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UCHWADA NR XLI/198/2010 

 RADY GMINY RUDNIK

 z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 
z pópn. zm.) oraz art.20 ust.1 w związku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2003r., 
Nr 80, poz.717 z pópn. zm.) - Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

DZIAD I
Ustalenia ogólne

RozdziaE 1
Zasady ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Rudnikｦ przyjętego uchwaEą Nr 
XLI/182/2002 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. z pópniejszymi zmianami, uchwala się 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Rudnik, uchwalonego uchwaEą Nr 
XXI/73/2004 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 listopa-
da 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lu-
belskiego z dnia 9 marca 2005 r. Nr 36, poz. 961) 
zwaną dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje tereny poEorone w miejscowo-
[ciach Bzowiec, Maszów, Mo[ciska, PEonka, Rudnik 
i Wierzbica.

3. Plan stanowią:
1) ustalenia planu ｠ będące tre[cią niniejszej 

uchwaEy;
 2) rysunek planu w skali 1:2000 ｠ stanowiący 

zaEączniki graficzne od Nr 1 do Nr 5 do niniejszej 
uchwaEy.

4. Ustalenia planu wyrarone są w formie:
1) ustaleG ogólnych - okre[lających zakres stosun-

ków normowanych niniejszym aktem, zawartych w 
Dziale I uchwaEy;

 2) ustaleG szczegóEowych - dotyczących przezna-
czenia i zasad zagospodarowania terenu objętego 
planem, zawartych w Dziale II uchwaEy.

 5. Rysunek planu okre[la przestrzenny zasięg ob-
szarów funkcjonalnych wyodrębnionych liniami po-
dziaEu uwidocznionymi graficznie oraz przestrzenny 
zasięg ograniczeG i uwarunkowaG dla dziaEalno[ci 
inwestycyjnej, wynikającej z ustaleG planu.

 6. Dla kardego terenu wydzielonego liniami roz-
graniczającymi obowiązują ustalenia ogólne, ustale-
nia szczegóEowe i rysunek planu.

§2. Integralną czę[cią niniejszej uchwaEy jest:
 1) zaEącznik Nr 6 ｠ zawierający rozstrzygnięcie w 

sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Rudnik;

2) zaEącznik Nr 7 ｠ zawierający rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rudnik, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

§3. 1. Kiedy w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

 1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, stanowiące tre[ć niniejszej uchwaEy;

2) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, przedstawiony na mapie zasadni-
czej w skali 1:2000, stanowiącej zaEączniki graficz-
ne od Nr 1 do Nr 5 do niniejszej uchwaEy;

3) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczym, aktualne w momencie wykonywania 
niniejszej uchwaEy;

4) terenie ｠ nalery przez to rozumieć wyznaczony 
liniami rozgraniczającymi teren o okre[lonym prze-
znaczeniu i zasadach zagospodarowania;

 5) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie, wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe terenu w sposób okre[lony ustalenia-
mi planu;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć wyznaczoną dla terenu linię, której nie 
more przekroczyć raden element projektowanej za-
budowy, z wyEączeniem inwestycji z zakresu infra-
struktury telekomunikacyjnej;

8) zabudowie zagrodowej ｠ nalery przez to ro-
zumieć budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, 
gararowe lub inwentarskie w rodzinnych gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych;

9) zabudowie usEugowej - nalery przez to rozu-
mieć wszelkie budynki i budowle, które w caEo[ci 
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lub czę[ci sEurą do dziaEalno[ci, której celem jest za-
spokajanie potrzeb ludno[ci, z wykluczeniem przed-
sięwzięć okre[lonych w przepisach odrębnych, 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
i zdrowie ludzi poza inwestycjami z zakresu infra-
struktury telekomunikacyjnej oraz z wykluczeniem 
obsEugi technicznej i naprawy pojazdów mechanicz-
nych, sprzedary paliw do pojazdów, a takre usEug 
wymagających bazy pojazdów mechanicznych;

10) usEugach agroturystyki ｠ nalery przez to rozu-
mieć [wiadczenie usEug turystycznych w czynnych 
gospodarstwach rolnych pod warunkiem, re udo-
stępniana baza noclegowa nie more mieć więcej nir 
5 pokoi;

11) urządzeniach infrastruktury technicznej ｠ na-
lery przez to rozumieć zarówno sieci jak i urządzenia 
kubaturowe związane z uzbrojeniem terenu, których 
jednoznacznej lokalizacji nie okre[la się w planie;

12) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery 
przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną 
powierzchnię dziaEki, pokrytą ro[linno[cią naturalną 
lub urządzoną.

 2. Pojęcia niezdefiniowane nalery rozumieć zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

§4. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest:

 1) ustalenie warunków zabudowy i zasad zago-
spodarowania terenów dla poszczególnych funkcji;

 2) uzyskanie Eadu przestrzennego i podniesienie 
estetyki krajobrazu przy uwzględnieniu zasad ochro-
ny warto[ci [rodowiska przyrodniczego i kulturowe-
go;

 3) umorliwienie dziaEalno[ci inwestycyjnej rórno-
rodnym podmiotom, przy minimalizacji konfliktów 
pomiędzy urytkownikami przestrzeni.

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następu-
jące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnym sposobie urytkowania;

 2) linie zabudowy nieprzekraczalne;
3) granice stref ochronnych wolne od zabudowy.
 3. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie 

wymienione w ust. 2 mają charakter postulowany 
lub informacyjny.

RozdziaE 2
Oznaczenia planu

§5. 1. Teren wyznaczony w planie liniami roz-
graniczającymi posiada okre[lone przeznaczenie 
podstawowe, przedstawione graficznie na rysunku 
planu z oznaczeniami cyfrowymi, okre[lającymi ko-
lejną liczbę porządkową oraz ponirszymi oznacze-
niami literowymi okre[lającymi sposób urytkowania 
terenu:

 1) RM ｠ tereny zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

 2) U ｠ tereny zabudowy usEugowej,
 3) KD ｠ tereny dróg publicznych,

 4) KDW ｠ tereny dróg wewnętrznych,
 5) W ｠ wodociągi,
 6) Ks ｠ kanalizacja sanitarna.
 2. Ustalenia szczegóEowe w zakresie przeznacze-

nia terenów z uwzględnieniem powyrszych symboli 
literowych zawarte są w Dziale II niniejszej uchwa-
Ey. Przyjęte oznaczenia są adekwatne z tre[cią ry-
sunku planu.

RozdziaE 3
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§6. 1. Ustala się następujące ogólne zasady 
ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) ustala się, z zastrzereniem pkt 2 i 3 , jedy-
nie inwestowanie zgodne z ustalonym w niniejszej 
uchwale przeznaczeniem podstawowym (funkcją) 
terenów, oznaczonych graficznie na rysunku planu 
symbolami literowymi i wyodrębnionych liniami roz-
graniczającymi;

2) w poszczególnych terenach morliwa jest loka-
lizacja obiektów z zakresu przeznaczenia dopusz-
czalnego pod warunkiem, re tereny o przeznaczeniu 
dopuszczalnym nie przekroczą 30% przeznaczenia 
podstawowego;

 3) w poszczególnych terenach dopuszcza się lo-
kalizację, w sposób nie kolidujący z podstawowym 
przeznaczeniem oraz zgodnie z przepisami odrębny-
mi, nie przedstawionych na rysunku planu urządzeG 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;

4) istniejąca zabudowa more podlegać zmianie 
sposobu urytkowania budynków pod warunkiem 
utrzymania funkcji terenu okre[lonej w pkt 1 i 2;

5) wprowadza się zakaz realizacji wszelkich obiek-
tów w strefach ochronnych lub strefach uciąrliwo-
[ci;

6) przy projektowaniu obiektów budowlanych i 
zagospodarowaniu terenów inwestycji ustala się 
obowiązek ksztaEtowania architektury w harmonii z 
tradycyjnym krajobrazem kulturowym gminy, przy 
uwzględnieniu zasad ochrony [rodowiska przyrodni-
czego i warto[ci kulturowych;

 7) potrzeby parkingowe dla projektowanych, ist-
niejących i rozbudowywanych obiektów nalery re-
alizować na terenie lokalizacji wEasnej, w ilo[ci nie 
mniejszej nir wynikającej z następujących wskapni-
ków:

 a) dla zabudowy mieszkaniowej ｠ min. 1 msc. 
postojowe/domek,

 b) dla funkcji handlowych (handel o pow. do 
400²) ｠ min. 2 msc.postojowe/100 m² pow. ur.,

 c) dla funkcji usEugowych (maEe obiekty usEugo-
we) ｠ min. 2 msc. postojowe/100 m pow. ur.,

 d) dla usEug gastronomii ｠ min. 0,3 msc. postojo-
wego/1 msc. konsumpcyjne,

 e) dla usEug agroturystycznych ｠ min. 4 miejsca 
postojowe/10 Eórek;

 8) wprowadza się zakaz grodzenia nieruchomo[ci 
ogrodzeniami z elementów betonowych; dopuszcza 
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się ogrodzenia drewniane, murowane lub z siatki.
 2. Ustala się następujące zasady sytuowania bu-

dynków i ogrodzeG:
 1) ustala się nieprzekraczalną linię nowej zabudo-

wy od dróg publicznych, zgodnie z rysunkiem planu;
 2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

sytuowanie obiektów budowlanych w odlegEo[ci 
mniejszej nir okre[lona w planie za zgodą zarządcy 
drogi;

 3) budynki przeznaczone na staEy pobyt ludzi po-
winny być wznoszone poza zasięgiem uciąrliwo[ci 
powodowanym ruchem drogowym (haEasem, drga-
niami, zanieczyszczeniem powietrza); przy czym do-
puszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu 
pod warunkiem zastosowania [rodków technicz-
nych zmniejszających uciąrliwo[ci ponirej poziomu 
ustalonego w przepisach odrębnych bądp zwiększa-
jących odporno[ć budynku na te zagrorenia i uciąr-
liwo[ci;

4) wprowadza się zakaz sytuowania ogrodzeG w 
granicach pasów drogowych;

5) dopuszcza się lokalizację budynków w odlegEo-
[ci 1,5 m od granicy z sąsiednią dziaEką budowlaną 
lub bezpo[rednio przy tej granicy, przy zachowaniu 
obowiązujących przepisów techniczno ｠ budowla-
nych.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7. 1.Teren objęty planem, poEorony w miejsco-
wo[ci Bzowiec, znajduje jest w sąsiedztwie obszaru 
Natura 2000 kod PLH 060040 ｧDolina Dętowniｦ; 
zabrania się podejmowania dziaEaG mogących, osob-
no lub w poEączeniu z innymi dziaEaniami, znacząco 
negatywnie oddziaEywać na cele ochrony obszaru 
Natura 2000.

2. Teren objęty planem lery w zasięgu projekto-
wanej strefy ochronnej GEównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 406, w granicach której 
wprowadza się zakazy:

 1) wznoszenia obiektów budowlanych i wykony-
wania robót, które mogą powodować trwaEe zanie-
czyszczenie gruntów lub wód;

 2) odprowadzania nieoczyszczonych [cieków do 
wód powierzchniowych i gruntu;

 3) utrzymywania otwartych rowów [ciekowych i 
zbiorników [ciekowych.

 3. Okre[la się tereny chronione przed haEasem 
zgodnie z przepisami odrębnymi, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami RM ｠ tereny zabudowy 
mieszkaniowej zagrodowej oraz U｠ tereny zabu-
dowy usEugowej , dla których obowiązuje standard 
akustyczny:

 1) dopuszczalny poziom haEasu komunikacyjnego 
- w porze dziennej 60 dB, w porze nocnej 50 dB;

2) dopuszczalny poziom haEasu z pozostaEych pró-
deE - w porze dziennej 55 dB, w porze nocnej 45dB.

RozdziaE 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§8. 1. W granicach obszaru objętego planem nie 
występują obszary i obiekty wpisane do rejestru za-
bytków województwa lubelskiego.

 2. Obowiązuje ochrona przypadkowych znalezisk 
zabytków, nawarstwieG kulturowych i stanowisk 
archeologicznych, których odkrycie nalery zgEaszać 
do wEa[ciwego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków.

RozdziaE 6
Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§9. Na obszarze objętym planem nie znajdują się 
tereny przestrzeni publicznej.

RozdziaE 7
Zasady ochrony innych terenów i obiektów

§10. Na obszarze objętym planem nie znajdują się 
tereny górnicze, inne obiekty i tereny podlegające 
ochronie ani tereny nararone na niebezpieczeGstwo 
powodzi.

RozdziaE 8
SzczegóEowe zasady i warunki scalania gruntów i 

podziaEu nieruchomo[ci

§11. Na obszarze objętym planem nie wyzna-
cza się terenów wymagających scalania i podzia-
Eu nieruchomo[ci, poza wydzielaniem gruntów pod 
poszerzenie istniejących pasów drogowych dróg 
publicznych i dróg wewnętrznych dla osiągnięcia 
wymaganych parametrów klasy technicznej, zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

RozdziaE 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia i urytkowania terenów

§12. 1. Wprowadza się zakaz budowy nowych 
obiektów o przeznaczeniu innym, nir przewidziane 
w planie.

 2. Na terenach przeznaczonych w planie pod za-
budowę dopuszcza się do czasu realizacji tych funk-
cji tymczasowe zagospodarowanie nieruchomo[ci z 
przeznaczeniem pod dotychczasowe urytkowanie, 
uprawy polowe oraz zieleG niską.

 3. Na terenach przewidzianych do nowej funkcji, 
do czasu jej realizacji, obowiązuje ich udostępnienie 
dla wykonania dojazdów i uzbrojenia terenu w za-
kresie wynikającym z ustaleG planu.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe
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RozdziaE 1
Przeznaczenie terenu

Parametry ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu 

Miejscowo[ć Bzowiec
 (zaEącznik graficzny Nr 1) 

§13. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych oznaczone na rysunku planu symbolem 1.RM, 
2.RM, 3.RM, 4.RM.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala 
się jako przeznaczenie podstawowe:

1) budynki mieszkalne w gospodarstwach rodzin-
nych;

2) budynki gospodarcze, gararowe, skEadowe i in-
wentarskie. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, 
o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) usEugi agroturystyki;
2) urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacyjnej.
 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

1) dopuszcza się istniejące podziaEy dziaEek;
2) przy podziale na nowe dziaEki budowlane obo-

wiązuje szeroko[ć frontu dziaEki min. 18,0 m;
 3) adaptuje się istniejącą zabudowę z morliwo[cią 

nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynków;
4) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki maks. 

40% ;
 5) przy zagospodarowaniu dziaEek obowiązuje 

pozostawienie min. 40% powierzchni biologicznie 
czynnej pokrytej ro[linno[cią naturalną lub urządzo-
ną;

6) ustala się następujące parametry zabudowy: 
a) maksymalna liczba kondygnacji budynków 

mieszkalnych ｠ dwie nadziemne,
b) maksymalna liczba kondygnacji budynków usEu-

gowych, gospodarczych, skEadowych, gararowych 
lub inwentarskich - jedna nadziemna,

c) poziom zerowy nowych budynków mieszkal-
nych ｠ maks. 1,0 m powyrej poziomu terenu, 

d) geometria dachu budynków mieszkalnych i 
usEugowych ｠ dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia poEaci do 45º, z dopuszczeniem 
naczóEków, lukarn, okien poEaciowych; wysoko[ć 
kalenicy mierzona od najwyrszego poziomu terenu 
do 9,5 m; 

e) geometria dachów budynków gospodarczych, 
skEadowych, gararowych lub inwentarskich - dachy 
dwuspadowe lub jednospadowe o nachyleniu poEaci 
do 45º;

7) parametry zabudowy okre[lone w pkt 6 dotyczą 
budynków nowych oraz istniejących ｠ nadbudowy-
wanych, rozbudowywanych i przebudowywanych;

8) obowiązuje nieprzekraczalna linia nowej zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu.
 5. Ustala się następujące zasady dotyczące ob-

sEugi terenów, o których mowa w ust. 1 w zakresie 
infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu 
komunalnego;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami 
dysponenta sieci; 

3) odprowadzenie [cieków do bezodpEywowych 
zbiorników na nieczysto[ci ciekEe, docelowo do 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się 
lokalizację przydomowych oczyszczalni [cieków 
pod warunkiem wykonania badaG gruntowo-wod-
nych, które będą rzutowaEy na ewentualne dopusz-
czenie lokalizacji lub wybór rodzaju oczyszczalni; 

4) skEadowanie obornika na szczelnych pEytach 
gnojowych, odprowadzenie gnojowicy do szczel-
nych zbiorników bezodpEywowych;

5) gromadzenie odpadów w pojemnikach do gro-
madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z gminnym 
i powiatowym programem gospodarki odpadami; 
obowiązek wstępnej segregacji odpadów w miejscu 
powstawania;

6) zaopatrzenie w ciepEo do ogrzewania budyn-
ków i przygotowania ciepEej wody z systemów 
grzewczych indywidualnych, z preferencją dla paliw 
niskoemisyjnych;

7) gazyfikacja zabudowy zgodnie z warunkami ja-
kim winny odpowiadać sieci gazowe wedEug obo-
wiązujących przepisów odrębnych; dopuszczenie 
eksploatacji gazu pEynnego konfekcjonowanego w 
zbiornikach;

8) pokrycie zapotrzebowania na usEugi telekomu-
nikacyjne z istniejących i projektowanych urządzeG 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

9) odprowadzenie wód opadowych do gruntu.
6. Ustala się zasady obsEugi terenów, o których 

mowa w ust.1, w zakresie komunikacji:
1) zjazd na teren oznaczony symbolem 1.RM ｠ z 

drogi gminnej KD -109888L;
2) zjazd na teren oznaczony symbolem 2.RM ｠ z 

drogi gminnej KD-109888L i drogi powiatowej KD- 
3109L; 

3) zjazd na teren oznaczony symbolem 3.RM ｠ z 
drogi gminnej KD- 109888L oraz z dróg powiato-
wych KD-3101L i KD- 3109L; 

4) zjazd na teren oznaczony symbolem 4.RM ｠ z 
dróg wewnętrznych 5.KDW i 6.KDW oraz z dróg 
powiatowych KD -3101L i KD- 3109L; 

5) potrzeby parkingowe nalery realizować na tere-
nie lokalizacji wEasnej.

§14. 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej ozna-
czony na rysunku planu symbolem 5.KDW.

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

 1) najmniejsza szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych 4,0 m;

 2) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ min. 6 m od 
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linii rozgraniczającej drogi.
 3. Teren drogi wewnętrznej graniczy z parkiem 

podworskim w miejscowo[ci Bzowiec, wpisanym 
do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod 
numerem ZA/224. Dla terenu drogi ustala się nastę-
pujące wymagania:

 1) linia rozgraniczająca drogę od strony parku 
powinna być wyznaczona poza granicami ochrony 
konserwatorskiej parku, bez zagroreG dla szpaleru 
brzegowego parku;

 2) zakres prac ziemnych przy zagospodarowaniu 
terenu nalery uzgodnić z Lubelskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.

§15. 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej ozna-
czony na rysunku planu symbolem 6.KDW.

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

 1) szeroko[ć jezdni min. 5,0 m;
 2) najmniejsza szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych 8,0 m;
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ min. 10,0 m 

od zewnętrznej krawędzi jezdni.

§16. 1.Ustala się teren drogi publicznej ｠ odcinek 
drogi powiatowej oznaczony na rysunku planu sym-
bolem KD-3109L.

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

1) szeroko[ć jezdni min. 6,0 m;
 2) najmniejsza szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych 20,0 m;
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ min. 20,0 m 

od zewnętrznej krawędzi jezdni.

§17. 1. Ustala się teren drogi publicznej ｠ gmin-
nej oznaczony na rysunku planu symbolem KD-
109888L.

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

1) szeroko[ć jezdni min.6,0 m;
 2) najmniejsza szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych 10,0 m;
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ min. 15,0 m 

od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Miejscowo[ć Maszów
 (zaEącznik graficzny Nr 2) 

§18. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrod-
niczych oznaczone na rysunku planu symbolem 
1.RM, 2.RM, 3.RM.

 2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala 
się jako przeznaczenie podstawowe:

 1) budynki mieszkalne w gospodarstwach rodzin-
nych;

 2) budynki gospodarcze, gararowe, skEadowe i 
inwentarskie.

 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, 

o których mowa w ust. 1 ustala się:
 1) usEugi agroturystyki;
 2) urządzenia infrastruktury technicznej i komu-

nikacyjnej.
 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

 1) dopuszcza się istniejące podziaEy dziaEek;
 2) przy podziale na nowe dziaEki budowlane obo-

wiązuje szeroko[ć frontu dziaEki min. 18,0 m;
 3) adaptuje się istniejącą zabudowę z morliwo[cią 

nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynków;
 4) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki 

maks. 40% ;
 5) przy zagospodarowaniu dziaEek obowiązuje 

pozostawienie min. 40% powierzchni biologicznie 
czynnej pokrytej ro[linno[cią naturalną lub urządzo-
ną;

6) ustala się następujące parametry zabudowy:
a) maksymalna liczba kondygnacji budynków 

mieszkalnych ｠ dwie nadziemne,
b) maksymalna liczba kondygnacji budynków usEu-

gowych, gospodarczych, skEadowych, gararowych 
lub inwentarskich - jedna nadziemna,

c) poziom zerowy nowych budynków mieszkal-
nych ｠ maks. 1,0 m powyrej poziomu terenu,

d) geometria dachu budynków mieszkalnych i 
usEugowych ｠ dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia poEaci do 45º, z dopuszczeniem 
naczóEków, lukarn, okien poEaciowych; wysoko[ć 
kalenicy mierzona od najwyrszego poziomu terenu 
do 9,5 m;

e) geometria dachów budynków gospodarczych, 
skEadowych, gararowych lub inwentarskich - dachy 
dwuspadowe, wielospadowe lub jednospadowe o 
nachyleniu poEaci do 45º;

7) parametry zabudowy okre[lone w pkt 6 dotyczą 
budynków nowych oraz istniejących ｠ nadbudowy-
wanych, rozbudowywanych i przebudowywanych;

8) obowiązuje nieprzekraczalna linia nowej zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustala się następujące zasady dotyczące ob-
sEugi terenów, o których mowa w ust. 1 w zakresie 
infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu 
komunalnego;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami 
dysponenta sieci; 

3) odprowadzenie [cieków do bezodpEywowych 
zbiorników na nieczysto[ci ciekEe, docelowo do 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się 
lokalizację przydomowych oczyszczalni [cieków 
pod warunkiem wykonania badaG gruntowo-wod-
nych, które będą rzutowaEy na ewentualne dopusz-
czenie lokalizacji i wybór rodzaju oczyszczalni; 

4) skEadowanie obornika na szczelnych pEytach 
gnojowych, odprowadzenie gnojowicy do szczel-
nych zbiorników bezodpEywowych;

5) gromadzenie odpadów w pojemnikach do gro-
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madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z gminnym 
i powiatowym programem gospodarki odpadami; 
obowiązek wstępnej segregacji odpadów w miejscu 
powstawania;

6) zaopatrzenie w ciepEo do ogrzewania budyn-
ków i przygotowania ciepEej wody z systemów 
grzewczych indywidualnych, z preferencją dla paliw 
niskoemisyjnych;

7) gazyfikacja zabudowy zgodnie z warunkami ja-
kim winny odpowiadać sieci gazowe wedEug obo-
wiązujących przepisów odrębnych; dopuszczenie 
eksploatacji gazu pEynnego konfekcjonowanego w 
zbiornikach;

8) pokrycie zapotrzebowania na usEugi telekomu-
nikacyjne z istniejących i projektowanych urządzeG 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

9) odprowadzenie wód opadowych do gruntu.
6. Ustala się zasady obsEugi terenów, o których 

mowa w ust.1, w zakresie komunikacji:
1) zjazd na teren oznaczony symbolem 1.RM ｠ z 

drogi powiatowej KD- 3107L oraz z drogi gminnej 
KD- 109883L;

2) zjazd na teren oznaczony symbolem 2.RM ｠ z 
drogi powiatowej KD-3107L oraz z drogi gminnej 
KD ｠ 109883L;

3) zjazd na teren oznaczony symbolem 3.RM ｠ z 
drogi gminnej KD-109882L;

4) potrzeby parkingowe nalery realizować na tere-
nie lokalizacji wEasnej.

§19. 1.Ustala się teren drogi publicznej ｠ odcinek 
drogi gminnej oznaczony na rysunku planu symbo-
lem KD-109883L.

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące zasady zagospodarowania: 

 1) szeroko[ć jezdni min. 5,0;
 2) najmniejsza szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych 10,0 m;
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ min.15,0 m 

od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Miejscowo[ć Mo[ciska i Wierzbica 
 (zaEącznik graficzny Nr 3) 

§20. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych oznaczone na rysunku planu symbolem 1.RM, 
2.RM, 3.RM, 4.RM, 5.RM.

 2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala 
się jako przeznaczenie podstawowe:

 1) budynki mieszkalne w gospodarstwach rodzin-
nych;

 2) budynki gospodarcze, gararowe, skEadowe i 
inwentarskie.

 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, 
o których mowa w ust. 1 ustala się:

 1) usEugi agroturystyki;
 2) urządzenia infrastruktury technicznej i komu-

nikacyjnej.
 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

 1) dopuszcza się istniejące podziaEy dziaEek;
 2) przy podziale na nowe dziaEki budowlane obo-

wiązuje szeroko[ć frontu dziaEki min. 18,0 m;
 3) adaptuje się istniejącą zabudowę z morliwo[cią 

nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynków;
4) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki maks. 

40%; 
5) przy zagospodarowaniu dziaEek obowiązuje 

pozostawienie min. 40% powierzchni biologicznie 
czynnej pokrytej ro[linno[cią naturalną lub urządzo-
ną;

6) ustala się następujące parametry zabudowy:
a) maksymalna liczba kondygnacji budynków 

mieszkalnych ｠ dwie nadziemne,
b) maksymalna liczba kondygnacji budynków usEu-

gowych, gospodarczych, skEadowych, gararowych 
lub inwentarskich - jedna nadziemna,

c) poziom zerowy nowych budynków mieszkal-
nych ｠ maks. 1,0 m powyrej poziomu terenu,

d) geometria dachu budynków mieszkalnych i 
usEugowych ｠ dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia poEaci do 45º, z dopuszczeniem 
naczóEków, lukarn, okien poEaciowych; wysoko[ć 
kalenicy mierzona od najwyrszego poziomu terenu 
do 9,5 m;

 e) geometria dachów budynków gospodarczych, 
skEadowych, gararowych lub inwentarskich - dachy 
dwuspadowe, wielospadowe lub jednospadowe o 
nachyleniu poEaci do 45º;

 7) parametry zabudowy okre[lone w pkt 6 doty-
czą budynków nowych oraz istniejących ｠ nadbu-
dowywanych, rozbudowywanych i przebudowywa-
nych.

 8) obowiązuje nieprzekraczalna linia nowej zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu.

5. Ustala się następujące zasady dotyczące ob-
sEugi terenów, o których mowa w ust. 1 w zakresie 
infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu 
komunalnego;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami 
dysponenta sieci;

3) odprowadzenie [cieków do bezodpEywowych 
zbiorników na nieczysto[ci ciekEe, docelowo do 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się 
lokalizację przydomowych oczyszczalni [cieków 
pod warunkiem wykonania badaG gruntowo-wod-
nych, które będą rzutowaEy na ewentualne dopusz-
czenie lokalizacji i wybór rodzaju oczyszczalni; 

4) skEadowanie obornika na szczelnych pEytach 
gnojowych, odprowadzenie gnojowicy do szczel-
nych zbiorników bezodpEywowych;

5) gromadzenie odpadów w pojemnikach do gro-
madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z gminnym 
i powiatowym programem gospodarki odpadami; 
obowiązek wstępnej segregacji odpadów w miejscu 
powstawania;



Poz. 449
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 17 ｠ 1289 ｠

6) zaopatrzenie w ciepEo do ogrzewania budyn-
ków i przygotowania ciepEej wody z systemów 
grzewczych indywidualnych, z preferencją dla paliw 
niskoemisyjnych;

7) gazyfikacja zabudowy zgodnie z warunkami ja-
kim winny odpowiadać sieci gazowe wedEug obo-
wiązujących przepisów odrębnych; dopuszczenie 
eksploatacji gazu pEynnego konfekcjonowanego w 
zbiornikach;

8) pokrycie zapotrzebowania na usEugi telekomu-
nikacyjne z istniejących i projektowanych urządzeG 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

9) odprowadzenie wód opadowych do gruntu. 
6. Ustala się zasady obsEugi terenów, o których 

mowa w ust.1, w zakresie komunikacji:
1) zjazd na teren oznaczony symbolem 1.RM ｠ z 

drogi wewnętrznej KDW;
2) zjazd na teren oznaczony symbolem 2.RM - z 

drogi wojewódzkiej KD-837;
3) zjazd na teren oznaczony symbolem 3.RM ｠ 

z drogi wojewódzkiej KD-837 i z drogi powiatowej 
KD-3110L;

4) zjazd na teren oznaczony symbolem 4.RM ｠ 
z drogi wojewódzkiej KD-837 i z drogi powiatowej 
KD-3110L;

5) zjazd na teren oznaczony symbolem 5.RM- z 
drogi wojewódzkiej KD-837;

6) potrzeby parkingowe nalery realizować na tere-
nie lokalizacji wEasnej.

§21. 1. Ustala się teren drogi publicznej ｠ odcinek 
drogi powiatowej oznaczony na rysunku planu sym-
bolem KD-3110L.

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

 1) szeroko[ć jezdni min. 6,0 ｠ 7,0 m; 
2) najmniejsza szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych 25,0 m; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ min. 20,0 m 

od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Miejscowo[ć PEonka
 (zaEącznik graficzny Nr 4) 

§22. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrod-
niczych oznaczone na rysunku planu symbolem 
1.RM, 2.RM, 3.RM.

 2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala 
się jako przeznaczenie podstawowe:

 1) budynki mieszkalne w gospodarstwach rodzin-
nych;

 2) budynki gospodarcze, gararowe, skEadowe i 
inwentarskie.

 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, 
o których mowa w ust. 1 ustala się:

 1) usEugi agroturystyki;
 2) urządzenia infrastruktury technicznej i komu-

nikacyjnej.
 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

1) dopuszcza się istniejące podziaEy dziaEek;
2) przy podziale na nowe dziaEki budowlane obo-

wiązuje szeroko[ć frontu dziaEki min. 18,0 m;
3) adaptuje się istniejącą zabudowę z morliwo[cią 

nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynków;
4) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki maks. 

40% ;
5) przy zagospodarowaniu dziaEek obowiązuje 

pozostawienie min. 40% powierzchni biologicznie 
czynnej pokrytej ro[linno[cią naturalną lub urządzo-
ną.

6) ustala się następujące parametry zabudowy:
a) maksymalna liczba kondygnacji budynków 

mieszkalnych ｠ dwie nadziemne,
b) maksymalna liczba kondygnacji budynków usEu-

gowych, gospodarczych, skEadowych, gararowych 
lub inwentarskich - jedna nadziemna,

c) poziom zerowy nowych budynków mieszkal-
nych ｠ maks. 1,0 m powyrej poziomu terenu,

d) geometria dachu budynków mieszkalnych i 
usEugowych ｠ dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia poEaci do 45º, z dopuszczeniem 
naczóEków, lukarn, okien poEaciowych; wysoko[ć 
kalenicy mierzona od najwyrszego poziomu terenu 
do 9,5 m;

e) geometria dachów budynków gospodarczych, 
skEadowych, gararowych lub inwentarskich - dachy 
dwuspadowe lub jednospadowe o nachyleniu poEaci 
do 45º; 

7) parametry zabudowy okre[lone w pkt 6 dotyczą 
budynków nowych oraz istniejących ｠ nadbudowy-
wanych, rozbudowywanych i przebudowywanych; 

8) obowiązuje nieprzekraczalna linia nowej zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu.

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1.RM ustala się następujące wymagania: od 
granic cmentarza grzebalnego w PEonce obowiązują 
ograniczenia w strefie 50,0 m dotyczące odlegEo[ci 
od zabudowaG mieszkalnych, od zakEadów produ-
kujących rywno[ć, zakEadów rywienia zbiorowego 
bądp zakEadów przechowujących artykuEy rywno-
[ciowe oraz studzien, pródeE i strumieni sEurących 
do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

6. Ustala się następujące zasady dotyczące ob-
sEugi terenów, o których mowa w ust. 1 w zakresie 
infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu 
komunalnego;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami 
dysponenta sieci;

 3) odprowadzenie [cieków do bezodpEywowych 
zbiorników na nieczysto[ci ciekEe, docelowo do 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się 
lokalizację przydomowych oczyszczalni [cieków 
pod warunkiem wykonania badaG gruntowo-wod-
nych, które będą rzutowaEy na ewentualne dopusz-
czenie lokalizacji i wybór rodzaju oczyszczalni; 
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4) skEadowanie obornika na szczelnych pEytach 
gnojowych, odprowadzenie gnojowicy do szczel-
nych zbiorników bezodpEywowych;

5) gromadzenie odpadów w pojemnikach do gro-
madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z gminnym 
i powiatowym programem gospodarki odpadami; 
obowiązek wstępnej segregacji odpadów w miejscu 
powstawania;

6) zaopatrzenie w ciepEo do ogrzewania budyn-
ków i przygotowania ciepEej wody z systemów 
grzewczych indywidualnych, z preferencją dla paliw 
niskoemisyjnych;

7) gazyfikacja zabudowy zgodnie z warunkami ja-
kim winny odpowiadać sieci gazowe wedEug obo-
wiązujących przepisów odrębnych; dopuszczenie 
eksploatacji gazu pEynnego konfekcjonowanego w 
zbiornikach;

8) pokrycie zapotrzebowania na usEugi telekomu-
nikacyjne z istniejących i projektowanych urządzeG 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

9) odprowadzenie wód opadowych do gruntu. 
7. Ustala się zasady obsEugi terenów, o których 

mowa w ust.1, w zakresie komunikacji:
1) zjazd na teren oznaczony symbolem 1.RM ｠ z 

drogi wojewódzkiej KD-837 i z drogi gminnej KD-
109882L;

2) zjazd na teren oznaczony symbolem 2.RM ｠ 
z drogi wojewódzkiej KD-837, z drogi powiatowej 
KD-3109L oraz z drogi gminnej KD-109882L;

3) zjazd na teren oznaczony symbolem 3.RM ｠ 
z drogi wojewódzkiej KD-837 i z drogi powiatowej 
KD-3109L;

4) potrzeby parkingowe nalery realizować na tere-
nie lokalizacji wEasnej.

§23. 1. Ustala się tereny zabudowy usEugowej ｠ 
usEug komercyjnych (handlu, gastronomii, kultury 
itp.) oznaczone na rysunku planu symbolem 4.U, 
5.U.

 2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, 
o których mowa w ust. 1 ustala się:

 1) funkcję mieszkalną towarzyszącą funkcji pod-
stawowej;

 2) parking dla samochodów osobowych;
 3) urządzenia infrastruktury technicznej i komu-

nikacyjnej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące zasady zagospodarowania:
 1) zakaz podziaEu na nowe dziaEki budowlane;
 2) adaptuje się istniejącą zabudowę z morliwo[cią 

nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynków;
 3) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki 

maks. 50%;
 4) przy zagospodarowaniu dziaEki obowiązuje 

pozostawienie min. 30% powierzchni biologicznie 
czynnej,

 5) obowiązuje nieprzekraczalna linia nowej zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu.

 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady ksztaEtowania zabudowy:

 1) parametry budynku usEugowego:
 a) wysoko[ć budynku ｠ maksymalnie 2 kondy-

gnacje nadziemne, druga kondygnacja w poddaszu:
 b) dopuszczalny maksymalny poziom posadzki 

parteru - 1,2 m,
 c) dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielo-

spadowy o kącie nachylenia poEaci do 45º, wyso-
ko[ć kalenicy mierzona od najwyrszego poziomu 
terenu do 9,5 m;

 2) parametry budynku gospodarczego/gararowe-
go:

 a) wysoko[ć budynku ｠ maksymalnie 1 kondy-
gnacja nadziemna,

 b) dopuszczalny maksymalny poziom posadzki 
parteru - 0,8 m,

 c) dach jednospadowy lub dwuspadowy, kąt na-
chylenia poEaci do 45º

 d) wysoko[ć zabudowy licząc od poziomu terenu 
do kalenicy ｠ do 6,0 m;

 3) parametry zabudowy okre[lone w pkt 1 i pkt 
2 dotyczą budynków nowych oraz istniejących ｠ 
nadbudowywanych, rozbudowywanych i przebudo-
wywanych.

 5. Ustala się następujące zasady dotyczące ob-
sEugi terenów, o których mowa w ust. 1 w zakresie 
infrastruktury technicznej:

 1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunal-
nego;

 2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami 
dysponenta sieci;

 3) odprowadzenie [cieków do bezodpEywowych 
zbiorników na nieczysto[ci ciekEe, docelowo do 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się 
lokalizację indywidualnych oczyszczalni [cieków 
pod warunkiem wykonania badaG gruntowo-wod-
nych, które będą rzutowaEy na ewentualne dopusz-
czenie lokalizacji i wybór rodzaju oczyszczalni;

 4) gromadzenie odpadów w pojemnikach do gro-
madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z gminnym 
i powiatowym programem gospodarki odpadami; 
obowiązek wstępnej segregacji odpadów w miejscu 
powstawania;

 5) gazyfikacja zabudowy zgodnie z warunkami 
jakim winny odpowiadać sieci gazowe wedEug obo-
wiązujących przepisów odrębnych;

 6) zaopatrzenie w ciepEo do ogrzewania budyn-
ków i przygotowania ciepEej wody z systemów 
grzewczych indywidualnych, z preferencją dla paliw 
niskoemisyjnych;

 7) pokrycie zapotrzebowania na usEugi telekomu-
nikacyjne z istniejących i projektowanych urządzeG 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

 8) odprowadzenie wód opadowych do gruntu.
6. Ustala się zasady obsEugi terenów, o których 

mowa w ust.1, w zakresie komunikacji:
 1) zjazd na tereny oznaczone symbolem 4.U, 5.U 

｠ z drogi wojewódzkiej KD-837;
 2) parking z ukEadem komunikacyjnym:
 a) stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe 
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powinny mieć nawierzchni utwardzoną;
 b) wody opadowe z terenu parkingu wymagają 

podczyszczenia przed odprowadzeniem do wód po-
wierzchniowych lub gruntu.

§24. 1. Ustala się teren drogi publicznej ｠ odcinek 
drogi powiatowej oznaczony na rysunku planu sym-
bolem KD- 3109L.

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

 1) szeroko[ć jezdni min. 6,0;
 2) najmniejsza szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych 20,0 m;
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ min. 20,0 m 

od zewnętrznej krawędzi jezdni.

§25. 1. Ustala się teren drogi publicznej ｠ odcinek 
drogi gminnej oznaczony na rysunku planu symbo-
lem KD- 109882L.

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

 1) szeroko[ć jezdni min. 6,0;
 2) najmniejsza szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych 12,0 m;
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ min. 15,0 m 

od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Miejscowo[ć Rudnik
 (zaEącznik graficzny Nr 5) 

§26. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych oznaczone na rysunku planu symbolem 1.RM, 
2.RM, 3.RM, 4.RM, 5.RM, 6.RM, 7.RM.

 2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala 
się jako przeznaczenie podstawowe:

 1) budynki mieszkalne w gospodarstwach rodzin-
nych;

 2) budynki gospodarcze, gararowe, skEadowe i 
inwentarskie.

 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, 
o których mowa w ust. 1 ustala się:

 1) usEugi agroturystyki;
 2) urządzenia infrastruktury technicznej i komu-

nikacyjnej.
 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

 1) dopuszcza się istniejące podziaEy dziaEek;
 2) przy podziale na nowe dziaEki budowlane obo-

wiązuje szeroko[ć frontu dziaEki min. 18,0 m;
 3) adaptuje się istniejącą zabudowę z morliwo[cią 

nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynków;
 4) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki 

maks. 40% ;
5) przy zagospodarowaniu dziaEek obowiązuje 

pozostawienie min. 40% powierzchni biologicznie 
czynnej pokrytej ro[linno[cią naturalną lub urządzo-
ną;

6) ustala się następujące parametry zabudowy:

 a) maksymalna liczba kondygnacji budynków 
mieszkalnych ｠ dwie nadziemne,

 b) maksymalna liczba kondygnacji budynków 
usEugowych, gospodarczych, skEadowych, gararo-
wych lub inwentarskich - jedna nadziemna,

 c) poziom zerowy nowych budynków mieszkal-
nych ｠ maks. 1,0 m powyrej poziomu terenu, 

d) geometria dachu budynków mieszkalnych i 
usEugowych ｠ dach dwuspadowy lub wielospadowy 
o kącie nachylenia poEaci do 45º, z dopuszczeniem 
naczóEków, lukarn, okien poEaciowych; wysoko[ć 
kalenicy mierzona od najwyrszego poziomu terenu 
do 9,0 m; 

e) geometria dachów budynków gospodarczych, 
skEadowych, gararowych lub inwentarskich - dachy 
dwuspadowe lub jednospadowe o nachyleniu poEaci 
do 45º;

7) parametry zabudowy okre[lone w pkt 6 dotyczą 
budynków nowych oraz istniejących ｠ nadbudowy-
wanych, rozbudowywanych i przebudowywanych;

 8) obowiązuje nieprzekraczalna linia nowej zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustala się następujące zasady dotyczące ob-
sEugi terenów, o których mowa w ust. 1 w zakresie 
infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu 
komunalnego;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami 
dysponenta sieci; 

3) odprowadzenie [cieków do bezodpEywowych 
zbiorników na nieczysto[ci ciekEe, docelowo do 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się 
lokalizację indywidualnych oczyszczalni [cieków 
pod warunkiem wykonania badaG gruntowo-wod-
nych, które będą rzutowaEy na ewentualne dopusz-
czenie lokalizacji i wybór rodzaju oczyszczalni; 

4) skEadowanie obornika na szczelnych pEytach 
gnojowych, odprowadzenie gnojowicy do szczel-
nych zbiorników bezodpEywowych;

5) gromadzenie odpadów w pojemnikach do gro-
madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z gminnym 
i powiatowym programem gospodarki odpadami; 
obowiązek wstępnej segregacji odpadów w miejscu 
powstawania;

6) zaopatrzenie w ciepEo do ogrzewania budyn-
ków i przygotowania ciepEej wody z systemów 
grzewczych indywidualnych, z preferencją dla paliw 
niskoemisyjnych;

7) gazyfikacja zabudowy zgodnie z warunkami ja-
kim winny odpowiadać sieci gazowe wedEug obo-
wiązujących przepisów odrębnych; dopuszczenie 
eksploatacji gazu pEynnego konfekcjonowanego w 
zbiornikach;

8) pokrycie zapotrzebowania na usEugi telekomu-
nikacyjne z istniejących i projektowanych urządzeG 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

9) odprowadzenie wód opadowych do gruntu.
6. Ustala się zasady obsEugi terenów, o których 

mowa w ust.1, w zakresie komunikacji:
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1) zjazd na teren oznaczony symbolem 1.RM ｠ z 
drogi wewnętrznej KDW;

2) zjazd na teren oznaczony symbolem 2.RM ｠ z 
drogi powiatowej KD-3107L;

3) zjazd na teren oznaczony symbolem 3.RM ｠ z 
drogi powiatowej KD -3110L;

4) zjazd na teren oznaczony symbolem 4.RM ｠ z 
drogi powiatowej KD-3110L;

5) zjazd na teren oznaczony symbolem 5.RM ｠ z 
drogi powiatowej KD-3110L;

6) zjazd na teren oznaczony symbolem 6.RM ｠ z 
drogi powiatowej KD-3107L i KD-3110L;

7) zjazd na teren oznaczony symbolem 7.RM ｠ z 
drogi powiatowej KD-3107L;

8) potrzeby parkingowe nalery realizować na tere-
nie lokalizacji wEasnej.

RozdziaE 2
Ustalenia dotyczące rozwoju systemów uzbroje-

nia inrynieryjnego terenu

§27. 1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia 
terenów objętych planem w energię elektryczną:

 1) utrzymuje się przebieg istniejących linii elektro-
energetycznych SN i nN z morliwo[cią ich rozbudo-
wy, przebudowy, modernizacji i konserwacji;

 2) dopuszcza się realizację nowych linii SN, nN 
oraz stacji transformatorowych zgodnie z potrzeba-
mi zasilania obszaru objętego planem;

 3) dla zapewnienia bezpieczeGstwa w sąsiedz-
twie napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 
i nN wyznacza się obszar wolny od zabudowy w 
pasie o szeroko[ci:

 a) 15,0 m wzdEur linii SN (po 7,5 m od osi linii), 
 b) 10,0 m wzdEur linii nN ( po 5,0 m od osi linii),
 c) wprowadza się zakaz sadzenia drzew pod li-

niami elektroenergetycznymi w pasie o szeroko[ci 
min. 20,0 m; w pozostawionym pasie dopuszcza się 
ewentualne zadrzewienie i zakrzewienie pod warun-
kiem utrzymywania pod linią drzew i krzewów nie 
przekraczających 2,0 m wysoko[ci.

 2. Ustala się następujące zasady uzbrojenia tere-
nów objętych planem w infrastrukturę techniczną:

 1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci uzbro-
jenia terenu z morliwo[cią ich rozbudowy, przebu-
dowy, i konserwacji;

 2) dopuszcza się budowę nowych sieci uzbrojenia 
terenu, w tym inwestycji z zakresu infrastruktury 
telekomunikacyjnej, zgodnie z projektem realizacyj-
nym;

 3) wprowadza się zakaz sadzenia drzew i ro[lin-
no[ci o rozbudowanych systemach korzeniowych w 
miejscach przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

DZIAD III
Ustalenia koGcowe

§28. Ustala się stawkę procentową jednorazowej 
opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w związ-
ku z uchwaleniem niniejszego planu, w wysoko[ci: 
10 % wzrostu warto[ci (sEownie: dziesięć procent ).

§29. W obszarze objętym niniejszym planem tra-
ci moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy Rudnik uchwalony uchwaEą Nr 
XXI/73/2004 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 listo-
pada 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubelskiego z dnia 9 marca 2005 r. Nr 36 poz.961).

§30. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

§31. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Adam Kucharski
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Uchwała Nr III/9/10 
 Rady Gminy Wysokie 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowmi 
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
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Uchwała Nr III/9/10 
 Rady Gminy Wysokie 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowmi 
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 


