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UCHWAIA Nr XXXIłń93łŃ8 

RAŚY GMINY LśvAJSK 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

 

w s”rawie mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego we 
wsi ChaJu”—i ŚębniaLs—ie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (Dz. 

U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiana Dz.U. 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 

Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 

Dz.U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, 

Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 

Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiana Dz.U. 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, Dz.U. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880) i po stwierdzeniu 

zgodno`ci ”rojektu ”lanu z ustaleniami Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Lewajsk (uchwaJa Rady Gminy 
Lewajsk Nr XVł146ł2000 z dnia 28 kwietnia 2000 rŁ) 
oraz zmiany Nr 1 Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewajsk 
(uchwaJa Rady Gminy Lewajsk Nr XXIIIł127ł2008 
z dnia 30 stycznia  2008 r.), Rada Gminy uchwala, co 

nastę”uje: 

RozdziaJ I 

Ustalenia ogólne 

§ 1Ł 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego 
we wsi ChaJu”ki ŚębniaLskieŁ 

2Ł Integralną czę`cią ”lanu jest rysunek ”lanu 
w skali 1:2000, stanowiący zaJącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwaJyŁ  

3Ł źaJącznikiem Nr 2 do uchwaJy jest 
rozstrzygnięcie s”osobu realizacji za”isanych w ”lanie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania.* 

4Ł Nastę”ujące oznaczenia na rysunku ”lanu są 
oznaczeniami obowiązującymi: 

1) granice obszaru opracowania, 

2) linie rozgraniczające tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania wraz z symbolami 

identyfikacyjnymi tych terenów, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

5Ł Nastę”ujące oznaczenia na rysunku ”lanu są 
oznaczeniami informacyjnymi: 

1) strefy techniczne linii elektroenergetycznych, 

2) strefa bezpieczeLstwa ro”ociągu, 

3) strefa bez”ieczeLstwa od otworu gazowegoŁ 

§ 2Ł Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) intensywno`ci zabudowy - nalewy ”rzez to 
rozumieć wskaunik wyrawający stosunek sumy 
powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych 

liczonych ”o zewnętrznym obrysie `cian do 
”owierzchni terenu lub dziaJkiŁ 

§ 3Ł Na obszarze objętym ”lanem wyrównia się 
nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów, oznaczone 
symbolami identyfikacyjnymi, o których mowa w § 1 
ust. 4 pkt. 2: 

1) P1-P5 - tereny obiektów ”rodukcyjnych, 

skJadów i magazynów, 

2) ZI- tereny zieleni izolacyjnej, 

3) ZR1, ZR2 ｦ tereny zieleni nieurządzonej, 

4) WS ｦ tereny wód ”owierzchniowych, 

5) KKｦ tereny komunikacji kolejowej, 

6) KDL1 - tereny dróg ”ublicznych lokalnych, 

7) KDW1, KDW2 ｦ tereny dróg wewnętrznychŁ 

§ 4Ł Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

1) ochrona `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 
kulturowego, zgodnie z zasadami okre`lonymi w § 5, 

2) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 5Ł Ustala się zasady ochrony `rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ”rzy zagos”odarowaniu terenów nalewy:  

a)   za”ewnić ochronę gruntu oraz wód 
”owierzchniowych i ”odziemnych GJównego 
źbiornika Wód Podziemnych Nr 425 ｭŚębica- 

Stalowa Wola -Rzeszówｬ w granicach obszaru 
objętego ”lanem zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w niniejszej uchwale i przepisami 

odrębnymi, 
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b)  uwzględnić uwarunkowania wynikające 
z ”oJowenia terenu objętego ”lanem w obrębie 
obszaru i terenu górniczego ｭvoJynia- Lewajsk - 
2ｬ, utworzonego decyzją Ministra _rodowiska 
Nr Dge-4771-1ł11450ł08łM_ z dnia 
02Ł01Ł2008rŁ, zgodnie z decyzją obowiązują 
zasady zagos”odarowania okre`lone w § 9, 

2) w obrębie terenów obiektów ”rodukcyjnych, 

skJadów i magazynów P1 ｦ P5 ustala się zakaz 
lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu 
obowiązujących ”rze”isów z zakresu ochrony 
`rodowiska, dla których s”orządzenie ra”ortu 
o oddziaJywaniu na `rodowisko jest obligatoryjne, 

z wyJączeniem ”rzedsięwzięć infrastruktury 
technicznej, komunikacji, stacji bazowych telefonii 

komórkowej oraz : 

a)  instalacji do wyrobu substancji przy 

zastosowaniu ”rocesów chemicznych, 
sJuwących do: 

aa)  wytwarzania ”odstawowych ”roduktów lub 

”óJ”roduktów chemii organicznej, w  tym 
wyrobów lakierowych, elastomerów, gum lub 
nadtlenków, 

ab)  wytwarzania ”odstawowych ”roduktów lub 
”óJ”roduktów chemii nieorganicznej, w  tym 
nadtlenków, 

b)  instalacji do wytwarzania podstawowych 

”roduktów farmaceutycznych z zastosowaniem 

”rocesów chemicznych lub biologicznych, 

c)  instalacji do obróbki metali welaznych: 

ca) kuuni z mJotami o energii ”rzekraczającej 50kJ 
na mJot, gdzie stosowana Jączna moc cie”lna 
przekracza 20 MW, 

cb) odlewni o zdolno`ci ”rodukcyjnej ponad 20 ton 

wyto”u na dobę, 

cc)  walcowni o zdolno`ci ”rodukcyjnej ponad 

20 ton stali surowej na godzinę, 

cd)  instalacji do nakJadania ”owJok metalicznych, 
z wsadem ”onad 2 tony stali  na  godzinę, 

d)  instalacji do wtórnego wyto”u metali 
niewelaznych lub ich sto”ów, w tym 
oczyszczania, odlewania lub przetwarzania 

metali z odzysku, o zdolno`ci ”rodukcyjnej 
”owywej 4 ton wyto”u na dobę dla oJowiu lub 
kadmu lub ”owywej 20 ton wyto”u na dobę dla 
”ozostaJych metali, z wyJączeniem metali 
szlachetnych, 

e)  instalacji do ”owierzchniowej obróbki metali lub 
tworzyw sztucznych z zastosowaniem 

”rocesów chemicznych lub elektrolitycznych, 
gdzie caJkowita objęto`ć wanien ”rocesowych 
”rzekracza 30 m³, 

f)  instalacji do ”owierzchniowej obróbki 
substancji, przedmiotów lub ”roduktów, 
o zuwyciu roz”uszczalników organicznych 
”onad 150 kg na godzinę lub ”onad 200 ton 
rocznie, 

g)  instalacji do wytwarzania papieru lub tektury, 

o zdolno`ci ”rodukcyjnej nie niwszej niw 200 ton 
na dobęŁ 

3) wzdJuw rowów melioracyjnych nalewy 
zachować ”asy ochronne o szeroko`ci minŁ 10 m ”o 
obu stronach rowu, w celu ”rowadzenia robót 
remontowych i konserwacyjnych, ochrony otuliny 

biologicznej; w ich obrębie ustala się zakaz zabudowy 
za wyjątkiem urządzeL związanych z gos”odarką 
wodną oraz sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 
do”uszcza się ”rzebudowę istniejących obiektów ”od 
warunkiem zgodno`ci z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 6Ł Ustala się zasady ”odziaJu nieruchomo`ci, 
zasady sytuowania budynków oraz zabudowy 
w sąsiedztwie dróg: 

1) dla terenów obiektów ”rodukcyjnych, 
skJadów i magazynów minimalne szeroko`ci frontów 
nowych dziaJek budowlanych ”owinny wynosić 20 m, 

2) do”uszcza się inne niw w ”ktŁ1 ”odziaJy 
dziaJek w celu ”owiększenia sąsiedniej nieruchomo`ci 
lub regulacji granic między sąsiadującymi 
nieruchomo`ciami, ”od nowe drogi stanowiące 
dojazdy oraz ”od urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

3) do”uszcza się scalenia i ”odziaJy 
nieruchomo`ci, 

4) minimalne ”owierzchnie nowych dziaJek 
budowlanych wedJug ustaleL szczegóJowych dla 
terenów P1 ｦ P5, 

5) ”rzy ”odziale nieruchomo`ci, dla dziaJek 
”oJowonych ”rzy drodze, do”uszcza się odchylenie do 
30° od kąta ”rostego ”oJowenia granic dziaJki w 
stosunku do drogi, 

6) ustala się minimalne odlegJo`ci nowej 
zabudowy od linii rozgraniczającej dróg KDL1, KDW1 i 

KDW2 ｦ 10m. 

§ 7Ł Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji: 

1) obsJuga komunikacyjna terenów o których 
mowa w §3 ”kt 1 do 4 z dróg ”ublicznych lokalnych 

KDL1 oraz dróg wewnętrznych KDW1 i KDW2,   

2) ustala się minimalne wskauniki dotyczące 
miejsc ”arkingowych dla terenów P1 ｦ P5 ｦ 1 miejsce 

na 8 ”racowników, 

3) zasady zagos”odarowania terenów 
komunikacji drogowej zgodnie z ustaleniami § 19, 

4) dla dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo ｦ 

jezdnych ustala się szeroko`ć w liniach 
rozgraniczających minŁ 5mŁ 

§ 8Ł Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemu zao”atrzenia w energię elektryczną 
i sieci elektroenergetycznych, sieci i urządzeL 
telekomunikacyjnych oraz ro”ociągu: 

1) zao”atrzenie w energię elektryczną z sieci 
wysokiego napięcia 110kV zlokalizowanych ”oza 
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obszarem objętym ”lanem oraz `redniego na”ięcia 
15kV, 

2) wzdJuw istniejących linii na”owietrznych 
`redniego na”ięcia 15kV, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem E, niskiego na”ięcia 0,4 kV, stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV, linii kablowych 15 kV 

nalewy zachować strefy techniczne, zgodnie 
z przepisami odrebnymi, 

3) dopuszcza się budowę na”owietrznych 
i kablowych linii elektroenergetycznych wysokiego, 

`redniego i niskiego na”ięcia oraz na”owietrznych 
i wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV,   

4) linie wysokiego, `redniego i niskiego 
na”ięcia mogą być lokalizowane w liniach 
rozgraniczających dróg, zgodnie z warunkami 
okre`lonymi ”rzez zarządcę drogi, 

5) kioski wolnostojących stacji 
tranformatorowo - rozdzielczych SN/nN w wykonaniu 

wnętrzowym ”owinny charakteryzować się maJymi 
gabarytami i być zlokalizowane na ”owierzchniach, nie 
większych niw 120 m2, 

6) wzdJuw istniejących linii 
elektroenergetycznych wysokiego na”ięcia 750kV 
oznaczonych na rysunku planu symbolem E oraz 

projektowanych linii elektroenergetycznych wysokiego 

na”ięcia 400kV oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem Ep, nalewy zachować strefy techniczne 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  

7) w obrębie stref technicznych ustala się 
zakaz zabudowy kubaturowej,  

8) w ”rzy”adku wystę”owania kolizji 

”rojektowanych inwestycji z istniejącymi sieciami 
elektroenergetycznymi, nalewy je ”rzebudować na 
warunkach okre`lonych ”rzez zarządcę sieci, 

9) do”uszcza się budowę sieci i urządzeL 
telekomunikacyjnych, pod warunkiem nie kolidowania 

z innymi ustaleniami planu, 

10) sieci i urządzenia telekomunikacyjne 
mogą być lokalizowane w liniach rozgraniczających 
dróg, zgodnie z warunkami okre`lonymi ”rzez 
zarządcę drogi, 

11) w ”rzy”adku wystę”owania kolizji 
”rojektowanych inwestycji z istniejącą infrastrukturą 
telekomunikacyjną, nalewy ją ”rzebudować na 
warunkach okre`lonych ”rzez zarządcę sieci, 

12) wzdJuw ”rojektowanego ro”ociągu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem IR, nalewy 
zachować strefę bez”ieczeLstwa zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi, 

13) w obrębie strefy bez”ieczeLstwa 
ro”ociągu ustala się zakaz zabudowy kubaturowej; 
szczegóJowe warunki zagos”odarowania strefy 
bez”ieczeLstwa zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 9Ł Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemu zaopatrzenia w gaz : 

1) zaopatrzenie w gaz z sieci wysokiego 

ci`nienia o `rednicy 300 mm, 700 mm i stacji gazowej 

I sto”nia oraz sieci `redniego ci`nienia, 
zlokalizowanych ”oza obszarem objętym ”lanem, 

2) wzdJuw gazociągów  `redniego ci`nienia 
nalewy za”ewnić zachowanie stref kontrolowanych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3) ”rzeznaczenie terenu w obrębie stref 
kontrolowanych zgodnie z rysunkiem planu; drzewa 

i krzewy mogą być sadzone w odlegJo`ci minŁ5m od 
zewnętrznej `cianki gazociąguŁ 

4) ”rojektowane gazociągi nalewy ukJadać ”oza 
liniami rozgraniczającymi dróg; do”uszcza się 
lokalizowanie gazociągów w obrębie linii 
rozgraniczających dróg na warunkach okre`lonych 
”rzez zarządców dróg, 

5) od odwiertu gazowego oznaczonego na 

rysunku planu symbolem G1, nalewy zachować strefy 
wolne od zabudowy ｦ 50 m, 

6) dopuszcza się realizację gazociągów 
wysokiego i `redniego ci`nienia oraz obiektów 
i urządzeL z nimi związanych ”od warunkiem 
zachowania zgodno`ci z ”rze”isami odrębnymi 
i innymi ustaleniami planu. 

§ 10Ł Ustala się zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu zao”atrzenia w wodę: 

1) tereny ”rzeznaczone do zabudowy nalewy 
wy”osawyć w zbiorczy system wodociągowy, 
zao”atrujący sieć z ujęć wód ”odziemnych, do”uszcza 
się modernizację, ”rzebudowę i rozbudowę sieci 
i urządzeL wodociągowychŁ 

§ 11Ł Ustala się zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu od”rowadzania `cieków 
sanitarnych i deszczowych: 

1) wyznaczone tereny obiektów ”rodukcyjnych, 
skJadów i magazynów P1 ｦ P5 nalewy objąć zbiorczym 
systemem kanalizacji sanitarnej, od”rowadzającym 
`cieki do oczyszczalni `cieków w Wierzawicach, 

2) nie dopuszcza się gromadzenia `cieków 
w szczelnych zbiornikach wybieralnych, 

z wywoweniem `cieków do ”unktów zlewnych 
oczyszczalni `cieków, 

3) wody o”adowe z terenów obiektów 
produkcyjnych, skJadów, magazynów, ”arkingów 
a takwe z innych terenów, na których mowe doj`ć do 
zanieczyszczenia substancjami ro”o”ochodnymi nalewy 
od”rowadzić do sieci kanalizacji deszczowej, ”o 
s”eJnieniu warunków okre`lonych w ”rze”isach 
szczególnychŁ 

§ 12Ł Ustala się zasady zao”atrzenia w cie”Jo: 

1) zaopatrzenie w cie”Jo ”rzez kotJownie lokalne 
i indywidualne realizowane w ramach 

”rzeznaczenia terenów; do”uszcza się 
modernizację, ”rzebudowę i rozbudowę sieci 
i urządzeL cie”Jowniczych, 

2) do ogrzewania nalewy stosować media 
grzewcze oraz rozwiązania techniczne, 
minimalizujące niską emisję zanieczyszczeL do 
powietrza. 
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§ 13Ł Ustala się zasady gos”odarki od”adami 
”olegające na: 

1) gromadzeniu i usuwaniu od”adów 
”owstających w wyniku dziaJalno`ci ”rodukcyjnej 
i usJugowej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

2) gromadzeniu i usuwaniu od”adów 
komunalnych zgodnie z przepisami gminnymi. 

RozdziaJ II 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 14Ł 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem P1 do P5. 

2. Przeznaczenie terenu: produkcja, magazyny 

i skJadyŁ 

3. Na terenach P1 do P5 do”uszcza się 
realizację usJug, obiektów administracyjnych 
i socjalnych, obiektów i urządzeL infrastruktury 
technicznej, dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo- 

jezdnych, ”arkingów, zieleni izolacyjnejŁ 

4. Na terenie P1 w strefie bez”ieczeLstwa 50 
m od odwiertu oznaczonego symbolem G1, dopuszcza 

się realizację obiektów i urządzeL związanych 
z eks”loatacją gazu ziemnegoŁ 

5. Na terenie P2 i P3 do”uszcza się zmianę 
przebiegu rowu melioracyjnego oraz jego przykrycie. 

6. Zasady zagospodarowania: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy zgodnie z § 6 

pkt 6, 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki ｦ 2000 m², 
z wyJączeniem dziaJek ”od urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

3) intensywno`ć zabudowy nie mowe być większa 
od 1,5, 

4) nalewy zachować minimum 15% powierzchni 

dziaJki jako ”owierzchnia biologicznie czynnaŁ 

7Ł źasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) forma architektoniczna budynków: 

a) wysoko`ć budynków do 20 m, 

b) dachy o kącie nachylenia ”oJaci od 10° do 25 
°; do”uszcza się dachy ”Jaskie i o innym kącie 

nachylenia, jeweli wynika to z technologii 
budynków, 

c) do”uszcza się budowle, urządzenia 
technologiczne i kominy o wysoko`ci ”owywej 
20 m. 

8Ł Na terenach o których mowa w ustŁ 1 

obowiązują ograniczenia, zakazy i nakazy okre`lone 
w § 5Ł 

9Ł ObsJuga komunikacyjna terenów z dróg 
”ublicznych i dróg wewnętrznych o których mowa 
w § 7, wyznaczonych na rysunku ”lanu a takwe 

dojazdów ustanowionych zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymiŁ 

10Ł źasady zao”atrzenia w sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami 

okre`lonymi w §8-13. 

§ 15Ł 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
zieleni izolacyjnej, wysokiej oznaczonych na rysunku 

planu symbolem ZI. 

2. Na terenach ZI do”uszcza się realizację dróg 
wewnętrznych, ciągów ”ieszo- jezdnych, sieci 

i urządzeL infrastruktury technicznej, rowów 
melioracyjnych. 

3. Na terenie ZI do”uszcza się zmianę 
przebiegu rowu melioracyjnego oraz jego przykrycie. 

4. Zasady zagospodarowania: 

1) nalewy utrzymać zieleL wysoką w sąsiedztwie 
terenów obiektów ”rodukcyjnych, skJadów 
i magazynów P. 

§ 16. 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
zieleni nieurządzonej (zadrzewieL, zakrzewieL, Jąk 
i pastwisk) oznaczonych na rysunku planu symbolem 

ZR1, ZR2. 

2. Na terenach ZR1 do”uszcza się realizację 
dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo-jezdnych, sieci 

i urządzeL infrastruktury technicznej, obiektów 
i urządzeL związanych z  gos”odarką wodnąŁ 

3. Na terenach ZR2 do”uszcza się realizację 
dróg wewnętrznych, ”arkingów, ciągów ”ieszo-

jezdnych, sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 
obiektów i urządzeL związanych z gos”odarką wodnąŁ 

4. Zasady zagospodarowania: 

1) utrzymanie obudowy biologicznej cieków, 

2) zakaz zabudowy kubaturowej za wyjątkiem 
obiektów okre`lonych w ust 2 i3Ł 

§ 17Ł 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów wód 
powierzchniowych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem WS. 

2. Na terenach WS do”uszcza się realizację 
urządzeL wodnych, w tym sJuwących ochronie 
”rzeciw”owodziowej oraz sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej a takwe zabez”ieczeniu 
brzegów ”rzed erozjąŁ 

§ 18Ł 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
komunikacji kolejowej oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KK. 

2Ł Śo”uszcza się budowę urządzeL kolejowych 
(bocznic) oraz sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 

3.  Na terenie KK do”uszcza się zmianę 
przebiegu rowu melioracyjnego oraz jego przykrycie. 

§ 19Ł 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
komunikacji drogowej ｦ dróg ”ublicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL1. 
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2. źasady zagos”odarowania terenów 
komunikacji drogowej, dróg ”ublicznych lokalnych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL1 oraz 

dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KDW1, KDW2: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających KDL1, 

KDW1 - 15m, 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających KDW2 - 

20m. 

3. Na terenie drogi wewnętrznej KDW2 

do”uszcza się zmianę ”rzebiegu rowu melioracyjnego 
oraz jego przykrycie. 

4. W obrębie linii rozgraniczających dróg KDL1, 

KDW1 i KDW2, mogą być realizowane za zgodą 
zarządcy drogi: 

1) zatoki i przystanki autobusowe, 

2) ciągi ”iesze i `ciewki rowerowe, 

3) miejsca postojowe i parkingowe, 

4) o`wietlenie, 

5) zieleL, 

6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

7) obiekty maJej architekturyŁ 

RozdziaJ III 

Ustalenia —oLcowe 

§ 20Ł Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą 
naliczeniu jednorazowych o”Jat z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 
planu w przypadku jej zbycia: 

1) dla terenów obiektów ”rodukcyjnych, 
skJadów i magazynów P1-P5 - 15  %, 

2) dla terenów zieleni izolacyjnej ZI - 1 %, 

3) dla terenów zieleni nieurządzonej ZR1,         

ZR2 ｦ 1%, 

4) dla terenów wód ”owierzchniowych         
WS ｦ 1 %, 

5) dla terenów dróg ”ublicznych lokalnych 
KDL1 ｦ 1 %, 

6) dla terenów dróg wewnętrznych KDW1, 

KDW2 ｦ 1 %, 

7) dla terenów komunikacji kolejowej KK ｦ 1%. 

§ 21Ł Traci moc uchwaJa Nr XIVł114/2003 

Rady Gminy Lewajsk z dnia 28 listo”ada 2003 rŁ 
w s”rawie odstą”ienia od s”orządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

górniczego zJowa gazu ziemnego ｭvoJynia ｦ Lewajskｬ 
w czę`ci obszaru objętego niniejszą uchwaJąŁ 

§ 22Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Wójtowi Gminy LewajskŁ 

§ 23Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 
dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

*  źaJącznika Nr 2 nie ogJasza sięŁ 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ryszard Nowak 
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