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UCHWAIA Nr 4ń8łXXXIłŃ9 

RADY MIEJSKIEJ w LUBACZOWIE 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

dom—ów –ednorodzinnych ｭPod Boremｬ ”rzy ulicy PrzemysJowe– w Lubaczowie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (te—st 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z ”óunie–szymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z 2003 rŁ z ”óunie–szymi zmianami), ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

Uwarun—owaL i Kierun—ów źagos”odarowania 
Przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego 

uchwaJą Nr 103łXXIXł2001 z dnia 28 wrze`nia 
2001 r. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co 

nastę”u–e: 

I PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 1Ł 1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan 

zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla 

dom—ów –ednorodzinnych ｭPod Boremｬ ”rzy ulicy 
PrzemysJowe– w Lubaczowie, zwany dale– ”lanemŁ 

2Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 

1) rysune— ”lanu w s—ali 1:1000, stanowiący 
integralną czę`cią ustaleL ”lanu, obowiązu–ący 
w za—resie ”rzedstawionych w nim oznaczeL 
stanowionych, stanowiący zaJączni— nr 1 do 
uchwaJy; 

2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i za”isanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące zaJączni— nr 2 do uchwaJy;* 

3) rozstrzygnięcia dotyczące s”osobu roz”atrzenia 
uwag zJowonych do ”ro–e—tu ”lanu, stanowiące 
zaJączni— nr 3 do uchwaJy;* 

§ 2Ł 1Ł Plan obe–mu–e obszar o ”owierzchni 
o—oJo 11,0 ha, ”oJowony w ”óJnocno-wschodniej 

czę`ci miasta, o—re`lony granicą ”lanuŁ 

§ 3Ł 1Ł Jeweli w ”lanie –est mowa o: 

1) podstawowym przeznaczeniu ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć rodza– ”rzeznaczenia, —tóre zostaJo 
ustalone ”lanem –a—o ”rzewawa–ące na danym 
terenie wyznaczonym liniami rozgranicza–ącymi 
na rysun—u ”lanu i na rzecz, —tórego nalewy 
rozstrzygać ewentualne —onfli—ty ”rzestrzenne, 
”rzy zachowaniu zgodno`ci z obowiązu–ącymi 
przepisami prawa; 

2) dopuszczalnym przeznaczeniu ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć rodza– ”rzeznaczenia inny niw 
”odstawowe, —tóry do”uszczony zostaJ na 
danym terenie –a—o uzu”eJnienie ”odstawowego 
przeznaczenia tego terenu, na warunkach 

o—re`lonych w ustaleniach ”lanu; 

3) usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi, —tóre w my`l obowiązu–ących 
”rze”isów szczególnych nie są zaliczone do 
”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowis—o i wymaga–ących s”orządzenia 
ra”ortu oddziaJywania na `rodowis—o; 

4) obowiązu–ące– linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć wyznaczone na rysun—u ”lanu linie, 
”rzy —tórych wymaga się obowiąz—owo 
usytuowanie budyn—ów w ”ro–e—cie 
zagos”odarowania dziaJ—i lub terenu; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć wyznaczone na rysun—u ”lanu linie, 
”oza —tórymi nie mowna sytuować budyn—u 
w projekcie zagospodarowania dziaJ—i lub 
terenu; 

6) infrastrukturze technicznej ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć obie—ty i urządzenia techniczne 
sJuwące zaspakajaniu potrzeb bytowych 

i gos”odarczych w danym u—Jadzie osadniczym, 
na —tóre s—Jada–ą się: systemy uzbro–enia 
(wodociągi i —analizacja, sieci energetyczne 

i telekomunikacyjne, sieci gazowe itp.); 

§ 4Ł 1Ł Ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolem MN, w tym: MN 1, MN 2, MN 

3, MN 4 ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną z do”uszczeniem usJug; 

2) przeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolem RO, w tym: RO 1, RO 2, RO 3, 

RO 4 na tereny rolne i ogrodnicze; 

3) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem ZL pod teren lasu; 

4) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolami: KDG, KDZ, KDL w tym: KDL 

1, KDL 2; i KDW w tym: KDW 1, KDW 2 pod 

—omuni—ac–ę —oJową i ”ieszą; 

5) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem E ”od infrastru—turę 
ele—troenergetycznąŁ 

§ 5Ł 1Ł W otoczeniu ele—troenergetycznych linii 
na”owietrznych 15 —V ustala się: 

1) zakaz zabudowy w pasie terenu 15 m  

(po 7,5 m od osi linii) 

2) za—az zabudowy w odlegJo`ci 5 m od stac–i 
transformatorowej 
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3) za—az zagos”odarowania zielenią wyso—ą 
(drzewa) w pasie terenu 18,6 m (po 9,3 m od 

osi linii) 

4) utrzymu–e się istnie–ącą sieć ele—troenergetyczną 
z mowliwo`cią remontu i modernizacji wg 

potrzeb. 

§ 6Ł 1Ł źasady ”odziaJu terenu na nowe dziaJ—i 
budowlane –a— w ”rze”isach szczegóJowych ninie–sze– 
uchwaJyŁ 

2Ł źasady obsJugi terenu w za—resie 
komunikacji i realizacji infrastruktury technicznej jak 

w ”rze”isach szczegóJowych ninie–sze– uchwaJyŁ 

IIŁ PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

RozdziaJ ń 

ustalenia ws”ólne dla terenów ob–ętych  
granicami planu 

§ 7Ł 1Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania w zakresie komunikacji drogowej. 

1) tereny ob–ęte granicami ”lanu są związane  
z u—Jadem —omuni—acy–nym dróg ”ublicznych, 
o”artym o drogę ”ubliczną zbiorczą ”rowadzącą 
ruch drogowy z centrum miasta w kierunku wsi 

BaJa–e; 

2) dostę”no`ć terenów ob–ętych granicami ”lanu  
z ”ro–e—towane– drogi lo—alne–, wJączone– do 
drogi publicznej oraz projektowanej drogi 

wewnętrzne–, wJączone– do drogi ”ubliczne–; 

3) do”uszcza się ”rze—sztaJcenie ”ro–e—towane– 
drogi wewnętrzne– w drogę ”ubliczną 
do–azdowąŁ 

§ 8Ł 1Ł Ustala się nastę”u–ące zasady budowy, 
rozbudowy i ”rzebudowy systemów infrastru—tury 
technicznej. 

1) przy zagospodarowaniu terenu wy—orzystać 
istnie–ące i ”ro–e—towane sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej wraz 

z wy—onywaniem ”rzyJączy, 

2) obsJuga terenu ”o”rzez rozbudowę istnie–ącego 
systemu sieci infrastruktury technicznej, 

3) przebieg nowych sieci infrastruktury technicznej 

”rowadzić w liniach rozgranicza–ących tereny 
dróg lub równolegle do ich przebiegu oraz 

w sąsiedztwie granic dziaJe—, ”rzy zachowaniu 
obowiązu–ących warun—ów technicznych, 

4) od”rowadzenie wód o”adowych z nawierzchni 
terenów utwardzonych na tereny zieleni lub do 

kanalizacji deszczowej zbiorczej, zgodnie 

z ”rze”isami szczególnymiŁ 

2Ł Ustala się zasady obsJugi terenu w za—resie 
wJączenia do sieci wodociągowe–, —analizacy–ne–, 
gazowej, elektroenergetycznej: 

1) zao”atrzenie w wodę: 

a) za”ewnienie zasilania w wodę obszaru ob–ętego 
planem z mie–s—ie– sieci wodociągowe– 
w o”arciu o istnie–ący wodociąg Ø 110 mm 

zlo—alizowany wzdJuw ulicy PrzemysJowe–, 

b) system roz”rowadza–ący wodę w obszarze 
o”racowania nalewy o”rzeć na rozbudowie sieci 
i ”rzyJączach o ”arametrach dostosowanych do 

docelowego zagospodarowania terenu; 

2) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych: 

a) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych do 
miejskiej oczyszczalni `cie—ów w o”arciu 
o istnie–ący —ole—tor mie–s—ie– sieci —analizac–i 
sanitarne– Ø 200 mm biegnący ”rzy ulicy 
PrzemysJowe–, 

b) od”rowadzenia `cie—ów w obszarze ob–ętym 
”lanem ”o”rzez rozbudowę sieci o ”arametrach 
dostosowanych do docelowego 

zagospodarowania terenu, 

c) Śo czasu realizac–i sieci sanitarne– do”uszcza się 
budowę na terenie osiedla indywidualnych 
bezod”Jywowych zbiorni—ów na `cie—i oraz 
przydomowych ekologicznych oczyszczalni 

`cie—ów, 

3) usytuowanie hydrantów na terenie dziaJe— 
przeznaczonych dla zabudowy, w terenach 

zieleni oraz w liniach rozgranicza–ących ciągi 
komunikacji, 

4) zaopatrzenie w gaz: 

a) z miejskiej sieci gazowe– `redniego ci`nienia 
Ø 140 mm zna–du–ące– się ”rzy ulicy 
PrzemysJowe–, 

b) system rozprowadzenia gazu poprzez 

wy—onanie ”rzyJącza i rozbudowę sieci zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymi 

5) zasilanie w energię ele—tryczną: 

a) z istniejące– stac–i transformatorowej 

i projektowanej stacji transformatorowej na 

terenie E poprzez rozbudowę te– sieci; w tym 
z linii zasila–ących —ablowych oraz ”rzyJączyŁ 
Nowe linie ele—troenergetyczne `redniego 
i niskiego na”ięcia nalewy realizować 
w technologii kablowej podziemnej, 

b) o`wietlenie terenów i ciągów —omuni—acy–nych, 
na sJu”ach o`wietleniowych, ”rzystosowanych 
do zasilania linią —ablowąŁ 

6) realizacja stacji transformatorowej na terenie 

zabudowy mieszkalnej wraz z wydzieleniem 

pasa technicznego dla potrzeb jej zasilania, 

7) w zakresie telekomunikacji: 

a) Jączno`ć tele—omuni—acy–na z istnie–ących 
urządzeL tele—omuni—acy–nych, 
do”rowadzonych —analizac–ą teletechniczną 
—ablową 

3Ł Ustala się zasady zao”atrzenia w cie”Jo: 

1) ogrzewanie budyn—ów rozwiązać indywidualnie, 
przy wykorzystaniu uródeJ ogrzewania 
—orzystnych dla `rodowis—a, 
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2) do”uszcza się stosowanie nie—onwenc–onalnych 
uródeJ energii dla ”otrzeb ogrzewania 
projektowanej zabudowy. 

4Ł Ustala się zasady usuwania od”adów: 

1) odpady komunalne gromadzić w ”o–emni—ach 
i wywozić w s”osób zgodny z zasadami 
obowiązu–ącymi na terenie miasta, 

2) od”ady ”owsta–ące w wyni—u ”rowadzenia 
dziaJalno`ci gos”odarcze– gromadzić i usuwać w 
s”osób zgodny z obowiązu–ącymi w tym 
za—resie ”rze”isami odrębnymi, 

3) usytuowanie ”o–emni—ów na sele—tywną zbiór—ę 

od”adów w sąsiedztwie terenów —omuni—ac–i 
lub terenach zabudowy mieszkaniowej, 

5Ł Prowadzenie nowych ciągów uzbro–enia oraz 
lo—alizowanie obie—tów i urządzeL w obrębie linii 
rozgranicza–ących istnie–ących i ”ro–e—towanych dróg, 
ulic i do–azdówŁ Śo”uszcza się inne trasy 
infrastru—tury techniczne– ”od warun—iem, we nie będą 
naruszać ”ozostaJych ustaleL ”lanuŁ 

§ 9Ł 1Ł Ustala się zasady zagos”odarowania 
terenu w za—resie `rodowis—a ”rzyrodniczego: 

1) W granicach ”lanu za—azu–e się realizac–i 
”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowis—o, 

2) ”oziom haJasu wywoJanego ruchem drogowym 
i zagos”odarowaniem terenów ograniczyć –a— 
dla terenów zabudowy miesz—alno ｦ usJugowe–Ł 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów  
wyznaczonych w planie 

§ 10Ł Ustalenia dla terenu MN 

1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami MN 1, MN 2, MN 3, MN 4 o Jączne– 
”owierzchni o—oJo 6,40 ha ”rzeznacza się ”od 
zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną –a—o 
przeznaczenie podstawowe; 

1) na terenie mogą być lo—alizowane budyn—i 
mieszkalne, mieszkalno-usJugowe wolno 
sto–ące; budyn—i gos”odarcze, garawowe lub 
gospodarczo ｦ garawowe, 

2) realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz 

z obie—tami maJe– archite—tury, urządzeniami 
i budowlami bez”o`rednio związanymi 
z urządzeniem ogrodów ”rzydomowych, 
dojazdami i do–`ciami; 

2. Na terenie oznaczonym zabudowy 

–ednorodzinne– do”uszcza się: 

1) lo—alizac–ę nieuciąwliwych usJug, 

2) o—re`la się nastę”u–ący do”uszczalny za—res 
usJug: drobny handel detaliczny, rzemiosJo, 
maJa gastronomia, ochrona zdrowia, usJugi 
niematerialne (konsulting, prawne, biurowe, 

reklamowe, projektowe itp.) 

3Ł Ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania i zabudowy terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę ma—symalnie dwóch 
budyn—ów na dziaJce, w tym –eden budyne— 
mieszkalny, 

2) budyn—i miesz—alne i miesz—alne z fun—c–ą 
usJugową nalewy realizować: 

a) wyJącznie –a—o wolno sto–ące, 

b) w pierwszej linii zabudowy od strony frontu 

dziaJ—i, 

c) o –edne– —ondygnac–i nadziemne– lub dwóch 
kondygnacjach nadziemnych i maksymalnej 

wyso—o`ci do 10 m; ”rzy czym drugą 
—ondygnac–ę nalewy realizować w ”oddaszuŁ 
Śo”uszcza się ”od”iwniczenie budyn—u, 

d) o dachach nad bryJą gJówną budyn—u dwu ｦ lub 

wielospadowych, z —alenicą na osi budyn—u 
i symetrycznych s”ad—ach ”oJaci dachowych, 
o –ednolitym —ącie nachylenia tych ”oJaci 
wynoszących od 30° do 45° oraz o ”o—ryciach 
ceramicznych lub imitu–ące dachów—ę fa—turą 
i kolorem; 

3) budyn—i gos”odarcze, garawe lub o ”oJączonych 
fun—c–ach nalewy realizować: 

a) w tyle budynku mieszkalnego ｦ jako wolno 

sto–ące lub w zbliweniu do granicy dziaJ—i, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę garawu dobudowanego 
lub wbudowanego w bryJę budyn—u 
mieszkalnego, przy zachowaniu linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 

c) wyso—o`ć budyn—ów gos”odarczych, 
garawowych lub gos”odarczo-garawowych ｦ 

jedna kondygnacja nadziemna, z zastosowaniem 

dachów s”adzistych o —ącie nachylenia nie 
mnie–szym niw 28°, 

d) ”o—rycia dachów ceramiczne lub imitu–ące 
dachów—ę fa—turą i —olorem, dostosowane do 
pokrycia budynku mieszkalnego, 

zlo—alizowanego na te– same– dziaJce, 

e) ws—auni— dopuszczalnej powierzchni zabudowy 

terenu inwestyc–i nie mowe ”rze—roczyć 30%, 

f) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie 
mowe być mnie–szy niw 70% ”owierzchni terenu 
inwestycji, 

4) ogrodzenia dziaJe— od strony dróg: 

a) lo—alizować w liniach rozgranicza–ących, 

b) wyso—o`ć ogrodzeL od 1Ł30m do 1Ł50m, 

c) wy—onywać –a—o awurowe z za—azem 
stosowania ”refabry—owanych elementów 
betonowych, 

5) ”rzy wy—onaniu elewac–i budyn—ów i ogrodzeL, 
obie—tów maJe– archite—tury –a—o elementy 
wy—oLczeniowe stosować tradycy–ne materiaJy 
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budowlane, n”Ł Śrewno, cerami—ę budowlaną, 
—amieLŁ 

6) Wy—lucza się stosowanie: blachy i elementów 
blaszanych na `cianach lub w ogrodzeniach, 
blachy niemalowanej lub niepowlekanej na 

dachach. 

7) źasady obsJugi terenów w za—resie 
infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami 

§ 8 

8) Miejsca postojowe: 

a) na terenie —awde– dziaJ—i o fun—c–i miesz—alne– ｦ 

”rzewidzieć w ilo`ci minimum 1 mie–sce 
postojowe niezalewnie od mie–sca w garawu, 
a w ”rzy”ad—u lo—alizac–i fun—c–i usJugowe– 
dodat—owo nalewy za”ewnić mie–sca ”osto–owe 
w ilo`ci dostosowane– do ”rogramu usJug, lecz 
nie mnie– niw –edno mie–sce, 

9) ustala się ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 

zasady ”odziaJu na dziaJ—i budowlane: 

a) linie zabudowy obowiązu–ące i nie”rze—raczalne 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) wewnętrzny ”odziaJ terenów na dziaJ—i 
budowlane zgodnie z rysunkiem planu, 

c) do”uszcza się inny ”odziaJ terenów na dziaJ—i 
budowlane ”rzy zachowaniu nastę”u–ących 
zasad i warun—ów: 

– ”owierzchnia dziaJ—i nie mowe być mnie–sza niw 
0,06 ha, 

– szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mowe być mnie–sza 
niw 20 m, 

– —awda dziaJ—a musi mieć za”ewniony 
bez”o`redni dostę” do drogi ”ubliczne–, 

– —sztaJt dziaJ—i i –e– wy”osawenie w infrastru—turę 
techniczną s”eJniać będą warun—i 
zagos”odarowania terenów o—re`lone 
w niniejsze– uchwale i w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 11Ł 1Ł Tereny oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolami RO 1, RO 2, RO 3, RO 4 o Jączne– 
”owierzchni o—oJo 1,94 ha ”rzeznacza się na tereny 
uwyt—ów rolnychŁ 

1) na —awde– z wydzielonych dziaJe— do”uszcza się: 

a) lo—alizac–ę jednego budynku gospodarczego 

o ”owierzchni ma—symalne– 25 m² i –edne– 
—ondygnac–i nadziemne– o wyso—o`ci do 5 m; 
–a—o wolno sto–ącego lub w zbliweniu do granicy 
dziaJ—i, 

b) usytuowanie obie—tów re—reacy–nych, maJe– 
archite—tury, tre–awy it”Ł, 

c) przeprowadzenie sieci uzbrojenia technicznego 

i realizac–ę urządzeL technicznych związanych 
z uwyt—owaniem terenu, 

2) nie do”uszcza się; 

a) realizac–i obie—tów ”rzeznaczonych na staJy 
pobyt ludzi 

3) Śla terenu oznaczonego RO ustala się zasady 
ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) za—azu–e się wy—onywania ogrodzeL 
z elementów betonowych lub blachy, 

b) ”rzy realizac–i obie—tów maJe– archite—tury lub 
urządzeL re—reac–i stosować –a—o elementy 
wy—oLczeniowe tradycy–ne materiaJy 
budowlane, n”Ł drewno, cerami—ę budowlaną, 

c) wymagane zachowanie terenów biologicznie 
czynnych o ”owierzchni stanowiące– minŁ 90 % 
”owierzchni terenu dziaJ—i, 

§ 12Ł 1Ł Teren oznaczony na rysun—u ”lanu 
symbolem ZL o ”owierzchni o—oJo 0,02 ha ”rzeznacza 
się ”od teren lasuŁ 

§ 13Ł Ustalenia dla terenów —omuni—ac–i 
drogowej KDG, KDZ, KDL, KDW 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

KDG o ”owierzchni o—oJo 1,35 ha ”rzeznacza się ”od 
drogę gJówną z ruchem ”rzys”ieszonymŁ 

Na terenie ustala się: 

1) szero—o`ć ”asa drogowego w liniach 
rozgranicza–ących w granicach planu 30.0 m. 

w tym: 

a) –ezdnia dwu”asmowa szero—o`ci 7Ł0 m, 

b) chodniki obustronne o szero—o`ci od 1,5 m 
i `ciew—a rowerowa dwustronna 
jednokierunkowa, 

c) o`wietlenie obustronne, 

d) odprowadzenie wód o”adowych z –ezdni 
i chodni—ów zgodnie z obowiązu–ącymi 
przepisami szczególnymi, 

e) do”uszcza się mie–sca ”osto–owe wzdJuw drogi, 

f) uzu”eJnienie zagospodarowania pasem zieleni 

i rowami ”rzydrownymi, 

g) do”uszcza się ”rze”rowadzenie ”rzebiegu sieci 
infrastruktury technicznej, w liniach 

rozgranicza–ących teren ”oza terenem 
niezbędnym na pas drogowy, zgodnie 

z obowiązu–ącymi ”rze”isami odrębnymi 

2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

KDZ o ”owierzchni o—oJo 0,24 ha ”rzeznacza się ”od 
istnie–ącą drogę ”ubliczną zbiorcząŁ 

Na terenie ustala się: 

1) szero—o`ć ”asa drogowego w liniach 
rozgranicza–ących wg stanu istnie–ącego 
wyznaczonego na rysunku planu, 

2) ”arametry drogi wg stanu istnie–ącego, w tym: 

a) chodni—i obustronne o szero—o`ci 2Ł5 m, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę infrastru—tury 
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techniczne– nie związane– z fun—c–a 
—omuni—acy–ną drogi, o ile nie uniemowliwia ona 
realizacji zagospodarowania, o —tórym mowa 
w pkt 1, 

c) o`wietlenie uliczne obustronne, 

d) odprowadzenie wód o”adowych z –ezdni 
i chodni—ów zgodnie z obowiązu–ącymi 
”rze”isami szczególnymiŁ 

3. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolami KDL 1 i KDL 2 o Jączne– ”owierzchni o—oJo 
0,62 ha ”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną lo—alnąŁ 

Na terenie ustala się: 

1) szero—o`ć ”asa drogowego w liniach 
rozgranicza–ących 12Ł0m, w tym: 

a) –ezdnia o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 5Ł0 m, 

b) chodniki dwustronne, 

c) dopuszcza się lo—alizac–ę infrastru—tury 
techniczne– nie związane– z fun—c–ą 
—omuni—acy–ną drogi, o ile nie uniemowliwia ona 
realizacji zagos”odarowania, o —tórym mowa 
w pkt 1, 

d) o`wietlenie uliczne –ednostronne, 

e) odprowadzenie wód o”adowych z –ezdni 
i chodni—ów zgodnie z obowiązu–ącymi 
”rze”isami szczególnymi lub do —analizac–i 
deszczowej. 

4. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolami KDW 1 i KDW 2 o Jączne– ”owierzchni 
o—oJo 0,25 ha ”rzeznacza się ”od drogę wewnętrznąŁ 

Na terenie ustala się: 

1) szero—o`ć ”asa drogowego 8Ł0 m, w tym: 

a) pas pieszo ｦ –ezdny o szero—o`ci 5Ł5 m, 

b) o`wietlenie –ednostronne, 

c) od”rowadzenie wód o”adowych z ”asa ”ieszo 
ｦ jezdnego do kanalizacji deszczowej. 

 

§ 14Ł Ustalenia dla terenu E 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

E o ”owierzchni o—oJo 0,03 ha ”rzeznacza się ”od 
lo—alizac–ę stac–i transformatorowe– 

2Ł Śo”uszcza się mowliwo`ć lo—alizac–i: 

1) sieci infrastruktury technicznej, 

2) zieleni izolacyjnej, 

3) z–azdu umowliwia–ącego dostę” do stac–i, 

4) miejsca posto–owego dla samochodu obsJugi 
i konserwacji stacji. 

IIIŁ PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 15Ł Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób 
zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenów 
w granicach planu. 

§ 16Ł 1Ł Ustala się nastę”u–ące wyso—o`ci 
stawe—, sJuwących naliczaniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwaleniem 
planu: 

1) 25% - dla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
oznaczonych w planie symbolem MN, 

2) 2% - dla ”ozostaJych terenów 

§ 17Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 18Ł Nadzór nad wy—onaniem uchwaJy 
”owierza się Komis–i Budwetowo-Gospodarczej Rady 

Miejskiej w Lubaczowie. 

§ 19Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

* zaJączni—a Nr 2 i Nr 3 nie ogJasza się 

 

 

PRZEWOŚNICźĄCŹ 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ździsJaw Cioch 
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