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DECYZJA

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych

lesnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku

Wójta Gminy Kurów z dnia 31 lipca 2017 r. (znak: PP.672113/20 16/20 17) wraz z uzupelnieniami oraz

korekta, a takze po zapoznaniu sie z opinia Marszalka Województwa Lubelskiego z dnia 16 sierpnia

2017 r. (znak: RS.7151.74.2017.KKO):

l) wyrazam zgode na przeznaczeniena cele nierolnicze,gruntów rolnych stanowiacychuzytki rolne

klas II-III o lacznej powierzchni 14,7019 ha, polozonych na terenie gminy Kurów, w obrebach:

Brzozowa Gac - 0,5500 ha (dz. nr 546), Deba - 0,0013 ha (dz. nr 1035), Klementowice - 9,9856

ha (dz. nr: 412/3, 412/7, 412/8, 412/9, 412/10, 438/29, 438/30, 438/36), Kurów - 3,1930 ha (dz.

nr: 2443/2, 2444/2, 2445/2, 2447, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430,

2431,2432,2433,2434), Olesin - 0,9720 ha (dz. nr: 143/9, 143/10, 143/14, 143/15), w granicach

wydzielen planistycznych: 2KDG, 38U, 62MN, 64MN,U, 72MN, 24KDW, 92P, 95U,MN,

oznaczonych konturami barwy czerwonej na zalacznikach graficznych w skali l: l 000,

stanowiacych integralna czesc wniosku;

2) nic wyrazam zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze, gruntów rolnych stanowiacych uzytki

rolne klas II-III o lacznej powierzchni 10,3967 ha, polozonych na terenie gminy Kurów,

w obrebach: Brzozowa Gac - 1,7260 ha (dz. nr: 475, 476, 477, 478, 479), Klementowice - 1,4387

ha (dz. nr 435/5), Kurów -7,2320 ha (dz. nr: 895/1,901,902/3,904/3,906/1,907/4,907/6,911/3,

912/1,915/6,915/7,915/8,916/3,917/3,918/3,918/4, 919/4, 920/3, 922/3, 923/3, 925/3, 926/1,

927/1,928/1,3459/1,3469,3470,3472,3473,3474, 3475, 3476, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482),

w granicach wydzielen planistycznych: 35MN,U, 87MN,U, 56MN, 57MN, 58MN, 59MN,U,

60MN, 21KOG-L, 22KDW, oznaczonych konturami barwy czerwonej na zalacznikach

graficznych w skali l: I000, stanowiacych integralna czesc wniosku.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Kurów, pierwotnie wystapil za posrednictwem Marszalka Województwa

Lubelskiego, do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wyrazenie zgody na



przeznaczenie, na cele nierolnicze, gruntów rolnych stanowiacych uzytki rolne klas II-III, o lacznej

powierzchni 45,3003 ha, polozonych na terenie gminy Kurów, w obrebach: Brzozowa Gac, Deba,

K]ementowice, Kurów, Plonki. Nastepnie pismem z dnia 5 marca 20] 8 r. (znak: PP.6724/3/16/17/18)

dokonal korekty tego wniosku i ostatecznie zwrócil sie z wnioskiem o wyrazenie zgodny na

przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas II-III o lacznej powierzchni 25,0986 ha,

polozonych na terenie gminy Kurów, w obrebach: Brzozowa Gac, Deba, Klementowice, Kurów,

Olesin. Marszalek Województwa Lubelskiego pozytywnie zaopiniowal przeznaczenie na cele

nierolnicze wnioskowanych gruntów rolnych. Do wniosku dolaczona zostala pozytywna opinia

Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej.

Rozpatrujac nadeslany wniosek, nalezalo zwazyc, co nastepuje.

W wyniku analizy przedlozonej dokumentacji ustalono, ze granicami projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objeto obszar o lacznej powierzchni ok. 270 ha,

natomiast wnioskiem o wyrazenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze objeto

uzytki rolne klas II-III, o lacznej powierzchni 25,0986 ha, polozone w obrebach: Brzozowa Gac -
2,2760 ha, Deba - 0,00]3 ha, Klementowice- l ] ,4243 ha, Kurów - 10,4250 ha, Olesin - 0,9720 ha.

Grunty rolne klas II-III o lacznej powierzchni ]4,70]9 ha, na których przeznaczenie na cele

nierolnicze wyraza sie zgode, w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego przewidziane zostaly na cele zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej,

mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, uslugowej, produkcyjnej, skladów i magazynów oraz

komunikacji. Grunty projektowane pod zabudowe o lacznej pow. ] 1,42]6 ha w czesci sa juz

zabudowane zabudowa zagrodowa, budynkami sluzacymi obsludze w rolnictwie oraz budynkami po

bylej szkole rolniczej. W wyniku realizacji ustalen planu miejscowego istniejaca zabudowa ulegnie

przeksztalceniu, co oznacza, ze zmiana przeznaczenia opisanych gruntów na cele nierolnicze nie

naruszy zwartosci rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Tereny wskazane do zagospodarowania pod

nowoprojektowane inwestycje o lacznej pow. 3,2803 ha, polozone sa w sasiedztwie terenów

zabudowanych lub przylegaja bezposrednio do zwartej zabudowy jednostki osadniczej, z dostepem do

dróg. Planowana zabudowa stanowic bedzie kontynuacje istniejacego zagospodarowania terenów

przyleglych z mozliwoscia jednoczesnego wykorzystania infrastruktury technicznej, warunkujacej

rozwój zabudowy zgodnie z zasadami ochrony gruntów rolnych i zachowaniem ladu przestrzennego.

Realizacja projektu planu w tej czesci nie przyniesie znaczacych strat dla rolnictwa i nie spowoduje

wkraczania w otwarte tereny rolne.

Odnoszac sie do pozostalych gruntów rolnych klas II-III o lacznej pow. 10,3967 ha, na których

przeznaczenie na cele nierolnicze nie wyraza sie zgody, wskazania wymaga, ze grunty te w projekcie

zmiany planu miejscowego przewidziane zostaly na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej wraz z obsluga komunikacyjna. Z zalaczonych do wniosku

map wynika, ze grunty te polozone sa poza zwarta zabudowa wsi. Ponadto, stanowia one fragmenty

wiekszych kompleksów glebowych klas 11 - III i polozone sa w otoczeniu terenów, które nie zostaly

objete granicami sporzadzenia zmiany planu miejscowego, a zatem pozostawione zostaly do rolniczego

uzytkowania. W sytuacji przeznaczenia opisanych gruntów na cele nierolnicze doszloby do wkroczenia
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z nowa zabudowa nierolnicza w otwm1a rolnicza przestrzen produkcyjna, co byloby dzialaniem

sprzecznym z glównymi zalozeniami ustawy o ochronie gruntów rolnych i lesnych.

W swietle przedstawionych okolicznosci faktyczno-prawnych, nalezy stwierdzic, ze

przeznaczenie na cele nierolnicze 14,7019 ha uzytków rolnych klas II-lII pozwoli na zrealizowanie

zaplanowanych przez gmine zamierzen urbanistycmych o uksztaltowanej zwartej zabudowie,

spelniajacej wymagania ladu przestrzennego, natomiast pozostawienie w rolniczym uzytkowaniu

pozostalych 10,3967 ha uzytków rolnych klas II-III, przyczynj sie do tworzenia zrównowazonej

gospodarki gruntami rolnymi na terenie gminy.

Z powyzszych wzgledów nalezalo orzec jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie:

Od decyzji nie sluzy odwolanit:. Strona nit:zadowolona z decyzji moze jednak zwrócic sie

do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni

od dnia doreczenia jej decyzji. Jezeli strona nie chce skorzystac z prawa do zwrócenia sie z wnioskiem

o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wniesc do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego

w' Warszawie skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Skarge wnosi

sie za posrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi wynosi 200 zlotych.

Strona moze ubiegac sie: o przyznanie jej przez sad administracyjny prawa pomocy

zwolnienie od kosztów sadowych na zasadach okreslonych wart. 243 i nast. ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Oz.U. z 2017 r., poz.

1369 ze zm.). Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sadowych (w calosci albo w czesci)

oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

Strona moze równiez zrzec sie prawa do zlozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie tego prawa wywiera skutek tylko wtedy, gdy dotrze do organu

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Skuteczne zlozenie oswiadczenia powoduje, ze decyzja

staje sie ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi oswiadczenia ostatniej ze stron

postepowania, a strona traci prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjn~go

w Warszawie. Oswiadczenie o zrzeczeniu sie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie moze

zostac cofniete.

Zbigniew Babaiski

Sekretarz Stanu

Otrzymuja:
I) Wójt Gminy Kurów

24-170 Kurów, ul. Lubelska 35
2) A/a
Do wiadomosci:
I) Marszalek WojewództwaLubelskiego

20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera4


