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UCHWADA NR LIV/256/10

 RADY GMINY KOFSKOWOLA

 z dnia 28 papdziernika 2010 r.

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego O[rodka Gminnego KoGskowola

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz art. 20 ust. 
1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), uchwaEy Nr 
XXXIV/164/09 Rady Gminy w KoGskowoli z dnia 
25 lutego 2009 r. oraz uchwaEy Nr XXXVII/175/09 
Rady Gminy w KoGskowoli z dnia 27 maja 2009 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego O[rodka Gminnego KoGskowola Rada Gminy 
KoGskowola uchwala, co następuje: 

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się Zmianę Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego O[rodka Gminnego 
KoGskowola zatwierdzonego uchwaEą Nr IX/57/09 
z dnia 19 sierpnia 2003r, ogEoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 151 poz. 
3183 z dnia 8 papdziernika 2003 r. w obszarze 
O[rodka Gminnego KoGskowola obejmującego na-
stępujące dziaEki:

 ｠ nr ew. 596/5, 595, 753/2, 458/12, 856, 44/2, 
44/4, 44/5, 45/1, 45/2,45/3, 60/1, 60/2, 61/2, 
1953, 2000, 2001, 296, 297, 834/1, 827, 828, 
826, 825,837, 841, 847/2, 847/3, 849, 1632 w 
m. KoGskowola, 

｠ nr ew. 899, 900, 901, 902, 860/1 w m. Stara 
Wie[ 

｠ nr ew. 1825/8, 2162, 2163, 2164, 2165, 
2166, 2167, 2168, 2169, 2170,2171, 2172, 
2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2206, 2191, 
2190, 2189,2188, 2187, 2186, 2185, 2184, 
2183, 2182, 2181, 2180, 2179, 2178,2207, 
2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 
2199, 2200, 2201,2202, 2203, 2204, 2205, 
1825/21 w m. KoGskowola, 

｠ nr ew. 1660, 1662/1 w m. MEynki, 
zwaną dalej planem.
2. Granice obszarów objętych planem oznaczono 

na rysunku planu.
3. Integralną czę[cią uchwaEy jest:
1) rysunek planu opracowany w skali 1:1000 - 

stanowiący zaEączniki graficzne nr od 1 do 13 oraz 
legenda stanowiąca zaEącznik nr 14,

2) rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do 
projektu planu - stanowiące zaEącznik nr 15,

3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych - stanowiące zaEącznik nr 16.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnym sposobie zagospodarowania,
3) obowiązujące linie zabudowy,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) granica Ekologicznego Systemu Obszarów 

Chronionych,
6) obiekty wpisane do rejestru zabytków,
7) granica terenów nararonych na niebezpieczeG-

stwo powodzi,,
8) obszary do rewitalizacji wraz z ukEadem urbani-

stycznym wpisanym do rejestru zabytków,
9) oznaczenia literowe z numerem wyrórniającym 

poszczególne tereny funkcjonalne.
5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu nie są ustaleniami planu:
1) napowietrzne linie energetyczne.
6. Ustala się podziaE obszaru planu, o którym 

mowa w §1 na 29 terenów okre[lonych na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi tereny o rórnym 
przeznaczeniu i rórnym sposobie zagospodarowania 
i oznaczonych następującymi oznaczeniami litero-
wymi z numerem wyrórniającym:

1) od MN1 do MN14 ｠ tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej,

2) od RM1 do RM4 ｠ tereny zabudowy zagrodo-
wej,

3) od RO1 do RO2 ｠ tereny upraw ogrodniczych i 
sadowniczych,

4) P1 ｠ teren obiektów produkcyjnych, skEadów, 
magazynów,

5) UP1 ｠ teren usEug publicznych,
6) od KDW1 do KDW4 ｠ tereny dróg wewnętrz-

nych,
7) od KPJ1 do KPJ2 ｠ tereny ciągów komunikacji 

pieszo-jezdnej,
8) WS1 ｠ wody powierzchniowe.

§2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) terenie ｠ nalery przez to rozumieć fragment ob-
szaru planu o okre[lonym przeznaczeniu lub okre[lo-
nych zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
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rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 
symbolem cyfrowym i literowym,

2) przeznaczenie podstawowe - nalery przez to 
rozumieć wskazaną dla terenu funkcję, której udziaE 
w zagospodarowaniu dziaEki budowlanej wynosi mi-
nimum 60% udziaEu powierzchni urytkowej budyn-
ków o tej funkcji, w Eącznej powierzchni urytkowej 
wszystkich budynków występujących na tej dziaEce 
budowlanej,

3) przeznaczenie uzupeEniające - nalery przez to 
rozumieć wskazaną dla terenu funkcję, której udziaE 
w zagospodarowaniu dziaEki budowlanej wynosi 
maksimum 40% udziaEu powierzchni urytkowej bu-
dynków o tej funkcji, w Eącznej powierzchni uryt-
kowej wszystkich budynków występujących na tej 
dziaEce budowlanej,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalery przez 
to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię, wy-
znaczającą minimalną odlegEo[ć od linii rozgrani-
czającej, w której more być umieszczona [ciana 
frontowa projektowanego budynku, za wyjątkiem 
takich elementów architektonicznych, jak schody 
zewnętrzne, rampa, gzyms, okap dachu oraz innych 
detali wystroju architektonicznego, dla których do-
puszcza się wysunięcie przed linię zabudowy na gEę-
boko[ć do 1,2 m,

5) obowiązująca linia zabudowy - rozumie się 
przez to linię, na której musi być usytuowane co 
najmniej 80% dEugo[ci zewnętrznych [cian fronto-
wych budynków, a pozostaEe 20% more być cof-
nięte w gEąb dziaEki,

6) urządzeniach towarzyszących ｠ rozumie się 
przez to wszelkie urządzenia niezbędne do obsEugi 
danego terenu w zakresie infrastruktury technicz-
nej, w tym komunikacji wewnętrznej i parkingów,

7) wysoko[ci zabudowy - rozumie się przez to wy-
soko[ć budynków z wyEączeniem ich niekubaturo-
wych elementów. Ustalenia planu dotyczące wyso-
ko[ci zabudowy odnoszą się jedynie do budynków 
z wyEączeniem innych budowli oraz inwestycji celu 
publicznego w tym z zakresu Eączno[ci publicznej.

2. Pojęcia i okre[lenia uryte w uchwale, a nie zde-
finiowane w niniejszym paragrafie nalery rozumieć 
zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

RozdziaE II
Ustalenia obowiązujące na caEym obszarze planu

§3. 1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o rór-
nym przeznaczeniu lub rórnym sposobie zagospoda-
rowania okre[lone na rysunku planu.

2. Wyznacza się następujące tereny oznaczone 
następującymi oznaczeniami literowymi z numerem 
wyrórniającym jako przeznaczone na cel publiczny: 
KPJ od 1 do 2 i KDW od 1 do 4.

3. Wyznacza się obowiązujące linie zabudowy 
okre[lone na rysunku planu. Wszelka zabudowa na 
terenach funkcjonalnych, na których wyznaczono 
obowiązujące linie zabudowy musi być sytuowana 
zgodnie z tymi liniami i ustaleniami szczegóEowymi.

4. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
okre[lone na rysunku planu. Wszelka zabudowa na 
terenach funkcjonalnych, na których wyznaczono 
nieprzekraczalne linie zabudowy musi być sytuowa-
na zgodnie z tymi liniami i ustaleniami szczegóEo-
wymi.

5. W zgodzie z przepisami odrębnymi dopuszcza 
się przebudowę budynków istniejących przed wej-
[ciem planu w rycie poEoronych poza obowiązują-
cymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z zaka-
zem ich rozbudowy i nadbudowy

6. Wszelkie niezbędne dla prawidEowego funkcjo-
nowania miasta obiekty i urządzenia, a w szczegól-
no[ci: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bez-
pieczeGstwa paGstwa, obiekty obsEugi technicznej, 
urządzenia wodne i melioracji, morna realizować na 
kardym terenie funkcjonalnym w sposób zgodny z 
ustaleniami planu, przepisami odrębnymi i zasadami 
wspóErycia spoEecznego

7. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów, za wyjąt-
kiem produkcji rolnej.

7. Ustala się z wyEączeniem terenu obiektów pro-
dukcyjnych, skEadów i magazynów oznaczonego 
symbolem P1 zakaz stosowania ogrodzeG z beto-
nowych elementów prefabrykowanych na granicy z 
terenami publicznymi.

8. Na terenie objętym planem zakazuje się loka-
lizowania przedsięwzięć mogących znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko wymagających sporzą-
dzenia raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko na 
mocy przepisów szczególnych z wyEączeniem dróg 
publicznych oraz obiektów infrastruktury technicz-
nej wraz z urządzeniami. Dopuszcza się lokalizację 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko dla których sporządzenie 
raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko more być 
wymagane.

9. Wszelka dziaEalno[ć nie more powodować po-
nadnormatywnego oddziaEywania na [rodowisko 
poza terenem, na którym ta dziaEalno[ć jest prowa-
dzona chyba re wyznaczona zostanie strefa ograni-
czonego urytkowania.

10. Ustala się granice terenów nararonych na nie-
bezpieczeGstwo powodzi. Na terenach nararonych 
na niebezpieczeGstwo powodzi obowiązuje caEkowi-
ty zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych 
dla ludzi na pobyt staEy. Wszelkie zagospodarowa-
nie na tych terenach musi być zgodne z przepisami 
odrębnymi.

11. Lokalizowanie w pasie drogowym infrastruk-
tury technicznej nie związanej z drogą powinno być 
zgodne z przepisami odrębnymi art. 42. pkt 1 i art. 
43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 ｠ z 
pópn. zm.).

12. Lokalizowanie nowej zabudowy wzdEur dróg 
krajowych nalery realizować zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 ｠ z pópn. 
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zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 960 - z 
pópn. zm.). Zmianę zagospodarowania terenu przy-
legEego do pasa drogowego nalery uzgodnić z za-
rządcą drogi.

13. Dla terenów przylegEych do drogi krajowej 
nalery docelowo zapewnić obsEugę komunikacyjną 
poprzez sieć dróg nirszych kategorii. Tymczasowo 
dojazd do poszczególnych dziaEek more odbywać 
się poprzez istniejące zjazdy z drogi krajowej, bez 
prawa wykonywania nowych.

§4. Ustala się następujące minimalne wskapniki 
wyposarenia w miejsca postojowe:

1) dla obiektów usEugowych i administracyjnych 
- nie mniej nir 5 miejsc postojowych na karde roz-
poczęte 100 m2 powierzchni urytkowej,

2) dla obiektów produkcyjnych, skEadów i maga-
zynów ｠ minimum 1 stanowisko na kardych rozpo-
czętych 5 zatrudnionych,

3) dla budynków mieszkaniowych jednorodzin-
nych - minimum 1 stanowisko parkingowe na 1 lo-
kal mieszkalny,

4) potrzeby parkingowe muszą być realizowane 
na dziaEce lub zespole dziaEek budowlanych na któ-
rych planowana jest inwestycja z zakazem wyko-
rzystywania do tego celu pasów drogowych dróg 
publicznych.

§5. Ustala się zakaz umieszczania reklam na ele-
wacjach budynków w sposób zmieniający lub zakry-
wający elementy wystroju architektonicznego.

§6. 1. Ustala się, re odpady komunalne, odpady z 
sektora przemysEowego oraz pozostaEe inne nir nie-
bezpieczne, będą gromadzone w pojemnikach zlo-
kalizowanych na terenie posesji w oparciu o selek-
tywną zbiórkę, a następnie będą zagospodarowane 
zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy 
KoGskowola.

2. Ustala się, re odpady niebezpieczne będą gro-
madzone na terenie posesji w oparciu o selektyw-
ne gromadzenie, oraz zgodnie z Planem Gospodarki 
Odpadami dla Gminy KoGskowola i przepisami o od-
padach.

§7. Ustala się ogólne zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury:

1) sieci infrastruktury technicznej powinny być 
prowadzone w liniach rozgraniczających dróg pu-
blicznych lub dróg wewnętrznych. Ustalenie nie 
dotyczy dróg krajowych gdzie wszelkie zagospo-
darowanie nalery realizować zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

2) dopuszcza się, bez zmiany planu, zmianę loka-
lizacji przebiegu sieci infrastruktury technicznej w 
przypadku, gdy nastąpi kolizja z projektowaną zabu-
dową, obiektami i zagospodarowaniem terenu prze-

widzianymi w planie do realizacji,
3) ustala się obowiązek uzyskania sEurebno[ci 

gruntowej w formie aktu notarialnego lub innego 
zabezpieczenia przez operatorów sieci dla odcinków 
urządzeG sieciowych uEoronych poza liniami rozgra-
niczającymi dróg na terenach nalerących do pod-
miotów prywatnych,

4) ustala się wprowadzenie w nowo projektowa-
nych drogach i utrzymanie w istniejących rezerwy 
terenów zabezpieczającej morliwo[ć budowy wodo-
ciągu rozdzielczego, kanalizacji sanitarnej, miejskiej 
sieci cieplnej, gazociągu rozdzielczego, linii elektro-
energetycznych SN i NN, kanalizacji telefonicznej ｠ 
poza jezdniami, oraz kanalizacji deszczowej ｠ pod 
jezdniami. Ustalenie nie dotyczy dróg krajowych 
gdzie wszelkie zagospodarowanie nalery realizować 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§8. Ustala się następujące warunki dotyczące od-
prowadzania wód opadowych.

1) gospodarkę wodno-[ciekową nalery rozwiązać 
w oparciu o komunalne urządzenia pródEowe i sieci, 
poEączone z ich modernizacją i wdraraniem najnow-
szych rozwiązaG technicznych, z racjonalizacją zu-
rycia wody,

2) powinna obowiązywać zasada wspóEbiernej re-
alizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz bezwzględny wymóg odprowadzania [cieków 
komunalnych do oczyszczalni dla wszystkich obiek-
tów publicznych i usEugowych,

3) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczo-
wych z terenów dziaEek budowlanych do gruntu w 
granicach dziaEki zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami.

§9. Ustala się następujące warunki dotyczące za-
opatrzenia budynków w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę przewiduje się z:
a) komunalnego ujęcia wody dla miasta PuEaw,
b) wodociągów wiejskich,
c) wodociągów zakEadowych w tym z ujęcia wody 

pitnej Z.A. ｧPuEawyｦ, Gminnej Jednostki UsEug Ko-
munalnych, ujęcia wody KoGskowola,

2) tereny zabudowy lupnej i rozproszonej przewi-
duje się zaopatrzyć w wodę z indywidualnych ujęć 
gEębinowych lub kopanych.

§10. Ustala się następujące warunki dotyczące 
odprowadzania [cieków sanitarnych:

1) odprowadzanie i oczyszczanie [cieków bytowo-
gospodarczych przewiduje się poprzez zastosowa-
nie następujących modeli ukEadów kanalizacyjnych:

a) kanalizacji indywidualnych,
b) kanalizacji zakEadowych,
c) kanalizacji zbiorczych,
d) kanalizacji grupowych,
2) zabrania się realizacji indywidualnej sieci kana-

lizacji sanitarnej (szamba) w miejscach gdzie wy-
ksztaEcona jest jur gminna zbiorcza kanalizacja sa-
nitarna,
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3) wymagany stopieG oczyszczania [cieków wg 
ｧProgramu porządkowania gospodarki wodno-[cie-
kowej w zlewni rzeki Kurówkiｦ,

4) stęrenia w zakresie podstawowych wskapni-
ków zanieczyszczenia w oczyszczonych [ciekach 
zrzucanych do odbiornika nie powinny przekraczać 
warto[ci okre[lonych w rozporządzeniu MOSNZiL z 
dnia 5 listopada 1991 roku w sprawie klasyfikacji 
wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać 
[cieki wprowadzane do wód powierzchniowych i do 
ziemi (Dz. U. nr 116, poz. 503) .

§11. Ustala się następujące warunki dotyczące 
usuwania odpadów komunalnych:

1) przewiduje się usuwanie odpadów poprzez po-
jemnikowy i kontenerowy system gromadzenia i wy-
wozu do zakEadu utylizacji odpadów w PuEawach,

2) dopuszcza się lokalizowanie na obszarze gminy 
kontenerów sEurących do gromadzenia odpadów ko-
munalnych (z wyjątkiem odpadów przemysEowych i 
chemicznych), nie powiązanych trwale z podEorem, 
pod warunkiem:

a) utwardzenia miejsca posadowienia tych pojem-
ników,

b) utwardzenia dojazdu,
c) zapewnienia spEywu wód opadowych,
d) jednoczesnego stworzenia wysokiej i [redniej 

zieleni izolacyjnej wokóE pojemników, o szeroko[ci 
co najmniej 2 metry,

e) zachowania co najmniej 30 metrów odlegEo[ci 
od zabudowy mieszkalnej i od dróg,

f) zachowania co najmniej 150 metrów odlegEo[ci 
od cieków wodnych i ujęć wody pitnej,

3) przewiduje się usuwanie [niegu i lodu, poprzez 
wyworenie na wyznaczone do tego celu tereny 
gminne.

§12. Ustala się następujące warunki dotyczące 
zaopatrzenia w ciepEo:

1) jako pródEo zaopatrzenia w ciepEo przewiduje 
się wyEącznie paliwa niskoemisyjne. Niezbędna jest 
przy tym racjonalizacja systemów grzewczych w 
obiektach istniejących i nowobudowanych,

2) wdrorenie systemu pozyskiwania energii z nie-
konwencjonalnych zasobów odnawialnych more się 
odbywać poprzez wykorzystanie zasobów wód geo-
termalnych do celów grzewczych. W tym zakresie 
konieczne jest udokumentowanie zasobów, sporzą-
dzenie studium wykonalno[ci przedsięwzięcia oraz 
wybór optymalnej lokalizacji dla zakEadu geotermal-
nego,

3) dopuszcza się lokalizację zakEadu geotermalne-
go w obrębie terenów produkcyjnych, baz, skEadów 
i magazynów. Dopuszcza się wykorzystanie istnie-
jących odwiertów lub lokalizację nowych w celu po-
boru wód termalnych.

§13. Ustala się następujące warunki dotyczące 
zaopatrzenia w gaz:

1) ustala się rozprowadzanie gazu siecią [rednio-

pręrną, u odbiorców redukowany indywidualnie za 
pomocą ukEadu redukcyjno-pomiarowego na ci[nie-
nie niskie,

2) ze względów bezpieczeGstwa przy lokalizowa-
niu budynków nalery zachować następujące mini-
malne odlegEo[ci bezpieczne od gazociągu wysokie-
go ci[nienia o [rednicy 700 mm:

a) 50 m dla budynków uryteczno[ci publicznej od 
granicy terenu,

b) 25 m dla budynków mieszkalnych jedno i wie-
lorodzinnych,

c) 37,5 m dla obiektów zakEadów przemysEowych 
licząc od granicy terenu,

3) ustala się korytarz wolny od zabudowy o sze-
roko[ci 25,00 m od osi istniejącego gazociągu wy-
sokiego ci[nienia z dopuszczeniem zgodnie z przepi-
sami odrębnymi inwestycji celu publicznego w tym 
z zakresu Eączno[ci publicznej. W korytarzu wolnym 
od zabudowy dopuszczą się zabudowę w uzgodnie-
niu z zarządcą gazociągu wysokiego cienienia oraz 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§14. Ustala się następujące warunki dotyczące 
zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) zasilanie w energię elektryczną z GPZ. Adaptuje 
się istniejące magistralne linie energetyczne wyso-
kiego napięcia,

2) linie WN wymagają rezerwy pasa technicznego 
wolnego od zabudowy o szeroko[ci zgodnej z obo-
wiązującymi przepisami,

3) moc i typ stacji transformatorowych 15/04 kV 
powinny być dobrane do przewidywanego obciąre-
nia, przy czym powinien być zabezpieczony dojazd 
sprzętem koEowym do kardej stacji,

4) w obszarach o silnym stopniu urbanizacji oraz 
zabudowy mieszkaniowej podmiejskiej i o[rodkach 
usEugowych dopuszcza się stacje w obiektach kuba-
turowych lub wolnostojące zasilane kablową siecią 
[redniego napięcia,

5) dla zapewnienia poprawnej obsEugi w zakresie 
Eączno[ci na terenie gminy, Eączno[ć będzie dokony-
wana poprzez sieć kablową - podziemną uEoroną w 
kanalizacji telefonicznej oraz poprzez systematycz-
ną przebudowę linii napowietrznych na kablowe.

§15. Sieci telekomunikacyjne nalery realizować 
na caEym obszarze planu zgodnie z przepisami od-
rębnymi w tym ustawą o wspieraniu rozwoju usEug 
i sieci telekomunikacyjnych.

§16. 1. Wydzielenie dziaEki budowlanej musi 
umorliwiać wEa[ciwe zagospodarowanie terenu, 
zgodne z funkcją oraz przepisami szczególnymi. W 
szczególno[ci dotyczy to:

a) dostępu do drogi publicznej lub drogi wewnętrz-
nej,

b) doj[ć i dojazdów,
c) miejsc postojowych dla samochodów w ilo[ci 

okre[lonej w planie,
d) wEa[ciwego gromadzenia odpadów,
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e) przyEączenia do sieci infrastruktury technicznej.
2. Ograniczenia wielko[ci wydzielanych dziaEek 

ustalone w planie nie dotyczą wydzieleG pod urzą-
dzenia infrastruktury technicznej.

§17. 1. Ustalenia dotyczące [cisEej ochrony kon-

serwatorskiej:
1) ustala się obszary i obiekty zabytkowe wpisane 

do rejestru zabytków oznaczone na rysunku planu 
- objęte [cisEą ochroną konserwatorską i wpisane 
do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego, na 
terenie o[rodka gminnego KoGskowola:

2) ustala się obszary do rewitalizacji wraz z ukEa-
dem urbanistycznym wpisanym do rejestru zabyt-
ków oznaczone na rysunku planu,

3) prace prowadzone przy zabytkach wymienio-
nych w pkt. 1 i 2 wymagają uzyskania pozwolenia 
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Lublinie.

2. Ustala się zasady ochrony konserwatorskiej 
miejscowo[ci:

a) w strefie starego centrum KoGskowoli prze-
strzegać nalery zasady nadrzędno[ci warto[ci kul-
turowych. DziaEania inwestycyjne winny mieć na 
celu rewitalizację i uzupeEnienie zabudowy oraz re-
waloryzację zabytków. W strefie tej wszelkie pro-
jektowanie powinno być poprzedzone badaniami 
konserwatorskimi, a projekty wymagają zatwierdze-
nie na etapie wydania pozwolenia na budowę,

b) w związku z istnieniem w obrębie [cisEej ochro-
ny konserwatorskiej strefy wzmoronej obserwa-
cji archeologicznej zapisy dotyczące uzgodnieG z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie 
wydania pozwolenia na budowę dotyczą oprócz 
obiektów kubaturowych takre obiektów liniowych, 
melioracyjnych, hydrologicznych itp.,

c) wszelkie zamierzenia inwestycyjne dotyczące 
realizacji inwestycji liniowych, prac ziemnych fun-
damentowych oraz związanych ze zmianą uksztaE-
towania powierzchni terenu wymagają uzgodnienia 
z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków,

d) nowe realizacje uzupeEniające zabudowę win-
ny być realizowane w materiaEach tradycyjnych lub 
tynkowane, skala ich winna być dostosowana do 
zabudowy otaczającej, to zastrzerenie dotyczy ter 
architektury i linii zabudowy. Wysoko[ć nie więcej 
nir 2 kondygnacje wliczając w to mieszkalne pod-
dasze.

§18. Ustalenia szczegóEowe dla obiektów w ob-
szarze planistycznego o[rodka gminnego KoGsko-
wola. Generalne zasady organizacji przestrzeni 
o[rodka gminnego:

a) zachowanie charakteru maEomiasteczkowego 
KoGskowoli, jej cennej spu[cizny historycznej, ukEa-
du komunikacyjnego i skali zabudowy,

b) wydobycie unikalnych w regionie cech zagEębia 
sadowniczego i szkóEkarskiego w oparciu o zorgani-

zowane sady byEego WOPR i kultywowanego indy-
widualnie szkóEkarstwa,

c) ustalenie warunków jakim powinna odpowia-
dać architektura uzupeEniająca zabudowę istniejącą,

d) organizacja tras spacerowo-rowerowych po-
zwalających na poznanie najistotniejszych obiektów 
dla miejscowo[ci.

§19. Ustalenia ogólne dla obszarów prawnie chro-
nionych. W stosunku do form ochrony przyrody ta-
kich jak: pomnik przyrody, zgodnie z art. 31a ustawy 
z dnia 16 papdziernika 1991 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z pópn. zm.) 
w zakresie gospodarki przestrzennej obowiązują na-
stępujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztaEcania 
obiektu,

2) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaE-
cających rzepbę terenu, z wyjątkiem obiektów zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwporarowym,

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jereli 
sEurą innym celom nir ochrona przyrody i zrówno-
warone wykorzystanie urytków rolnych i le[nych 
oraz gospodarki rybackiej,

4) likwidowania maEych zbiorników wodnych, sta-
rorzeczy oraz obszarów wodnobEotnych,

5) lokalizacji budownictwa letniskowego poza 
miejscami wyznaczonymi planem,

6) budowy budynków, budowli, obiektów maEej 
architektury i tymczasowych obiektów budowla-
nych, mogących mieć negatywny wpEyw na obiekt 
chroniony, bądp spowodować degradację krajobra-
zu.

§20. 1. Ustala się granice Ekologicznego Syste-
mu Obszarów Chronionych oznaczoną na rysunku 
planu.

2. W Ekologicznym Systemie Obszarów Chronio-
nych nalery wyEączyć:

a) lokalizację wszelkich inwestycji mogących na-
ruszyć równowagę ekologiczną systemu, a w szcze-
gólno[ci lokalizację przemysEu, ferm przemysEowego 
tuczu trzody chlewnej, magazynów, skEadów i baz 
oraz arterii komunikacyjnych i linii wysokiego napię-
cia (z wyjątkiem niezbędnych przej[ć przez system 
po jak najtaGszej trasie),

b) skEadowanie odpadów komunalnych, przemy-
sEowych i energetycznych oraz lokalizacji wylewisk 
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3) moc i typ stacji transformatorowych 15/04 kV powinny być dobrane do przewidywanego obci żenia, 
przy czym powinien być zabezpieczony dojazd sprzętem kołowym do każdej stacji, 
4) w obszarach o silnym stopniu urbanizacji oraz zabudowy mieszkaniowej podmiejskiej i ośrodkach 
usługowych dopuszcza się stacje w obiektach kubaturowych lub wolnostojące zasilane kablową siecią 
średniego napięcia, 
5) dla zapewnienia poprawnej obsługi w zakresie łączności na terenie gminy, łączność będzie 
dokonywana poprzez sieć kablową - podziemną ułożoną w kanalizacji telefonicznej oraz poprzez 
systematyczną przebudowę linii napowietrznych na kablowe. 
 
§15. Sieci telekomunikacyjne należy realizować na całym obszarze planu zgodnie z przepisami odrębnymi 
w tym ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 
 
§16. 1. Wydzielenie działki budowlanej musi umożliwiać właściwe zagospodarowanie terenu, zgodne 
z funkcją oraz przepisami szczególnymi. W szczególności dotyczy to: 
a) dostępu do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, 
b) dojść i dojazdów, 
c) miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie, 
d) właściwego gromadzenia odpadów, 
e) przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej. 
2. Ograniczenia wielkości wydzielanych działek ustalone w planie nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia 
infrastruktury technicznej. 
 
§17. 1. Ustalenia dotyczące ścisłej ochrony konserwatorskiej: 
1) ustala się obszary i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków oznaczone na rysunku planu - 
objęte ścisłą ochroną konserwatorską i wpisane do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego, na terenie 
ośrodka gminnego Końskowola: 
 
L.p. Nazwa obiektu Miejscowość Numer rejestru 

zabytków 
1. plebania w zespole kościoła filialnego w granicach działki nr ew. 

458/12 
Końskowola A/951 

2. Osada Końskowola Końskowola A/856 
 
2) ustala się obszary do rewitalizacji wraz z układem urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków 
oznaczone na rysunku planu, 
3) prace prowadzone przy zabytkach wymienionych w pkt. 1 i 2 wymagają uzyskania pozwolenia 
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 
2. Ustala się zasady ochrony konserwatorskiej miejscowości: 
a) w strefie starego centrum Końskowoli przestrzegać należy zasady nadrzędności wartości 
kulturowych. Działania inwestycyjne winny mieć na celu rewitalizację i uzupełnienie zabudowy oraz 
rewaloryzację zabytków. W strefie tej wszelkie projektowanie powinno być poprzedzone badaniami 
konserwatorskimi, a projekty wymagają zatwierdzenie na etapie wydania pozwolenia na budowę, 
b) w związku z istnieniem w obrębie ścisłej ochrony konserwatorskiej strefy wzmożonej obserwacji 
archeologicznej zapisy dotyczące uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydania 
pozwolenia na budowę dotyczą oprócz obiektów kubaturowych także obiektów liniowych, melioracyjnych, 
hydrologicznych itp., 
c) wszelkie zamierzenia inwestycyjne dotyczące realizacji inwestycji liniowych, prac ziemnych 
fundamentowych oraz związanych ze zmianą ukształtowania powierzchni terenu wymagają uzgodnienia 
z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
d) nowe realizacje uzupełniające zabudowę winny być realizowane w materiałach tradycyjnych lub 
tynkowane, skala ich winna być dostosowana do zabudowy otaczającej, to zastrzeżenie dotyczy też 
architektury i linii zabudowy. Wysokość nie więcej niż 2 kondygnacje wliczając w to mieszkalne poddasze. 
 
§18. Ustalenia szczegółowe dla obiektów w obszarze planistycznego ośrodka gminnego Końskowola. 
Generalne zasady organizacji przestrzeni ośrodka gminnego: 
a) zachowanie charakteru małomiasteczkowego Końskowoli, jej cennej spuścizny historycznej, układu 
komunikacyjnego i skali zabudowy, 
b) wydobycie unikalnych w regionie cech zagłębia sadowniczego i szkółkarskiego w oparciu 
o zorganizowane sady byłego WOPR i kultywowanego indywidualnie szkółkarstwa, 
c) ustalenie warunków jakim powinna odpowiadać architektura uzupełniająca zabudowę istniejącą, 
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gnojowicy i nieczysto[ci,
c) tworzenie nasypów ziemnych sytuowanych po-

przecznie do przebiegu dolin rzecznych,
d) lokalizowanie agresywnych i monolitycznych 

form zabudowy kubaturowej.
3. W Ekologicznym Systemie Obszarów Chronio-

nych nalery zwrócić szczególną wagę na gospoda-
rowanie zasobami przyrody w systemie. Dotyczy to 
gEównie:

a) dostosowania zakresu zagospodarowania re-
kreacyjnego do chEonno[ci rekreacyjnej [rodowiska,

b) ograniczenia eksploatacji zasobów wód pod-
ziemnych,

c) ekologizowania produkcji rolnej.
4. W Ekologicznym Systemie Obszarów Chro-

nionych nalery wzmacniać i wzbogacać system o 
nowe walory ekologiczne, do preferowanych dzia-
EaG zalicza się:

a) dolesienie i przebudowę drzewostanów na bar-
dziej odporne,

b) zadrzewianie ([ródpolne, [ródEąkowe, i odbudo-
wę biologiczną cieków),

c) tworzenie nowych powiązaG ekologicznych i 
ekologiczno-funkcjonalnych w ramach systemu oraz 
między nim a sąsiednimi, aktywnymi ekologicznie 
terenami,

d) udrarnianie systemu poprzez likwidację i neu-
tralizację barier ekologicznych,

e) rewaloryzację terenów zdegradowanych.

§21. 1. Utrzymuje się dotychczasową funkcję 
dróg.

2. Parametry techniczne dróg wewnętrznych 
ustalane będą wedEug przepisów odrębnych.

3. Zaleca się tworzenie wydzielonych ciągów po-
wiązaG komunikacyjnych w formie [cierek rowe-
rowych, szlaków turystycznych i [cierek spacero-
wych zgodnie z rysunkiem planu.

§22. Ustala się stawki procentowe opEaty na rzecz 
gminy od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, będące-
go skutkiem wej[cia w rycie niniejszego planu, w 
wysoko[ci:

1) 30% wzrostu warto[ci - dla terenów baz i skEa-
dów, oznaczonych na rysunku planu symbolem (P),

2) 5% zrostu warto[ci - dla terenów przewidzia-
nych na obiekty ochrony zdrowia, o[wiaty, kultury 
i administracji, infrastruktury technicznej oraz dla 
terenów przeznaczonych do zagospodarowania o 
charakterze ekologicznym, w szczególno[ci zalesie-
nia i zadrzewienia, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami (UP),

3) 20% wzrostu warto[ci - dla terenów mieszkal-
nictwa rolniczego, jednorodzinnego, wielorodzinne-
go, oznaczonych na rysunku planu symbolami (RM, 
MN), za wyjątkiem zbycia nieruchomo[ci na rzecz 
zstępnych, gdzie ustala się opEatę na poziomie 5% 
stawki procentowej.

RozdziaE III
Ustalenia szczegóEowe dla poszczególnych tere-

nów

§23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem od MN1 do MN14 oraz dziaEek 
nr 296 i 297 w m. KoGskowola:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

2) przeznaczenie uzupeEniające ｠ zabudowa usEu-
gowa,

3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ wg rysunku 

planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% 

pow. dziaEki budowlanej,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 

30%,
d) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych ｠ 

2 z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji w poddaszu 
urytkowym,

e) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 12,0 m,
f) dach o symetrycznych poEaciach, nachylonych 

pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczóEków, 
lukarn itp.,

g) dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiek-
tów usEugowych, a takre urytkowanie budynków 
mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usEugo-
wych,

4) zasady i warunki podziaEu na dziaEki budowlane:
a) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki budowlanej: 

18,0 m,
b) minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej: 

1000,0 m2,
c) kąt poEorenia granic dziaEek w stosunku do pasa 

drogowego: od 80° do 100° , dopuszcza się inny 
kąt poEorenia granic dziaEek w stosunku do pasa 
drogowego dla dziaEek narornych lub wydzielonych 
przed wej[ciem planu w rycie,

d) dopuszcza się mniejsze powierzchnie dziaEek 
budowlanych lub szeroko[ci frontów dziaEki budow-
lanej, je[li zostaEy one wyznaczone przed wej[ciem 
planu w rycie,

5) warunki urbanistyczne:
a) dopuszczalne są wolnostojące budynki towa-

rzyszące - garare, budynki gospodarcze,
b) w zagospodarowaniu dziaEki nalery uwzględnić 

obiekty maEej architektury i zieleG towarzyszącą,
c) dopuszcza się stosowanie ogrodzeG o wysoko-

[ci nie przekraczającej 2,0 m,
d) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturo-

wych w granicy dziaEki lub 1,5 m od niej oraz za-
budowę blipniaczą przy zachowaniu przepisów od-
rębnych,

e) teren oznaczony symbolem MN4 znajduje się 
w strefie A - ukEad urbanistyczny starego centrum 
KoGskowoli datowany na 1531 r. W strefie tej prze-
strzegać nalery zasady nadrzędno[ci warto[ci kul-
turowych. DziaEania inwestycyjne winny mieć na 
celu rewitalizację i uzupeEnienie zabudowy oraz re-
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waloryzację zabytków,
f) dla terenu oznaczonego symbolem MN4 obo-

wiązują ustalenia §17,
6) zasady obsEugi infrastrukturą techniczną i ko-

munikacją:
a) komunikacja ｠ obsEuga dziaEek budowlanych 

(zjazdy i dojazdy) tylko od dróg publicznych lub we-
wnętrznych. Dla terenów przylegających do drogi 
krajowej nalery docelowo zapewnić obsEugę ko-
munikacyjną poprzez sieć dróg nirszych kategorii. 
Tymczasowo dojazd do poszczególnych dziaEek 
more odbywać się poprzez istniejące zjazdy z drogi 
krajowej, bez prawa wykonywania nowych.

b) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w §4,

c) woda ｠ zgodnie z ustaleniami zawartymi w §9,
d) gaz ｠ zgodnie z ustaleniami zawartymi w §13,
e) [cieki sanitarne i deszczowe ｠ zgodnie z ustale-

niami zawartymi w §8 i 10,
f) energia elektryczna ｠ zgodnie z ustaleniami za-

wartymi w §14.

§24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem od RM1 do RM4:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ tereny zabudowy 
zagrodowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające ｠ zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna i usEugowa,

3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ wg rysunku 

planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowana - 40% 

pow. dziaEki budowlanej,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 

30%,
d) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych ｠ 

2 z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji w poddaszu 
urytkowym,

e) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 12,0 m,
f) dach o symetrycznych poEaciach, nachylonych 

pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczóEków, 
lukarn itp.,

4) zasady i warunki podziaEu na dziaEki budowlane:
a) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki budowlanej: 

25,0 m,
b) minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej: 

1800,0 m2,
c) kąt poEorenia granic dziaEek w stosunku do 

pasa drogowego: od 80 st. do 100 st. Dopuszcza 
się inny kąt poEorenia granic dziaEek w stosunku do 
pasa drogowego dla dziaEek narornych lub wydzie-
lonych przed wej[ciem planu w rycie,

d) dopuszcza się mniejsze powierzchnie dziaEek 
budowlanych lub szeroko[ci frontów dziaEki budow-
lanej, je[li zostaEy one wyznaczone przed wej[ciem 
planu w rycie,

5) warunki urbanistyczne:
a) dopuszczalne są wolnostojące budynki towa-

rzyszące - garare, budynki gospodarcze,
b) w zagospodarowaniu dziaEki nalery uwzględnić 

obiekty maEej architektury i zieleG towarzyszącą,
c) dopuszcza się stosowanie ogrodzeG o wysoko-

[ci nie przekraczającej 2,0 m,
d) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturo-

wych w granicy dziaEki lub 1,5 m od niej przy za-
chowaniu przepisów odrębnych,

6) zasady obsEugi infrastrukturą techniczną i ko-
munikacją:

a) komunikacja ｠ obsEuga dziaEek budowlanych 
(zjazdy i dojazdy) tylko od dróg publicznych lub we-
wnętrznych,

b) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w §4,

c) woda ｠ zgodnie z ustaleniami zawartymi w §9,
d) gaz ｠ zgodnie z ustaleniami zawartymi w §13,
e) [cieki sanitarne i deszczowe ｠ zgodnie z ustale-

niami zawartymi w §8 i 10,
f) energia elektryczna ｠ zgodnie z ustaleniami za-

wartymi w §14.

§25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem UP1:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ teren usEug pu-
blicznych w tym usEug hotelarsko-gastronomicz-
nych,

2) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ wg rysunku 

planu,
b) linie zabudowy nie dotyczą istniejącego zabyt-

kowego budynku plebani,
c) maksymalna powierzchnia zabudowana - 40% 

pow. dziaEki budowlanej,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 

40%,
e) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych ｠ 

2 w tym parter z urytkowym poddaszem,
f) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 9,0 m,
g) dach o symetrycznych poEaciach, nachylonych 

pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczóEków, 
lukarn itp.,

3) warunki urbanistyczne:
a) dopuszczalne są wolnostojące budynki towa-

rzyszące - garare, budynki gospodarcze,
b) w zagospodarowaniu dziaEki nalery uwzględnić 

obiekty maEej architektury i zieleG towarzyszącą,
c) dopuszcza się stosowanie ogrodzeG o wysoko-

[ci nie przekraczającej 2,0 m,
d) nakazuje się sytuowanie nowych obiektów ku-

baturowych w zachodnio-poEudniowej czę[ci dziaE-
ki,

e) nakazuje się adaptację zabytkowego budynku 
plebanii bez morliwo[ci jego rozbudowy,

f) zakazuje się podziaEu dziaEki,
g) teren wpisany jest do rejestru zabytków wo-

jewództwa lubelskiego w granicach dziaEki nr ew. 
458/12. Teren znajduje się w strefie A - ukEad urba-
nistyczny starego centrum KoGskowoli datowany 
na 1531 r. W strefie tej przestrzegać nalery zasady 
nadrzędno[ci warto[ci kulturowych. DziaEania inwe-
stycyjne winny mieć na celu rewitalizację i uzupeE-
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nienie zabudowy oraz rewaloryzację zabytków. Dla 
tego terenu obowiązują ustalenia zawarte w §17,

h) nowe realizacje uzupeEniające zabudowę win-
ny być realizowane w materiaEach tradycyjnych lub 
tynkowane, skala ich winna być dostosowana do 
zabudowy otaczającej,

4) zasady obsEugi infrastrukturą techniczną i ko-
munikacją:

a) komunikacja ｠ obsEuga dziaEek budowlanych 
(zjazdy i dojazdy) tylko od ul. Bema. Dla terenów 
przylegających do drogi krajowej nalery docelowo 
zapewnić obsEugę komunikacyjną poprzez sieć dróg 
nirszych kategorii. Tymczasowo dojazd do poszcze-
gólnych dziaEek more odbywać się poprzez istnieją-
ce zjazdy z drogi krajowej, bez prawa wykonywania 
nowych,

b) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w §4,

c) woda ｠ zgodnie z ustaleniami zawartymi w §9,
d) gaz ｠ zgodnie z ustaleniami zawartymi w §13,
e) [cieki sanitarne i deszczowe ｠ zgodnie z ustale-

niami zawartymi w §8 i 10,
f) energia elektryczna ｠ zgodnie z ustaleniami za-

wartymi w §14.

§26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem RO1:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ tereny upraw 
ogrodniczych i sadowniczych,

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych 

nie związanych z produkcją ogrodniczą z dopusz-
czeniem zgodnie z przepisami odrębnymi inwestycji 
celu publicznego w tym z zakresu Eączno[ci publicz-
nej,

b) dopuszcza się lokalizację urządzeG infrastruktu-
ry technicznej,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów magazy-
nowych oraz obiektów zaplecza administracyjno-
mieszkalnego dla wEa[ciciela,

d) inwestycje na terenie RO mogą być lokalizowa-
ne pod warunkiem, re planowane przedsięwzięcie 
nie będzie sprzeczne z ustaleniami przyjętymi dla 
danej strefy lub formy ochrony prawnej lub plani-
stycznej oraz nie będzie powodować uciąrliwo[ci 
na poEoronych w sąsiedztwie terenach zabudowy 
mieszkaniowej.

§27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem od KDW1 do KDW4:

1) przeznaczenie terenów ｠ tereny dróg we-
wnętrznych;

2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu ｠ do czasu realizacji docelowego ukEa-
du drogowego dopuszcza się utrzymanie i remont 
istniejących budynków z zakazem ich przebudowy 
i rozbudowy,

3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zagospo-
darowania terenu:

a) drogi dwukierunkowe,

b) lokalizacja nowych zjazdów na warunkach za-
rządcy drogi,

c) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodna z 
przepisami odrębnymi,

d) szeroko[ci jezdni zgodna z przepisami odręb-
nymi,

e) minimalne odlegEo[ci budynków zgodne z prze-
pisami odrębnymi.

§28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem od KPJ1 do KPJ2:

1) przeznaczenie terenów ｠ tereny ciągów komu-
nikacji pieszo-jezdnej,

2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu ｠ do czasu realizacji docelowego ukEa-
du drogowego dopuszcza się utrzymanie i remont 
istniejących budynków z zakazem ich przebudowy 
i rozbudowy,

3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zagospo-
darowania terenu:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodna z 
przepisami odrębnymi,

b) szeroko[ci jezdni zgodna z przepisami odręb-
nymi,

c) minimalne odlegEo[ci budynków zgodne z prze-
pisami odrębnymi,

d) dostępno[ć nieograniczona.

§29. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem P1:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ teren obiektów 
produkcyjnych, skEadów, magazynów,

2) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ wg rysunku 

planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowana - 75% 

pow. dziaEki budowlanej,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 

10%,
d) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych ｠ 

2 z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji w poddaszu 
urytkowym,

e) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 15,0 m,
3) zasady i warunki podziaEu na dziaEki budowlane:
a) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki budowlanej: 

20,0 m,
b) minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej: 

1800,0 m2,
c) kąt poEorenia granic dziaEek w stosunku do pasa 

drogowego: od 80° do 100°. Dopuszcza się inny 
kąt poEorenia granic dziaEek w stosunku do pasa 
drogowego dla dziaEek narornych lub wydzielonych 
przed wej[ciem planu w rycie,

d) dopuszcza się mniejsze powierzchnie dziaEek 
budowlanych lub szeroko[ci frontów dziaEki budow-
lanej, je[li zostaEy one wyznaczone przed wej[ciem 
planu w rycie,

4) warunki urbanistyczne:
a) dopuszczalne są wolnostojące budynki towa-

rzyszące - garare, budynki gospodarcze,
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b) dopuszcza się obiekty mogące pogorszyć stan 
[rodowiska, pod warunkiem jednoczesnego nasa-
dzenia zieleni wysokiej i [redniej o charakterze izo-
lacyjnym,

c) zakazuje się lokalizowania obiektów mieszczą-
cych w sobie funkcje mieszkaniową,

d) zakazuje się lokalizowania inwestycji wymaga-
jących sporządzenia raportu oddziaEywania na [ro-
dowisko. Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko dla których sporządzenie raportu o od-
dziaEywaniu na [rodowisko more być wymagane,

e) dopuszcza się stosowanie ogrodzeG o wysoko-
[ci nie przekraczającej 2,0 m,

f) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturo-
wych w granicy dziaEki lub 1,5 m od niej przy za-
chowaniu przepisów odrębnych,

5) zasady obsEugi infrastrukturą techniczną i ko-
munikacją:

a) komunikacja ｠ obsEuga dziaEek budowlanych 
(zjazdy i dojazdy) tylko od dróg publicznych lub we-
wnętrznych,

b) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w §4,

c) woda ｠ zgodnie z ustaleniami zawartymi w §9
d) gaz ｠ zgodnie z ustaleniami zawartymi w §13,
e) [cieki sanitarne i deszczowe ｠ zgodnie z ustale-

niami zawartymi w §8 i 10,
f) energia elektryczna ｠ zgodnie z ustaleniami za-

wartymi w §14.

§30. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem WS1:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ wody powierzch-
niowe,

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) wszelkie zagospodarowanie musi być zgodne z 

przepisami odrębnymi,
b) obowiązuje zakaz zabudowy oraz lokalizowa-

nia obiektów budowlanych, z wyjątkiem: obiektów 
i urządzeG maEej architektury typu: pomosty, Eawki, 
fontanny, pomniki, urządzeG wodnych, w tym sEu-
rących umocnieniu nadbrzery,

c) dopuszcza się realizację umocnieG brzegów,
d) obowiązuje zakaz grodzenia terenów,
3) zasady obsEugi infrastrukturą techniczną i ko-

munikacją ｠ obsEuga dziaEek budowlanych (zjazdy i 
dojazdy) tylko od dróg publicznych.

RozdziaE IV
Przepisy koGcowe

§31. Na terenie dziaEek:
 ｠ nr ew. 596/5, 595, 753/2, 458/12, 856, 44/2, 

44/4, 44/5, 45/1, 45/2, 45/3, 60/1, 60/2, 61/2, 
1953, 2000, 2001, 834/1, 827, 828, 826, 825, 
837, 841, 847/2, 847/3, 849, 1632 w m. KoGsko-
wola, 

｠ nr ew. 899, 900, 901, 902, 860/1 w m. Stara 
Wie[ 

｠ nr ew. 1825/8, 2162, 2163, 2164, 2165, 
2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 
2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2206, 2191, 
2190, 2189, 2188, 2187, 2186, 2185, 2184, 
2183, 2182, 2181, 2180, 2179, 2178, 2207, 
2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 
2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 
1825/21 w m. KoGskowola, 

｠ nr ew. 1660, 1662/1 w m. MEynki. 
traci warno[ć Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego O[rodka Gminnego KoGskowola za-
twierdzony uchwaEą Nr IX/57/09 z dnia 19 sierpnia 
2003r, ogEoszoną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego Nr 151 poz. 3183 z dnia 8 
papdziernika 2003 r.

§32. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§33. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

§34. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
MaEgorzata Szpyra
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