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UCHWADA NR V/42/2011

 RADY MIEJSKIEJ W BEDqYCACH

 z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BeEryce

DziaEając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmia-
nami) oraz w związku z uchwaEą Nr VII/48/2007 
Rady Miejskiej w BeErycach z dnia 21 lutego 2007r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w 
obowiązującym miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta BeEryce, po stwier-
dzeniu zgodno[ci z ustaleniami Studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy BeEryce uchwalonego uchwaEą Nr 
XVI/130/99 Rady Miejskiej w BeErycach z dnia 28 
grudnia 1999r. ze zmianami, Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 

§1. 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta BeEryce 
uchwalonego uchwaEą Nr XVI/149/2003 Rady Miej-
skiej w BeErycach z dnia 10 grudnia 2003r., zwaną 
dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje:
1) w zakresie zmiany funkcji terenów obszary na 

terenie miasta BeEryce w granicach oznaczonych na 
zaEącznikach graficznych w skali 1:2000,

2) w zakresie zmiany ustaleG ogólnych i zapisów 
funkcji terenów planu.

3. Sposób zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 
jest przedstawiony na zaEącznikach graficznych do 
niniejszej uchwaEy, sporządzonych na fragmentach 
kopii rysunku miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta BeEryce, wedEug ozna-
czeG zmiany planu.

4. ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są:
1) zaEączniki Nr 1÷8 ｠ czę[ć graficzna zmiany 

planu w skali 1:2000, będące integralną czę[cią ni-
niejszej uchwaEy,

2) zaEącznik Nr 9 ｠ rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania,

3) zaEącznik Nr 10 ｠ rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu.

§2. 1. 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) przepisy odrębne ｠ aktualne w momencie wy-
konywania niniejszej uchwaEy przepisy prawne: 
ustawy, rozporządzenia oraz obowiązujące normy,

7) 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;

2. PozostaEe okre[lenia uryte w uchwale nalery 
rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w 
przepisach odrębnych.

§3. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedsta-
wione na rysunkach zmian planu są obowiązującymi 
ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego zmianą planu,
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 rysunkach 

planu, nie wymienione w ust. 1 mają charakter in-
formacyjny.

§4. 1. Ustala się przeznaczenie terenów wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolem terenu zgodnie z rysunkami planu:

1) MN ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,
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2) MN,U ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usEug,

3) U ｠ tereny zabudowy usEugowej,
4) U,P ｠ tereny zabudowy usEugowej i produkcyj-

nej,
5) P,U ｠ tereny obiektów produkcyjnych, skEadów 

i magazynów oraz usEug,
6) RM ｠ tereny zabudowy zagrodowej w gospo-

darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
7) WS ｠ tereny wód powierzchniowych [ródlądo-

wych,
8) KS ｠ tereny obsEugi komunikacji,
9) KD-L (G) ｠ tereny dróg lokalnych ｠ klasy lokal-

nej (gminne),
10) KD-D (G) ｠ tereny dróg publicznych ｠ klasy 

dojazdowej (gminne),
11) KDW ｠ tereny dróg wewnętrznych,
2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysun-

kach zmiany planu, okre[lają przeznaczenie podsta-
wowe poszczególnych terenów.

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysun-
kach zmiany planu, okre[lają numery poszczegól-
nych terenów o tym samym przeznaczeniu podsta-
wowym.

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

§5. W zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego ustala się:

1) przy sytuowaniu budynku na dziaEce nalery za-
chować warunki okre[lone w przepisach odrębnych;

2) w planie dopuszcza się lokalizację obiektów ku-
baturowych w odlegEo[ci mniejszej nir 3m od gra-
nicy dziaEki sąsiedniej, tj. w odlegEo[ci 1,5m lub w 
granicy;

3) w zakresie ksztaEtowania wyglądu i rozmiesz-
czenia no[ników reklamowych, ustala się:

a) dopuszcza się umieszczenie no[ników reklamo-
wych w postaci:

- wolnostojących elementów informacji, promocji 
i reklam jako obiektów maEej architektury lub w po-
wiązaniu z nimi, 

- szyldów, tablic umieszczanych na budynkach;
b) na elewacjach budynków mogą być umieszczo-

ne wyEącznie szyldy i tablice informacyjne odnoszą-
ce się do przedmiotu dziaEalno[ci na danym budynku 
lub nieruchomo[ci,

c) zakazuje się umieszczania no[ników reklamo-
wych w liniach rozgraniczających dróg,

§6. W zakresie ochrony [rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko, dla których przepro-
wadzona procedura oceny oddziaEywania na [ro-
dowisko wykazaEa brak niekorzystnego wpEywu na 

przyrodę, zdrowie i rycie ludzi; zakaz ten nie doty-
czy 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) dopuszczalne poziomy haEasu nie mogą prze-
kraczać parametrów w terenach oznaczonych sym-
bolem MN dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

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

§7. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej:

1) na terenie oznaczony symbolem P, U zlokali-
zowany jest mEyn ujęty w gminnej ewidencji zabyt-
ków,

2) w obrębie strefy obserwacji archeologicznej 
wszelkie inwestycje związane z pracami ziemnymi 
wymagają zgEoszenia do Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, który okre[li konieczno[ć prze-
prowadzenia archeologicznych badaG przedinwesty-
cyjnych lub nadzoru archeologicznego nad pracami 
ziemnymi.

§8. W zakresie zasad rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej ustala się:

1) podziemne sieci infrastruktury technicznej po-
winny być prowadzone w liniach rozgraniczających 
terenów dróg publicznych, dróg wewnętrznych,

2) ogólne zasady dotyczące gospodarki [ciekowej:
a) [cieki bytowe wytwarzane przez poszczegól-

nych urytkowników terenu muszą być odprowadza-
ne do szczelnych zbiorników bezodpEywowych lub 
przydomowych oczyszczalni [cieków poza strefami 
ochrony ujęć wód podziemnych;

b) odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych more następować bezpo[rednio do gruntu, ze 
szczególnym uprzywilejowaniem nawadniania ziele-
ni ogrodowej,

3) ogólne zasady zaopatrzenia w wodę ｠ system 
zaopatrzenia w wodę bazować będzie na istnieją-
cej sieci rozdzielczej wodociągu grupowego gminy 
BeEryce;

4) ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną:

a) zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istnie-
jących lub projektowanych linii elektroenergetycz-
nych; dopuszcza się wykorzystanie alternatywnych 
pródeE energii, np. foto-baterie;

b) ustala się stopniową przebudowę linii napo-
wietrznych kolidujących z planowanym zagospoda-
rowaniem; w ramach remontów zastępowanie pod-
ziemnymi sieciami kablowymi;

c) nowe linie energetyczne realizować tylko jako 
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podziemne,
5) ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w ener-

gię cieplną i gaz:
a) zasilanie w energię cieplną z indywidualnych 

pródeE dystrybucji ciepEa, z zaleceniem wykorzysty-
wania energii elektrycznej, gazu, węgla i oleju nisko-
siarkowego, oraz odnawialnych pródeE energii (np. 
pompy wodne, foto-baterie);

b) ustala się rozbudowę i budowę sieci gazowych;
6) ogólne zasady dotyczące gospodarki odpadami:
a) gromadzenie odpadów komunalnych oraz zwią-

zanych z prowadzoną dziaEalno[cią usEugową w 
szczelnych pojemnikach,

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

7) ogólne zasady dotyczące telekomunikacji:
a) zachowuje się istniejące sieci i urządzeG tele-

techniczne
b) rozwój poprzez rozbudowę lub budowę sieci i 

urządzeG systemów telekomunikacyjnych i telein-
formatycznych przewodowych i bezprzewodowych;

2. OdlegEo[ci obiektów budowlanych, urządzeG, 
ogrodzeG oraz sposobów zagospodarowania terenu 
w strefach technicznych infrastruktury ｠ wedEug 
obowiązujących w tym zakresie przepisów odręb-
nych.

3. Dopuszcza się, dla wyznaczonych funkcji tere-
nów, morliwo[ć realizacji sieci i urządzeG infrastruk-
tury technicznej nie uwzględnionych w rysunku pla-
nu oraz prowadzenia sieci poza ciągami dróg o ile 
jest to niezbędne dla obsEugi w/w terenów i speEnia 
wymogi obowiązujących przepisów odrębnych.

§9. Do zapisów miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta BeEryce uchwalonego 
uchwaEą Nr XVI/149/2003 Rady Miejskiej w BeEry-
cach z dnia 10 grudnia 2003r., wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1) §2 ust 8 lit c) otrzymuje następujące brzmie-
nie: ｧprzyEączy wodociągowych i systemu odpro-
wadzenia [cieków sanitarnych do kanalizacji zbior-
czej, zbiornika bezodpEywowego lub przydomowych 
oczyszczalni [cieków poza strefami ochrony ujęć 
wód podziemnych ｦ

2) §3 ust 13 lit b) otrzymuje następujące brzmie-
nie: ｧustala się szeroko[ć pasa drogowego w liniach 
rozgraniczających na 5,0mｦ,

3) §3 ust 14 lit e) otrzymuje następujące brzmie-
nie: ｧdopuszcza się zabudowę obiektami mieszkal-
nymi i gospodarczymi Eącznie do 40% powierzchni 
dziaEkiｦ,

4) §3 ust 14 lit h) akapit 3 otrzymuje następujące 
brzmienie: ｧdachy: dwuspadowe lub wielospadowe 
o kącie nachylenia poEaci do 45o przy czym gEówne 
poEacie dachu muszą mieć jednakowy spadekｦ,

5) §3 ust 15 lit c) otrzymuje następujące brzmie-
nie: ｧdopuszcza się zabudowę obiektami mieszkal-
nymi i gospodarczymi Eącznie do 40% powierzchni 
dziaEkiｦ,

6) §3 ust 15 lit e) akapit 3 otrzymuje następujące 

brzmienie: ｧdachy: dwuspadowe lub wielospadowe 
o kącie nachylenia poEaci do 45o przy czym gEówne 
poEacie dachu muszą mieć jednakowy spadekｦ,

7) w §3 ust 17 wprowadza się lit d) o następu-
jącym brzmieniu: ｧdopuszcza się maksymalna po-
wierzchnia zabudowy ｠ 100% powierzchni dziaEki 
budowlanej uzupeEnienia pierzei rynkuｦ,

8) §3 ust 18 lit b) akapit 1 otrzymuje następujące 
brzmienie: ｧwysoko[ć do 5 kondygnacjiｦ,

9) w §3 ust 25 wprowadza się lit f) o następują-
cym brzmieniu: ｧdopuszcza się lokalizację urządzeG 
i obiektów do wytwarzania energii elektrycznej 
(elektrownie wiatrowe w tym farmy, elektrownie 
sEoneczne, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne, 
elektrownie geotermalne) po uprzednich badaniach, 
analizach morliwo[ci i uwarunkowaG naturalnychｦ,

10) §3 ust 27 lit e) otrzymuje następujące brzmie-
nie: ｧdopuszcza się budynki o wysoko[ci do 3 kon-
dygnacjiｦ,

11) §3 ust 29 lit f) otrzymuje następujące brzmie-
nie: ｧdopuszcza się maksymalną powierzchnię za-
budowy ｠ 50% powierzchni kardej wydzielonej 
dziaEkiｦ,

12) §3 ust 31 lit b) otrzymuje następujące brzmie-
nie: ｧdopuszcza się lokalizację budynków o wysoko-
[ci do 5 kondygnacjiｦ,

13) §3 ust 33 lit a) otrzymuje następujące brzmie-
nie: ｧdopuszcza się lokalizację budynków o wysoko-
[ci do 5 kondygnacjiｦ.

§10. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami MN-1, MN-2 (zaEącznik nr 2), MN-3, MN-4 (za-
Eącznik nr 3) ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna,
b) dopuszczalne:
- budynki gospodarcze i garare,
- obiekty maEej architektury,
- drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne,
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkanio-

wą z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i nad-
budowy do rozmiarów nie przekraczających 50% 
istniejącej kubatury oraz speEnieniem wymagaG §10 
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 
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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,

- gEówna kalenica dachu równolegEa do frontu 
dziaEki,

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

- pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
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,

3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 
dla terenu oznaczonego symbolem MN-2 wielko[ć 
nowo wydzielanej dziaEki budowlanej nie more być 
mniejsza nir 1000m2 o minimalnej szeroko[ci frontu 
dziaEki ｠ 18m,

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

munikacyjną terenów MN z dróg publicznych oraz 
z dróg wewnętrznych, znajdujących się poza grani-
cami wprowadzanych zmian i zgodnie z rysunkiem 
planu,

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

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 20%;

§11. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usEug oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN,U (zaEącznik nr 6) ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- usEugi komercyjne
b) dopuszczalne:
- budynki gospodarcze i garare,
- obiekty maEej architektury,
- drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne,
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) zachowuje się istniejącą zabudowę z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy do 
rozmiarów nie przekraczających 50% istniejącej ku-
batury oraz speEnieniem wymagaG §10 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 ｠ 30% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

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

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

g) 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 równolegEe do frontu dziaEki,

h) maksymalna wysoko[ć zabudowy gospodar-
czej i gararowej do gEównej kalenicy dachu - 5m,

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

j) pokrycie dachów: dachówka, blachodachówka, 
gont,

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

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

munikacyjną terenów MN,U z drogi publicznej po-
wiatowej, znajdującej się poza granicami wprowa-
dzanej zmiany i 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: 20%

§12. Dla terenów zabudowy usEugowej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami U (zaEącznik nr 4) 
ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ usEugi komercyjne
b) dopuszczalne ｠ infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

w granicach poszczególnych dziaEek ｠ 10% po-
wierzchni dziaEki budowlanej;

b) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 70%,
c) liczba kondygnacji dla zabudowy usEugowej nie 

większa nir dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
jedna w poddaszu urytkowym;

d) maksymalna wysoko[ć zabudowy do gEównej 
kalenicy dachu 10m;

e) poziom parteru w nowo wznoszonych budyn-
kach nie more być wyrszy nir 0,5m licząc od po-
ziomu gruntu w najwyrej poEoronym narorniku bu-
dynku;

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

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



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 42 ｠ 4442 ｠    Poz. 966 

spadek;
h) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 

gont;
i) elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach paste-

lowych;
j) zakaz wykonywania ogrodzeG dziaEki z prefabry-

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

munikacyjną terenów U z drogi publicznej gminnej 
poprzez teren parkingu, znajdujących się poza gra-
nicami wprowadzanej zmiany i zgodnie z rysunkiem 
planu,

b) warunki parkingowe ustala się w granicach 
dziaEki minimum trzy miejsca parkingowe,

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 20%;

§13. Dla terenów zabudowy usEugowej i produk-
cyjnej oznaczonych na rysunku planu symbolem 
U,P-1, U,P-2 (zaEącznik nr 6), U,P-3 (zaEącznik nr 7) 
ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ usEugi komercyjne
b) dopuszczalne:
- produkcja,
- skEady, magazyny,
- drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne,
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w 

granicach poszczególnych dziaEek 10% powierzchni 
dziaEki budowlanej,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 60% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

d) maksymalna ilo[ć kondygnacji zabudowy ｠ 
dwie kondygnacje nadziemne,

e) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 12m,
f) dachy o kącie nachylenia poEaci do 45o, przy 

czym gEówne poEacie dachu muszą mieć jednakowy 
spadek,

g) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
blacha, gont,

h) elewacje zewnętrzne: tynki w kolorach pastelo-
wych, okEadziny kamienne, metalowe,

i) zakaz wykonywania ogrodzeG dziaEki z prefabry-
kowanych elementów betonowych,

3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 
ustala się wielko[ć nowo wydzielanej dziaEki bu-
dowlanej nie more być mniejsza nir 2500m2 o mini-
malnej szeroko[ci frontu dziaEki ｠ 30m,

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

komunikacyjną z drogi powiatowej, znajdującej się 
poza granicami wprowadzanej zmiany i zgodnie z 
rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe ｠ ustala się obowiązek za-

pewnienia miejsc parkingowych w ilo[ci min. 20% 
osób zatrudnionych na terenie lub minimum jedno 
miejsce parkingowe na 50m2 powierzchni przezna-
czonej na dziaEalno[ć gospodarczą, jednak nie mniej 
nir 4 miejsca parkingowe,

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEat z 
tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci: 20%

§14. Dla terenów obiektów produkcyjnych, skEa-
dów i magazynów oraz usEug oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami P,U (zaEącznik nr 2) ustala 
się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
- produkcja,
- skEady, magazyny,
- usEugi komercyjne,
b) dopuszczalne:
- budynki gospodarcze i garare,
- obiekty maEej architektury,
- drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne,
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) teren poEorony w strefie planistycznej ochrony 

konserwatorskiej wokóE mEyna ujętego w gminnej 
ewidencji zabytków,

b) zachowuje się istniejącą zabudowę z dopusz-
czeniem przebudowy i rozbudowy do rozmiarów 
nie przekraczających 50% istniejącej kubatury oraz 
speEnieniem wymagaG §14 pkt 2 lit. f,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z ry-
sunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
w granicach poszczególnych dziaEek ｠ 20% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 70% 
powierzchni dziaEki,

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

- liczba kondygnacji nadziemnych dla zabudowy 
nie większa nir trzy kondygnacje nadziemne,

- dachy pEaskie lub spadziste o kącie nachylenia 
poEaci do 45o przy czym gEówne poEacie dachu bu-
dynku muszą mieć jednakowy spadek,

- pokrycie dachów: dachówka, blachodachówka, 
gont,

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

g) budynki gospodarcze i gararowe, o maksymal-
nej wysoko[ć do gEównej kalenicy - 5m,

h) zakaz wykonywania ogrodzeG dziaEki z prefa-
brykowanych elementów betonowych,

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

munikacyjną z drogi publicznej wojewódzkiej, znaj-
dującej się poza granicami wprowadzanej zmiany i 
zgodnie z rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe ｠ ustala się obowiązek za-
pewnienia w granicach dziaEki miejsc parkingowych 
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w ilo[ci minimum jedno miejsce parkingowe na kar-
de 50m2 powierzchni przeznaczonej pod dziaEalno[ć 
gospodarczą, jednak nie mniej nir 3 miejsca parkin-
gowe,

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci: 20%.

§15. Dla terenów zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem RM (za-
Eącznik nr 8) ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ zabudowa zagrodowa,
b) dopuszczalne:
- usEugi materialne,
- budynki gospodarcze i garare,
- obiekty maEej architektury,
- drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne,
- infrastruktura techniczna,
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 ｠ 40% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 40%,
d) liczba kondygnacji dla zabudowy mieszkanio-

wej nie większa nir dwie kondygnacje nadziemne, 
w tym jedna w poddaszu urytkowym,

e) maksymalna wysoko[ć zabudowy mieszkanio-
wej do gEównej kalenicy dachu 10m,

f) maksymalna wysoko[ć zabudowy gospodarczej 
i gararowej do gEównej kalenicy dachu ｠ 9m,

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

h) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
gont,

i) elewacje zewnętrzne: tynki w kolorach pastelo-
wych, drewno, kamieG,

j) obornik nalery skEadować na szczelnych pEytach 
gnojowych, gnojowicę w szczelnych zbiornikach,

k) zakaz wykonywania ogrodzeG dziaEki z prefa-
brykowanych elementów betonowych,

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

komunikacyjną z drogi publicznej powiatowej, znaj-
dującej się poza granicami wprowadzanej zmiany i 
zgodnie z rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe ｠ ustala się minimum jed-
no miejsce parkingowe,

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 20%;

§16. Dla terenów wód powierzchniowych [ródlą-
dowych oznaczonych na rysunku planu symbolem 
od WS (zaEącznik nr 5) ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ wody powierzchniowe 
rowu,

2) zasady ksztaEtowania zagospodarowania tere-
nu:

a) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych,
b) ustala się powierzchnię biologicznie czynną 

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%;

§17. Dla terenu obsEugi komunikacji oznaczone-
go na rysunku planu symbolem KS (zaEącznik nr 5) 
ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ parking ogólnodostępny,
b) dopuszczalne:
- usEugi komercyjne
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) teren w liniach rozgraniczających more posia-

dać powierzchnię w caEo[ci utwardzoną,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 60% 

powierzchni dziaEki
c) liczba kondygnacji dla zabudowy usEugowej nie 

większa nir jedna kondygnacje nadziemna,
d) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 8m,
e) dachy o kącie nachylenia poEaci do 45o przy 

czym gEówne poEacie dachu muszą mieć jednakowy 
spadek;

f) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
gont;

g) elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach paste-
lowych;

h) zakaz wykonywania ogrodzeG dziaEki z prefa-
brykowanych elementów betonowych,

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 ｠ usta-
la się obsEugę komunikacyjną z drogi powiatowej, 
znajdującej się poza granicami wprowadzanej zmia-
ny i zgodnie z rysunkiem planu,

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 20%;

§18. 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 (G) ｠ drogi publiczne klasy lokalnej (gmin-
ne), o minimalnej szeroko[ci w liniach rozgraniczają-
cych 15m (zaEącznik nr 6),

2) KD-D (G) ｠ drogi publiczne klasy dojazdowej 
(gminne), o minimalnej szeroko[ci w liniach rozgra-
niczających 10m (zaEącznik nr 1),

3) KDW ｠ drogi wewnętrzne, o minimalnej szero-
ko[ci w liniach rozgraniczających 5m (zaEącznik nr 
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3 i nr 6),
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) zieleG o charakterze izolacyjnym,
3) ciągi infrastruktury technicznej oraz obiekty i 

urządzenia infrastruktury technicznej o charakterze 
lokalnym,

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

5) obiekty maEej architektury,
3. W obrębie nowych terenów przeznaczonych 

pod zabudowę ustala się morliwo[ć uzupeEniania 
zapisanego w planie ukEadu ulic o odcinki zapewnia-
jące prawidEową obsEugę poszczególnych dziaEek. W 
tych przypadkach szeroko[ć pasów terenu przezna-
czonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być 
dostosowane dla potrzeb i nie mniejsze nir wynika 
to z warunków okre[lonych w przepisach dotyczą-
cych dróg porarowych.

4. W przypadku etapowej budowy drogi KD-L i 
KD-D, dopuszcza się w pierwszym etapie jezdnię 
szeroko[ci 3-3,5m, z poboczami o nawierzchni 
twardej o szeroko[ci nie mniej nir 1m.

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%,

Postanowienia koGcowe 

§19. 1. Tereny, dla których plan przewiduje prze-
znaczenie inne od dotychczasowego, mogą być 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem 
urytkowane w sposób dotychczasowy. Na terenach 
tych zakazuje się budowy nowych i rozbudowy ist-
niejących obiektów sprzecznych z funkcją przewi-
dzianą w planie.

2. Zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i urytkowania terenów.

§20. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi.

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

 Przewodniczący Rady 
 Andrzej Chemperek
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ZaEącznik nr 9
do uchwaEy nr V/42/2011

Rady Miejskiej w BeErycach
z dnia 31 stycznia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 Rady Miejskiej w BeErycach

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

Finansowanie w zmianach miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta BeEryce 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale-
rących do zadaG wEasnych gminy będzie odbywać 
się ze [rodków wEasnych gminy. oródEami finan-
sowania inwestycji będą równier w zalerno[ci od 
potrzeb: [rodki Unii Europejskiej, kredyty bankowe, 

emisje obligacji i [rodki prywatne. NakEady ponoszo-
ne na realizację ww. inwestycji będą odpowiednio 
zagwarantowane w wieloletnim planie inwestycyj-
nym oraz w budrecie gminy, z wykorzystaniem 
ewentualnych [rodków pozabudretowych. Koszty 
realizacji inwestycji ponoszone będą etapowo.
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ZaEącznik nr 10
do uchwaEy nr V/42/2011

Rady Miejskiej w BeErycach
z dnia 31 stycznia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 Rady Miejskiej w BeErycach

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta BeEryce 

Na podstawie 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) Rada Miejska w BeErycach przyjmuje na-
stępujące rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag do projektu zmian miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta BeEryce:

Nie uwzględnia się uwagi:
Pana Dariusza Pasierkiewicza wniesionej pismem 

z dnia 06.07.2010r. do ustaleG projektu zmian miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta BeEryce wyEoronego do publicznego wglą-
du wraz z prognozą oddziaEywania na [rodowisko 
w dniach od 31 maja 2010r do 22 czerwca 2010r.

 Uwaga dotyczy zwiększenie maksymalnej po-
wierzchni zabudowy do 50% powierzchni kardej 
wydzielanej dziaEki.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia:
Zgodnie z ustaleniami projektu zmian planu uwaga 

dotyczy dziaEek o numerze ewidencyjnym 434/1 i 
434/4 obrębu BeEryce ｠ Centrum, która poEorona 
jest w terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN/U; 

 W projekcie zmian planu dla terenów oznaczo-
nych symbolem MN zostaEa ustalona maksymalna 
powierzchnia zabudowy ｠ 40%, natomiast dla tere-
nów oznaczonych symbolem U ｠ 50%; wskazywa-
ne dziaEki poEorone są w terenie oznaczonym sym-
bolem MN/U co zgodnie z §3 ust 17 uchwaEy Nr 
XVI/149/2003 Rady Miejskiej w BeErycach z dnia 
10.12.2003r. umorliwia zabudowę dziaEek w 50%.

Nie uwzględnia się uwagi:
Pani Marioli Zwolak wniesionej pismem z dnia 

07.07.2010r. do ustaleG projektu zmian miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
BeEryce wyEoronego do publicznego wglądu wraz z 
prognozą oddziaEywania na [rodowisko w dniach od 
31 maja 2010r do 22 czerwca 2010r. 

Uwaga dotyczy zwiększenie maksymalnej po-
wierzchni zabudowy do 50% powierzchni kardej 
wydzielanej dziaEki.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia:
Zgodnie z ustaleniami projektu zmian planu uwaga 

dotyczy dziaEki o numerze ewidencyjnym 686 obrę-
bu BeEryce ｠ Centrum, która poEorona jest w tere-
nach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN; 

 W projekcie zmian planu dla terenów oznaczo-
nych symbolem MN zostaEa ustalona maksymalna 
powierzchnia zabudowy ｠ 40%; zwiększenie tego 
parametru nie pozwoli na prawidEowe zagospoda-
rowanie dziaEki przy zachowaniu minimum 40% po-
wierzchni biologicznie czynnej.


