
U C H W A Ł A  Nr .................

Rady Gminy Gzy
z dnia ............................ 2020 roku

w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Gzy”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) Rada Gminy Gzy u c h w a l a ,  co następuje :

§ 1
Przystąpić do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Gzy” obejmującego swym 

przedmiotem sprawy kształtowania gospodarki rolnej, ochrony środowiska i krajobrazu oraz 

infrastruktury technicznej w gminie Gzy, realizowanego przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały 

Rady Gminy Gzy
Nr....................................

z dnia.....................

Jednym z głównych celów polityki gminy jest zapewnienie wszechstronnego, 

wielofunkcyjnego rozwoju wsi, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz 

zachowania wartości kulturowych obszaru. W celu realizacji tych założeń niezbędne jest 

opracowanie dokumentu, który będzie instrumentem do kompleksowego uporządkowania 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy.

Plan urządzeniowo-rolny gminy jest opracowaniem planistycznym, rozwijającym 

zagadnienia uznane za priorytetowe w opracowaniach strategicznych. W szczególności 

obejmuje problematykę związaną z rolnictwem, a także ochroną środowiska naturalnego oraz 

z turystyką i rekreacją. Plan zawiera analizę stanu istniejącego rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej oraz problematykę, która na nią pośrednio lub bezpośrednio oddziałuje. Zarazem 

wskazuje na potrzeby przeprowadzenia prac urządzeniowo-rolnych, których realizacja 

przyczyni się do zwiększenia efektywności produkcji rolnej, leśnej i usługowo-produkcyjnej. 

Wskazuje również możliwości zachowania i ochrony walorów przyrodniczo-kulturowych. 

Za prace urządzeniowo-rolne uznaje się zabiegi techniczne i organizacyjne, uwzględniające 

uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne, które mają na celu dostosowanie 

struktury przestrzennej danego obszaru dla potrzeb racjonalnego wykorzystania rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, tj. tą część terenów wiejskich, która bezpośrednio jest związana 

z produkcją rolniczą.

Plan urządzeniowo-rolny gminy Gzy będzie sfinansowany są w 100% z budżetu 

Województwa Mazowieckiego (zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego 

Nr CG-VI.7521.1.2020.RM z dnia 25 lutego 2020 roku). Wykonawcą opracowania będzie 

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.


