynarodowym. 

 W zmianie Studium wyjaśniono, dla których obszarów wskazane jest sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Doprecyzowano możliwość lokalizacji 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
. Nowe wyznaczone obszary 

przestrzeni publicznej na terenie miasta powinny być uwzględnione poprzez odpowiednie ustalenia 

w planach dla obszarów wskazanych do objęcia planami miejscowymi. 

 Wszelkie ustalenia Studium stanowią podstawę do sporządzania i uszczegółowienia 

zamierzeń planistycznych na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Dokument Studium pozwoli władzom miasta na wyznaczenie strategicznych celów i 

rozwojowych dla miasta jak również uregulowanie i możliwość prowadzenia odpowiedniej do 

potrzeb miasta gospodarki przestrzennej. 

 

 

 


