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UCHWADA NR LXII/310/10

 RADY GMINY W BIDGORAJU

 z dnia 28 papdziernika 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czę[ci miejscowo[ci 
Nowy Bidaczów i Stary Bidaczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80 poz. 717 ze zmianami) po stwierdzeniu zgod-
no[ci z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy BiE-
goraj uchwalonego uchwaEą Nr IX/62/99 z dnia 7 
lipca 1999r. ze zmianami - Rada Gminy w BiEgoraju 
uchwala, co następuje: 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla czę[ci miejscowo[ci 
Nowy Bidaczów i Stary Bidaczów, zwany w dalszej 
czę[ci uchwaEy ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje obszar poEorony w granicach:
- od póEnocy ｠ granica obrębu Bidaczów Stary,
- od wschodu ｠ dziaEka nr 747,
- od poEudnia ｠ rzeka Dada,
- od zachodu ｠ rzeka Dada, droga gminna nr 

109241L, dziaEki nr 112 i 830, dziaEka 714 stano-
wiąca drogę dojazdową do pól i lasów.

3. ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 ｠ rysunek planu w skali 1:1000, 

będący integralną czę[cią niniejszej uchwaEy;
2) zaEącznik nr 2 ｠ rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu planu,
3) zaEącznik nr 3 ｠ rozstrzygnięcie o sposobie re-

alizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Ustalenia ogólne obowiązują na caEym terenie 
objętym planem, a ustalenia szczegóEowe obowią-
zują dla poszczególnych terenów.

§2. Następujące okre[lenia stosowane w uchwale 
oznaczają:

1) linie rozgraniczające ｠ linie wyznaczające gra-
nice terenów o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania i zabudowy,

2) przeznaczenie podstawowe ｠ czę[ć przezna-
czenia terenu, która powinna dominować w danym 
terenie lub obszarze w sposób okre[lony ustalenia-
mi planu,

3) przeznaczenie dopuszczalne ｠ rodzaj przezna-
czenia terenu inny nir podstawowy, który uzupeEnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu w 
sposób okre[lony w ustaleniach planu,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ linia wyzna-

czona na rysunku planu, poza którą zakazuje się re-
alizacji wszelkich budynków lub czę[ci budynków 
z pominięciem nalerących do nich loggi, balkonów, 
wykuszy wysuniętych poza obrys budynków oraz 
elementów wej[ć do budynków (schody, podesty, 
pochylnie dla niepeEnosprawnych i zadaszenia),

5) usEugi ｠ samodzielne obiekty budowlane lub lo-
kale urytkowe w budynkach o innych funkcjach nir 
usEugowe i urządzenia sEurące dziaEalno[ci, której 
celem jest zaspokojenie potrzeb ludno[ci, a nie wy-
twarzanie bezpo[rednio metodami przemysEowymi 
dóbr materialnych;

6) orientacyjne linie podziaEu terenów na dziaEki 
budowlane ｠ granice dziaEek uzyskanych w wyniku 
scalenia lub podziaEu nieruchomo[ci, których prze-
bieg more być korygowany zgodnie z ustaleniami 
planu,

7) tereny naturalnej zieleni nieurządzonej ｠ tereny 
zieleni, które uksztaEtowaEy się w wyniku naturalnej 
sukcesji przyrodniczej czy sporadycznym dziaEaniu 
czEowieka, a nie wskutek kompleksowego, plano-
wanego i celowego dziaEania czEowieka, z morliwo-
[cią ich biologicznego wzbogacania,

8) zachowanie ｠ utrzymanie istniejącej substancji 
budowlanej z morliwo[cią rozbudowy, przebudowy, 
zmiany sposobu urytkowania w caEo[ci lub czę[ci 
obiektu ｠ w sposób nie naruszający ustaleG planu;

9) dojazdy nie wydzielone ｠ istniejące i projekto-
wane wewnętrzne ulice dojazdowe lub ciągi pieszo-
jezdne, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu, zapewniające prawidEową obsEugę 
obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i 
dopuszczalnego; przebieg tych dojazdów more być 
korygowany na etapie regulacji i podziaEu wEasno[ci;

§3. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedsta-
wione na rysunku planu są obowiązującymi ustale-
niami planu:

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

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia przeznaczenia terenów,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
2. PozostaEe oznaczenia graficzne na rysunku pla-

nu, nie wymienione w ust. 1 mają charakter infor-
macyjny.

§4. 1. Ustala się przeznaczenie terenów wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu:
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1) MNL ｠ tereny zabudowy mieszkaniowo-letni-
skowej;

2) MN,U ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usEugowej;

3) U ｠ teren zabudowy usEugowej;
4) ZL ｠ tereny le[ne;
5) RL ｠ tereny zalesieG;
6) ZO ｠ tereny naturalnej zieleni nie urządzonej;
7) R ｠ tereny rolnicze;
8) WS ｠ tereny wód powierzchniowych [ródlądo-

wych;
9) E ｠ tereny urządzeG infrastruktury elektroener-

getycznej;
10) KD-L ｠ tereny dróg publicznych ｠ klasy lokal-

nej
11) KD-D ｠ tereny dróg publicznych ｠ klasy do-

jazdowej
12) KDW ｠ tereny dróg wewnętrznych
2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysun-

ku planu, okre[lają przeznaczenie podstawowe te-
renów.

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysun-
ku planu, okre[lają numery terenów o tym samym 
przeznaczeniu podstawowym.

4. Linie rozgraniczające tereny, o których mowa 
w ust 1 są [ci[le okre[lone i mogą być korygowane 
wyEącznie w odniesieniu do terenów skrzyrowania 
dróg.

§5. Ustala się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania [rodowiska przyrodniczego:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko w rozu-
mieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochro-
ny [rodowiska; zakaz ten nie dotyczy:

a) realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla których 
sporządzenie raportu o oddziaEywaniu na [rodowi-
sko nie jest obligatoryjne a przeprowadzona proce-
dura oceny oddziaEywania na [rodowisko wykazaEa 
brak niekorzystnego wpEywu na przyrodę oraz zdro-
wie i rycie ludzi;

b) lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
Eączno[ci publicznej;

2) zakaz lokalizacji skEadowisk odpadów;
3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych [cie-

ków komunalnych do wód powierzchniowych i do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanaEów i zbiorników z tymi [ciekami;

4) zakaz lokalizacji obiektów grorących bezpo-
[rednim skareniem warstwy wodono[nej.

5) ochronę istniejących zadrzewieG, speEniających 
funkcje ekologiczne oraz maksymalne nasycenie te-
renów zielenią;

6) wzmacnianie obudowy biologicznej dróg: wpro-
wadzanie rywopEotów z krzewów i drzew, zwEasz-
cza li[ciastych (zaleca się urywanie gatunków ro-
dzimych);

7) dopuszczalne poziomy haEasu nie mogą prze-
kraczać parametrów:

a) w terenach oznaczonych symbolem MNL jak 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) w terenach oznaczonych symbolem MN,U jak 
dla terenów mieszkaniowo-usEugowych,

§6. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków:

1) ochronę konserwatorską kapliczek, figur i krzy-
ry przydrornych,

2) z uwagi na morliwo[ć występowania stano-
wisk archeologicznych nie oznaczonych w terenie, 
ustala się obowiązek niezwEocznego powiadomie-
nia sEurb konserwatorskich Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, bądp Wójta Gminy BiEgoraj o 
miejscach przypadkowych odkryć zabytków arche-
ologicznych lub przedmiotów posiadających cechy 
zabytku. Miejsca te powinny zostać oznaczone i 
wraz z odnalezionymi przedmiotami zabezpieczone 
przed zniszczeniem.

§7. Ustala się następujące zasady wynikające z 
potrzeb ksztaEtowania przestrzeni ogólnodostęp-
nych dla terenów dróg oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami KD-L, KD-D:

1) morliwo[ć lokalizacji poza pasem jezdnym, 
obiektów o funkcji maEej architektury, zieleni urzą-
dzonej, przystanków komunikacji zbiorowej, pasów 
postojowych, miejsc parkingowych ogólnodostęp-
nych, urządzeG związanych z utrzymaniem i eksplo-
atacją dróg oraz urządzeG infrastruktury technicznej;

2) lokalizacja ogrodzeG:
a) maksymalnej wysoko[ci 1,60m (w tym wyso-

ko[ć podmurówki do 40cm);
b) zakaz stosowania ogrodzeG peEnych;
c) ogrodzenia powinny być arurowe, Eączna po-

wierzchnia prze[witów powinna wynosić minimum 
25% powierzchni arurowej czę[ci ogrodzenia mię-
dzy sEupami.

§8. Ustala się następujące zasady podziaEu istnie-
jących dziaEek:

1) wielko[ć nowo wydzielanej dziaEki budowlanej 
dla zabudowy jednorodzinnej letniskowej, nie more 
być mniejsza nir 1200m2 o minimalnej szeroko[ci 
frontu dziaEki ｠ 18m;

2) wielko[ć nowo wydzielanej dziaEki budowlanej 
dla zabudowy usEugowej, nie more być mniejsza 
nir 2000m2 o minimalnej szeroko[ci frontu dziaEki 
｠ 20m;

3) przy podziale nieruchomo[ci dla dziaEek poEo-
ronych przy drodze, dopuszcza się odchylenie do 
45o od kąta prostego poEorenia dziaEki w stosunku 
do drogi;

4) dojazdy nie wydzielone, sEurące jako dojazd do 
więcej nir 2 dziaEek, muszą mieć szeroko[ć w li-
niach rozgraniczających co najmniej 7,0m.

§9. Ustala się następujące zasady rozbudowy i 
budowy infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz 
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gaz, jak równier odprowadzanie [cieków i wód opa-
dowych odbywać się będzie na warunkach okre[lo-
nych przez dysponentów sieci;

2) ustala się następujące ogólne zasady zaopa-
trzenia w wodę na cele komunalne i usEugowe:

a) zaopatrzenie w wodę urytkowników zasobów 
nastąpi z gminnej sieci wodociągowej, poprzez przy-
Eącza lub rozbudowę sieci o parametrach dostoso-
wanych do docelowego zagospodarowania terenu,

b) zapewnienie wody do celów przeciwporaro-
wych; przewody wodociągowe powinny być wypo-
sarone w hydranty przeciwporarowe;

3) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące 
gospodarki [ciekowej:

a) [cieki bytowe wytwarzane przez poszczegól-
nych urytkowników terenu muszą być odprowa-
dzane systemem sieci kanalizacyjnej do gminnej 
oczyszczalni [cieków (poza obszarem planu);

b) odprowadzanie [cieków komunalnych do gmin-
nej kanalizacji sanitarnej, poprzez przyEącza lub roz-
budowę sieci o parametrach dostosowanych do do-
celowego zagospodarowania terenu;

c) do czasu realizacji docelowej sieci kanalizacyj-
nej ustala się obowiązek stosowania indywidualnych 
przydomowych lub zbiorczych oczyszczalni [cie-
ków, lub szczelnych zbiorników okresowo oprórnia-
nych zgodnie z systemem utylizacji obowiązującym 
na terenie gminy;

d) wody opadowe i roztopowe z terenów utwar-
dzonych dróg publicznych będą ujmowane w sys-
tem kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu od-
prowadzane do cieków wodnych;

e) wody opadowe i roztopowe z pozostaEych te-
renów będą odprowadzane bezpo[rednio do gruntu,

4) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące 
zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istnie-
jącej sieci elektroenergetycznej, liniami kablowymi 
[redniego i niskiego napięcia, po jej rozbudowie;

b) dopuszcza się wykorzystanie alternatywnych 
pródeE energii, np. foto-baterie;

c) dopuszcza się morliwo[ć wyznaczania nowych 
terenów pod realizację stacji transformatorowych, 
nie zaznaczonych w planie;

d) ewentualne wnętrzowe stacje transformatoro-
we nalery lokalizować na terenach o powierzchni 
gruntu pod stację do 80m2, w miejscach umorliwia-
jących dogodny dojazd;

e) wzdEur istniejących linii elektroenergetycznych 
nalery zachować strefy uciąrliwo[ci;

f) na obszarze objętym planem dopuszcza się 
przebudowę napowietrznych linii [redniego i niskie-
go napięcia na linie kablowe oraz w uzasadnionych 
przypadkach na linie napowietrzne,

5) ustala się następujące zasady ogólne dotyczące 
zaopatrzenia w energię cieplną i gaz:

a) zasilanie w energię cieplną ze zbiorczych lub 
indywidualnych pródeE dystrybucji ciepEa,

b) nalery stosować rozwiązania techniczne i me-
dia grzewcze nieuciąrliwe dla [rodowiska ｠ prefe-

rując no[niki energii nie powodujące ponadnorma-
tywnego zanieczyszczenia oraz odnawialne pródEa 
energii (np. pompy wodne, foto-baterie),

c) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej poprzez bu-
dowę sieci o parametrach dostosowanych do doce-
lowego zagospodarowania terenu;

d) do czasu realizacji docelowej sieci gazowej do-
puszcza się stosowanie gazu z butli;

6) ustala się następujące zasady ogólne dotyczące 
sieci telekomunikacyjnej:

a) zachowanie istniejących sieci i urządzeG tele-
technicznych;

b) rozbudowę lub budowę sieci i urządzeG sys-
temów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 
przewodowych i bezprzewodowych;

7) ustala się ogólne zasady dotyczące gospodarki 
odpadami:

a) gromadzenie odpadów komunalnych oraz zwią-
zanych z prowadzoną dziaEalno[cią gospodarczą w 
szczelnych pojemnikach na wEasnej dziaEce;

b) odbiór i utylizacja odpadów na zasadach obo-
wiązujących w gminie;

8) przebieg podziemnych sieci infrastruktury tech-
nicznej w pasach ciągów komunikacyjnych, okre-
[lonych liniami rozgraniczającymi lub granicami ob-
szaru planu;

9) dopuszcza się, dla wyznaczonych funkcji te-
renów, morliwo[ć realizacji sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej nie uwzględnionych w rysun-
ku planu oraz prowadzenia sieci poza ciągami dróg 
o ile jest to niezbędne dla obsEugi w/w terenów w 
przypadku gdy nie ograniczy to morliwo[ci zago-
spodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu.

§10. W zakresie sposobu i terminu tymczasowe-
go zagospodarowania ustala się:

1) do czasu realizacji ustaleG planu tereny nalery 
urytkować w sposób dotychczasowy;

2) nie dopuszcza się tymczasowego zagospodaro-
wania terenu.

§11. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-letni-
skowej oznaczonych na rysunku planu symbolami 
od MNL-1 do MNL-12 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ zabudowa mieszkaniowo｠letni-

skowa ,
b) dopuszczalne:
- usEugi związane z obsEugą turystyki i wypoczyn-

ku,
- budynki gospodarcze i garare,
- istniejąca zabudowa zagrodowa,
- obiekty maEej architektury,
- dojazdy nie wydzielone
- urządzenia i obiekty związane z infrastrukturą 

techniczną,
- sieci uzbrojenia technicznego,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkanio-
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wą z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i nad-
budowy do rozmiarów nie przekraczających 50% 
istniejącej kubatury oraz speEnieniem wymagaG §11 
pkt 2 lit. f,

b) zachowuje się istniejącą zabudowę gospodar-
czą i gararową z dopuszczeniem przebudowy i roz-
budowy,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
w granicach poszczególnych dziaEek ｠ 60% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 30% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

f) forma architektoniczna budynków podstawowej 
funkcji powinna speEniać następujące wymagania:

- liczba kondygnacji nadziemnych dla zabudowy 
nie większa nir dwie kondygnacje nadziemne, w 
tym druga kondygnacja w poddaszu urytkowym,

- maksymalna wysoko[ć nowej zabudowy miesz-
kaniowej do gEównej kalenicy dachu - 10m liczona 
od poziomu terenu,

- dachy o kącie nachylenia poEaci do 45o przy 
czym gEówne poEacie dachu budynku muszą mieć 
jednakowy spadek,

- pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
blacha, gont,

- elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach pastelo-
wych, okEadziny kamienne, drewniane,

g) maksymalna wysoko[ć nowej zabudowy go-
spodarczej i gararowej do gEównej kalenicy dachu 
｠ 5m, a w zabudowie zagrodowej 9m,

h) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodar-
czej i gararowej w granicy dziaEki,

3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) warunki komunikacyjne ustala się obsEugę ko-

munikacyjną terenów MN z dróg publicznych KD-L 
i KD-D oraz z dróg wewnętrznych KDW, zgodnie z 
rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe ustala się w granicach 
dziaEki minimum jedno miejsce parkingowe na jeden 
lokal mieszkalny,

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 15%;

§12. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usEugowej oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN,U-1 i MN,U-2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- usEugi materialne (handel i naprawy, hotele i re-

stauracje, usEugi osobiste i dziaEalno[ć komunalna)
b) dopuszczalne:
- budynki gospodarcze i garare,
- obiekty maEej architektury,
- dojazdy nie wydzielone,
- urządzenia i obiekty związane z infrastrukturą 

techniczną,
- sieci uzbrojenia technicznego,

2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
w granicach poszczególnych dziaEek ｠ 30% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 50% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

d) liczba kondygnacji nadziemnych dla zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej nie większa nir dwie 
kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja 
w poddaszu urytkowym,

e) maksymalna wysoko[ć zabudowy mieszkanio-
wej i usEugowej do gEównej kalenicy dachu ｠ 12m li-
czona od poziomu terenu, przy czym gEówna kaleni-
ca dachu usytuowana równolegle do frontu dziaEki,

f) maksymalna wysoko[ć zabudowy gospodarczej 
i gararowej do gEównej kalenicy dachu ｠ 5m dla 
zabudowy mieszkaniowej; 7m dla zabudowy usEu-
gowej,

g) ustala się dachy o kącie nachylenia poEaci do 
45o przy czym gEówne poEacie dachu budynku mu-
szą mieć jednakowy spadek,

h) pokrycie dachów: dachówka, blachodachówka, 
blacha, gont,

i) elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach paste-
lowych, okEadziny kamienne, drewniane,

j) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodar-
czej i gararowej w granicy dziaEki,

3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) warunki komunikacyjne ｠ ustala się obsEugę 

komunikacyjną terenów MN,U z dróg publicznych 
KD-L i KD-D, zgodnie z rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe:
- ustala się w granicach dziaEki minimum jedno 

miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny,
- ustala się dodatkowo jedno miejsce parkingowe 

na karde 40m2 powierzchni pod usEugi, jednak nie 
mniej nir dwa,

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 15%

§13. Dla terenu zabudowy usEugowej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami U ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ zabudowa usEugowa;
b) dopuszczalne:
- budynki gospodarcze i garare,
- obiekty maEej architektury,
- dojazdy nie wydzielone,
- urządzenia i obiekty związane z infrastrukturą 

techniczną,
- sieci uzbrojenia technicznego,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 

20% powierzchni dziaEki budowlanej;
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c) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 60% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

d) liczba kondygnacji dla zabudowy nie większa 
nir dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w 
poddaszu urytkowym;

e) maksymalna wysoko[ć zabudowy do gEównej 
kalenicy dachu 12m;

f) maksymalna wysoko[ć zabudowy gospodarczej 
i gararowej ｠ 7m,

g) dachy o kącie nachylenia poEaci do 45o przy 
czym gEówne poEacie dachu muszą mieć jednakowy 
spadek;

h) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
blacha, gont;

i) elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach paste-
lowych, okEadziny kamienne, drewniane;

j) ustala się realizację zieleni izolacyjnej o szero-
ko[ci min. 5m od strony zabudowy mieszkaniowej,

k) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodar-
czej i gararowej w granicy dziaEki,

3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) warunki komunikacyjne: ustala się obsEugę ko-

munikacyjną terenów U z drogi publicznej KD-D, 
zgodnie z rysunkiem planu;

b) warunki parkingowe:
- ustala się jedno miejsce parkingowe na karde 

40m2 powierzchni przeznaczonej na usEugi, jednak 
nie mniej nir dwa miejsca parkingowe,

- ustala się dla usEug gastronomii, jedno stanowi-
sko na karde 4 miejsca konsumpcyjne;

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 15%

§14. Dla terenów le[nych oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem od ZL-1 do ZL-16 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ las
b) dopuszczalne:
- dojazdy nie wydzielone,
- urządzenia i obiekty związane z infrastrukturą 

techniczną,
- sieci uzbrojenia technicznego,
2) zasady ksztaEtowania zagospodarowania tere-

nu:
a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 

100%,
b) obowiązuje wiek rębno[ci okre[lony w przepi-

sach odrębnych
c) przy realizacji odnowieG i dolesieG skEad gatun-

kowy nalery dostosować do warunków naturalnych 
siedliska;

3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ ustala 
się zachowanie dotychczasowej obsEugi komunika-
cyjnej;

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%;

§15. Dla terenów zalesieG oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem od RL-1 do RL-7 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe ｠ zieleG le[na;
b) dopuszczalne:
- dojazdy nie wydzielone,
- urządzenia i obiekty związane z infrastrukturą 

techniczną,
- sieci uzbrojenia technicznego,
2) zasady ksztaEtowania zagospodarowania tere-

nu:
a) przy realizacji dolesieG skEad gatunkowy nalery 

dostosować do warunków naturalnych siedliska;
b) powierzchnia biologicznie czynna 100%,
3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ ustala 

się zachowanie dotychczasowej obsEugi komunika-
cyjnej;

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%;

§16. Dla terenu naturalnej zieleni nie urządzonej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem ZO-1 i ZO-2 
ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ zieleG póEnaturalna i 
swobodna;

2) zasady ksztaEtowania zagospodarowania tere-
nu:

a) ustala się zakaz zmiany przeznaczenia terenów 
zieleni wysokiej i [redniej związanej ze skarpą;

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 
100%;

c) powierzchnię biologicznie czynną nalery za-
gospodarować zielenią o charakterze swobodnym, 
póEnaturalnym; istniejące i planowane zadrzewienia 
i zakrzewienia w ramach wzbogacenia biologiczne-
go muszą uwzględnić zachowanie walorów krajo-
brazowych doliny Dady;

d) zakaz przeksztaEcania naturalnej rzepby terenu, 
za wyjątkiem realizacji zabezpieczeG przeciwpowo-
dziowych;

e) zakaz realizacji zabudowy;
f) dopuszcza się realizację [cierki rowerowej;
3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ ustala 

się komunikację z drogi publicznej KD-L;
4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 

tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%;

§17. Dla terenów rolniczych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami od R-1 do R-5 ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ uprawy polowe;
2) zasady ksztaEtowania zagospodarowania tere-

nu:
a) ustala się wzmacnianie biologiczne terenu ga-

tunkami odpowiadającymi warunkom siedliskowym 
w postaci szpalerów i rywopEotów;

b) ustala się powierzchnię biologicznie czynną 
100%;

3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ ustala 
się zachowanie dotychczasowej komunikacji;

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%;

§18. Dla terenów wód powierzchniowych [ródlą-
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dowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 
WS-1, WS-2, WS-4, WS-5, WS-6 ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ rowy melioracyjne;
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych;
b) ustala się powierzchnię biologicznie czynną 

100%;
3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ ustala 

się komunikację z dróg publicznych KD-L oraz przez 
tereny oznaczone symbolem R, ZL i RL,

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%;

§19. Dla terenów wód powierzchniowych [ródlą-
dowych oznaczonych na rysunku planu symbolem 
WS-3 ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ zbiornik retencyjny, 
wielofunkcyjny;

2) zasady ksztaEtowania zagospodarowania tere-
nu:

a) powierzchnia biologicznie czynną 100%,
b) ustala się gospodarowanie wodą zgodnie z za-

sadami eksploatacji zbiorników maEej retencji,
3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 

ustala się wydzielenie dziaEki po linii rozgraniczającej 
terenu, zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ ustala 
się komunikację z drogi wewnętrznej KDW poprzez 
teren oznaczony symbolem R-2,

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%;

§20. Dla terenów urządzeG infrastruktury elektro-
energetycznej oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem E ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ stacja transformatoro-
wa;

2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu:

a) zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy ku-
baturowej, za wyjątkiem obiektów stacji transfor-
matorowej,

b) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 4m,
c) ustala się, re teren w liniach rozgraniczających 

more posiadać powierzchnię w caEo[ci utwardzoną;
3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 

ustala się wydzielenie dziaEki na cele urządzeG infra-
struktury po linii rozgraniczającej terenu, zgodnie z 
rysunkiem planu;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ ustala 
się obsEugę komunikacyjną z drogi publicznej KD-L 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%;

§21. 1. Ustala się następujące zasady obsEugi w 
zakresie komunikacji, z podstawowym przeznacze-
niem terenu pod lokalizację istniejących i projekto-
wanych dróg, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami:
1) KD-L ｠ drogi publiczne klasy lokalnej, o mini-

malnej szeroko[ci w liniach rozgraniczających 15m, 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) KD-D ｠ drogi publiczne klasy dojazdowej, o 
minimalnej szeroko[ci w liniach rozgraniczających 
10m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) KDW ｠ drogi wewnętrzne, o minimalnej sze-
roko[ci w liniach rozgraniczających 8m, zgodnie z 
rysunkiem planu,

2. W granicach terenów oznaczonych symbolami 
KD-L, KD-D dopuszcza się morliwo[ć wykorzysta-
nia czę[ci terenu pod urządzenia uzupeEniające pod-
stawowe przeznaczenie:

1) [cierki rowerowe,
2) zatoki i przystanki autobusowe,
3) zieleG o charakterze izolacyjnym,
4) ciągi infrastruktury technicznej oraz obiekty i 

urządzenia infrastruktury technicznej o charakterze 
lokalnym,

5) obiekty i urządzenia sEurące ograniczeniu uciąr-
liwo[ci komunikacyjnej,

6) obiekty maEej architektury,
3. W granicach terenów oznaczonych symbola-

mi KD-L, KD-D dopuszcza się morliwo[ć lokaliza-
cji miejsc postojowych dla samochodów w formie 
dodatkowych pasów postojowych i zatok parkingo-
wych;

4. W obrębie nowych terenów przeznaczonych 
pod zabudowę ustala się morliwo[ć uzupeEniania 
zapisanego w planie ukEadu ulic.

5. Zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 
ustala się wydzielenie dziaEki drogowej po linii roz-
graniczającej terenu, zgodnie z rysunkiem planu.

6. Stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%

§22. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy BiEgoraj

§23. Traci moc uchwaEa Nr XXIX/196/05 Rady 
Gminy w BiEgoraju z dnia 6 wrze[nia 2005r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy BiEgoraj terenów le[nych 
i zalesieG ｠ w zakresie ustaleG w granicach okre[lo-
nych na zaEączniku Nr 1 do niniejszej uchwaEy.

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

Przewodniczący Rady Gminy w BiEgoraju
Lucjan Kupczak



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1657 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1658 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1659 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1660 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1661 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1662 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1663 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1664 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1665 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1666 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1667 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1668 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1669 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1670 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1671 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1672 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1673 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1674 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1675 ｠ Poz. 569 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 22 ｠ 1676 ｠ Poz. 569 

ZaEącznik nr 2
        Do uchwaEy nr LXII/310/10
        Rady Gminy w BiEgoraju
        z dnia 28 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Gminy w BiEgoraju

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czę-
[ci miejscowo[ci Nowy Bidaczów i Stary Bidaczów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze 
zmianami ) Rada Gminy w BiEgoraju przyjmuje nastę-
pujące rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czę[ci miejscowo[ci Nowy Bida-
czów i Stary Bidaczów:

Nie uwzględnia się uwagi:
Pani Ewy Czerwonka i Pana Wojciecha Czerwon-

ka wniesionej pismem z dnia 22.06.2010 r. do usta-
leG projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czę[ci miejscowo[ci  Nowy Bi-
daczów i Stary Bidaczów wyEoronego do publicz-
nego wglądu wraz z prognozą oddziaEywania na 

[rodowisko w dniach od 2 czerwca 2010 r. do 23 
czerwca 2010 r.

Uwaga dotyczy przyEączenia dziaEki nr 747 poEo-
ronej w obrębie Stary Bidaczów jako dziaEki budow-
lanej.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia:
Zgodnie z ustaleniami projektu planu uwaga do-

tyczy dziaEki o numerze ewidencyjnym 747 obrębu 
Stary Bidaczów, która poEorona jest w terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolem RL- 7  
( tereny zalesieG );

Wprowadzenie nowego zainwestowania urbani-
stycznego na ww. dziaEce bez zapewnienia obsEugi 
komunikacyjnej ｠ wEączenia jej w ukEad komunika-
cyjny dróg publicznych co jest warunkiem niezbęd-
nym lokalizacji nowej zabudowy.
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ZaEącznik nr 3
        Do uchwaEy nr LXII/310/10
        Rady Gminy w BiEgoraju
        z dnia 28 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Gminy w BiEgoraju

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalerących do 
zadaG wEasnych Gminy oraz zasadach ich finansowania

W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego dla czę[ci miejscowo[ci Nowy Bidaczów 
i Stary Bidaczów ustalono następujące zasady za-
opatrzenia w sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej oraz komunikacji:

1. ObsEuga komunikacyjna terenów odbywać się 
będzie gEównie poprzez istniejącą i projektowaną 
sieć dróg lokalnych, dojazdowych oraz za po[red-
nictwem dróg wewnętrznych. Sieć dróg gminnych 
w powiązaniu z ukEadem dróg wewnętrznych będzie 
wystarczająca do prawidEowej obsEugi komunikacyj-
nej obszaru objętego opracowaniem.

2. W zakresie gospodarki [ciekowej w planie za-
rezerwowano tereny pod budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan zakEa-
da przyEączenie projektowanych obiektów do sieci 
wodociągowej, równocze[nie zabezpieczając tereny 
pod budowę i rozbudowę sieci wodociągowej.

Inwestycje będą finansowane ze [rodków wEa-
snych Gminy, mogą być ter realizowane z zasto-
sowaniem pródeE finansowania w zalerno[ci od 
potrzeb: [rodki Unii Europejskiej, kredyty bankowe, 
emisje obligacji komunalnych i [rodki prywatne.

Koszty ponoszone na realizację ww. inwestycji 
będą zagwarantowane w wieloletnim planie inwe-
stycyjnym oraz budrecie Gminy i ponoszone etapo-
wo w latach 2011 ｠ 2021.

 Realizacja pozostaEych sieci infrastruktury tech-
nicznej tj. elektroenergetycznej, gazowej, telekomu-
nikacyjnej nie nalery do zadaG wEasnych Gminy.


