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UCHWADA NR XXXVI/220/10 

 RADY MIEJSKIEJ W DASZCZOWIE

	z	dnia	14	lipca	2010	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Daszczów w 
m. Wólka Pukarzowska - tereny lokalizacji stacji paliw oraz w m. Daszczów - (d. Czerkasy) - teren lokaliza-

cji usEug komercyjnych

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	8	
marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(tekst	jedno-
lity	z	2001	r.	Dz.	U.	nr	142	poz.	1591	wraz	z	póp-
niejszymi	zmianami)	i	art.	20	pkt	1,	art.	27	i	art.	29	
ustawy	z	dnia	23	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	za-
gospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	nr	80	poz.	
717	wraz	 z	 pópniejszymi	 zmianami)	 oraz.	Uchwa-
Ey	nr	XXIII/138/09	Rady	Gminy	z	dnia	29	kwietnia	
2009	 r.	 w	 sprawie	 przystąpienia	 do	 opracowania	
zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	prze-
strzennego	 gminy	 Daszczów	 po	 stwierdzeniu	 jej	
zgodno[ci	 z	 ustaleniami	 Studium	 uwarunkowaG	 i	
kierunków	zagospodarowania	przestrzennego	Gmi-
ny	Daszczów	uchwalonego	uchwaEą	nr	XXX/213/02	
Rady	Gminy	Daszczów	z	dnia	08	papdziernika	2002	
r.	Rada	Miejska	uchwala:

RozdziaE 1
Ustalenia formalne i wprowadzające

§1.	 1.	 Zmianę	miejscowego	 planu	 zagospodaro-
wania	przestrzennego	gminy	Daszczów	w	zakresie	
terenów:

a)	 lokalizacji	 stacji	 paliw	w	miejscowo[ci	Wólka	
Pukarzowska,

b)	lokalizacji	usEug	komercyjnych	w	m.	Daszczów	
(dawniej	Czerkasy).

1)	m.	Wólka	Pukarzowska	 -	 stacja	paliw	zlokali-
zowana	na	dziaEce	nr	ew.	339	pow.0,09	ha	w	gra-
nicach:

a)	od	póEnocy	｠	dziaEka	nr	ew.	338;
b)	od	wschodu	｠	droga	powiatowa	nr	3510L;
c)	od	poEudnia	｠	droga	wojewódzka	nr	832;
d)	od	zachodu	｠	dziaEka	nr	ew.	335.
2)	 m.	 Daszczów	 (dawniej	 Czerkasy)	 usEugi	 ko-

mercyjne	 zlokalizowane	 na	 dziaEce	 nr	 ew.	 400	 o	
pow.0,98	ha	w	granicach:

a)	od	póEnocy	｠	dziaEka	nr	ew.	376-Eąka;
b)	od	wschodu	｠	droga	powiatowa	nr	3511L;
c)	od	poEudnia	｠	dziaEka	nr	ew.	111/1;
d)	od	zachodu	｠	dziaEki	nr	ew.	377-	skarpa	 i	nr	

ew.	378	-	Eąka.
2.	Miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzen-

nego	stanowią:
1)	ustalenia	planu	będące	tre[cią	niniejszej	uchwa-

Ey	skEadającej	się	z	ustaleG	dotyczących	caEego	ob-
szaru	opracowania	wraz	z	ustaleniami	dla	poszcze-
gólnych	terenów;

2)	 rysunki	 zmiany	 planu	 terenu	 opracowania	 w	
skali	1:	1000	tj.	plansze	podstawowe	pt.:

a)	ｧMiejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzen-
nego	gminy	Daszczów	stacja	paliw	w	m.Wólka	Pu-
karzowska	｠	zmiana	planuｦ	stanowiący	zaEącznik	nr	
1	do	uchwaEy;

b)	Miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzen-
nego	gminy	Daszczów	usEugi	komercyjne	w	m.Dasz-
czów	(dawniej	Czerkasy)	｠	zmiana	planuｦ	stanowią-
cy	zaEącznik	nr	2	do	uchwaEy.

3.	Integralną	czę[cią	niniejszej	uchwaEy	są:
1)	 zaEączniki	 nr	 3	 zawierające	 rozstrzygnięcia	 w	

sprawie	zgEoszonych	uwag	w	trakcie	wyEorenia	pla-
nów	do	publicznego	wglądu;

2)	 zaEączniki	 nr	 4	 zawierające	 program	 realizacji	
inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	 technicznej	 za-
pisanej	w	planie	wraz	z	zasadami	ich	finansowania	
będącym	zadaniem	wEasnym	gminy.

§2.	1.	Ilekroć	w	niniejszej	uchwale	jest	mowa	o:
1)	Studium	｠	nalery	rozumieć	zgodno[ć	z	ustale-

niami	ｧStudium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospo-
darowania	przestrzennego	gminy	Daszczów;

2)	Rysunku	planu	｠	nalery	rozumieć	ustalenia	za-
warte	w	rysunku	planu	w	skali	1:1000	stanowiące-
go	zaEącznik	do	uchwaEy;

3)	Obszarze	-	oznacza	wydzieloną	czę[ć	obszaru	
opracowania	 o	 podobnym	 sposobie	 zagospodaro-
wania	i	zabudowy;

4)	Terenie	｠	oznacza	teren	o	okre[lonym	w	pla-
nie	 przeznaczeniu	 podstawowym	 i	 uzupeEniającym	
wyznaczonym	na	rysunku	planu	liniami	rozgranicza-
jącymi	oraz	oznaczony	numerem	i	symbolami	litero-
wymi;

5)	DziaEce	｠	nalery	rozumieć	nieruchomo[ć	lub	jej	
czę[ć	przeznaczoną	pod	zabudowę	lub	zagospoda-
rowanie;

6)	 Przepisach	 odrębnych｠	 nalery	 rozumieć	 obo-
wiązujące	przepisy	ustaw	wraz	z	aktami	wykonaw-
czymi;

7)	 Przeznaczeniu	 podstawowym	 ｠	 nalery	 rozu-
mieć	przeznaczenie,	które	przewara	na	danym	ob-
szarze	wyznaczonym	liniami	rozgraniczającymi;

8)	Przeznaczeniu	uzupeEniającym	 lub	dopuszczal-
nym	｠	nalery	rozumieć	przeznaczenie	inne	nir	pod-
stawowe,	 które	 uzupeEnia	 lub	 wzbogaca	 przezna-
czenie	podstawowe	ale	nie	jest	sprzeczne	z	funkcją	
obszaru;



	Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	97 Poz.	1792				｠	8997	｠

9)	Zachowaniu	｠	nalery	rozumieć	utrzymanie	ist-
niejącej	 substancji	 budowlanej	 z	 morliwo[cią	 re-
montów,	 rozbudowy	 lub	 zmiany	 urytkowania	 lub	
przeznaczenia	 w	 sposób	 nienaruszający	 ustalenia	
planu;

10)	Obiektach	lub	terenach	uciąrliwych	｠	nalery	
rozumieć	przedsięwzięcia	mogące	znacząco	oddzia-
Eywać	na	[rodowisko,	dla	których	sporządzanie	ra-
portu	 oddziaEywania	 na	 [rodowisko	 jest	 wymaga-
ne	lub	more	być	wymagane,	zgodnie	z	przepisami	
szczególnymi	i	uciąrliwo[ć	jest	potwierdzona	w	pro-
cedurze	oddziaEywania	na	[rodowisko;

11)	Obiektach	lub	terenach	nieuciąrliwych	｠	nale-
ry	rozumieć	przedsięwzięcia	niezaliczone	do	grupy	
przedsięwzięć,	dla	których	jest	wymagane	lub	more	
być	wymagane	 sporządzenie	 oceny	 oddziaEywania	
na	[rodowisko;

12)	 Drodze	 (ulicy)	 publicznej	 ｠	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	 drogę	 zaliczoną	 na	 podstawie	 ustawy	 o	
drogach	publicznych	do	jednej	z	kategorii	dróg	wy-
dzieloną	liniami	rozgraniczającymi;

13)	Drodze	(ulicy)	wewnętrznej	｠	nalery	rozumieć	
drogę	niezaliczoną	do	radnej	kategorii	dróg	publicz-
nych,	a	stanowiącą	ciąg	komunikacyjny	ogólnodo-
stępny	z	wydzielonymi	liniami	rozgraniczającymi	tj.	
ulice	w	terenach	mieszkaniowych,	drogę	dojazdową	
do	terenów	dziaEalno[ci	gospodarczej,	ciąg	pieszy	i	
tp.;

14)	Dostępie	do	drogi	publicznej	z	nieruchomo[ci	
｠	wjazd	i	wyjazd	z	nieruchomo[ci	w	drogę	publiczną	
w	rozumieniu	ustawy	o	drogach	publicznych;

2.	Nie	zdefiniowane	pojęcia	nalery	rozumieć	zgod-
nie	z	przepisami	szczególnymi.

§3.	1.	Plan	obejmuje	obszary	okre[lone	w	§1ni-
niejszej	uchwaEy.

2.	 Plan	 uwzględnia	 zasady	 rozwoju	 zrównowa-
ronego.	Nie	narusza	walorów	przyrodniczych	i	kra-
jobrazowych	 gminy.	 Przyjmuje	 okre[lone	w	 Planie	
Zagospodarowania	 Przestrzennego	 Województwa	
Lubelskiego	kierunki	rozwoju	przestrzennego	gminy.

3.	Obowiązuje	inwestowanie	zgodne	z	ustalonym	
w	Planie	przeznaczeniem	terenu	oraz	zasadami	jego	
zabudowy	 i	 zagospodarowania.	 Wszelkie	 odstęp-
stwa	wymagają	zmiany	obowiązującego	Planu,	a	w	
razie	 potrzeby	 i	 Studium	na	 podstawie	 odpowied-
nich	uchwaE	Rady	Gminy.

4.	 Tereny,	 dla	 których	 Plan	 przewiduje	 inne	 za-
gospodarowanie	 od	 dotychczasowego	 mogą	 być	
urytkowane	 w	 sposób	 dotychczasowy	 do	 czasu	
zagospodarowania	 zgodnie	 z	 okre[lonym	 Planem.	
Wszelkie	dziaEania	sprzeczne	z	przewidzianą	funkcją	
są	zakazane.

RozdziaE 2
Ustalenia ogólne dotyczące caEego obszaru

§4.	 1.	 Zgodnie	 ze	 Studium	 uwarunkowaG	 i	 kie-
runków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 gminy	
Daszczów	w	planie	uwzględniono	podstawowe	za-

sady	polityki	przestrzennej	okre[lonej	 jako	trwaEy	 i	
zrównowarony	rozwój	gminy.

2.	Obszar	opracowania	poEorony	jest	w	terenach	
okre[lonych	 w	 ｧStudiumｦ	 jako	 ｧtereny	 zabudowy	
mieszkaniowej	i	usEugowejｦ.

§5.	1.	Przedmiotem	ustaleG	planu,	o	którym	mowa	
w	§1	jest	okre[lenie:

1)	przeznaczenia	terenów	wraz	z	liniami	rozgrani-
czającymi	te	tereny;

2)	warunków	zabudowy	i	zagospodarowania	tere-
nów	i	obiektów;

3)	zasady	obsEugi	w	zakresie	infrastruktury	tech-
nicznej	i	komunikacji.

2.	Celem	regulacji	zawartych	w	ustaleniach	planu	
jest:

1)	 zmiana	 przeznaczenia	 terenu	 okre[lonego	 w	
miejscowym	 planie	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	gminy	Daszczów	w	skali	1:10000	w	miejsco-
wo[ci	Wólka	Pukarzowska	jako	KS/U	oraz	okre[lenie	
nowych	warunków	zabudowy	 i	zagospodarowania	
dla	dziaEki	nr	ew.	339	o	powierzchni	okoEo	0,09	ha	
｠	teren	przeznaczony	pod	lokalizację	stacji	paliw;

2)	 zmiana	 przeznaczenia	 terenu	 okre[lonego	 w	
miejscowym	 planie	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	gminy	Daszczów	w	skali	1:10000	w	miejsco-
wo[ci	Daszczów	-	Czerkasy	jako	U	tereny	usEug	oraz	
okre[lenie	nowych	warunków	zabudowy	i	zagospo-
darowania	 dla	 dziaEki	 nr	 ew.	 400	 o	 powierzchni	
okoEo	0,98	ha	｠	teren	przeznaczony	pod	lokalizację	
usEug	komercyjnych	ze	wskazaniem	usEug	gastrono-
mii,	handlu	i	obsEugi	turystów.

§6.	 1.	 Ustala	 się	 podstawowe	 funkcje	 terenów	
oznaczonych	na	rysunku	planu	symbolami:

MN	-	budownictwo	mieszkaniowe	jednorodzinne;
U	-	usEugi	komercyjne	w	tym:
UG-	usEugi	gastronomii,
UH	-	usEugi	handlu,
UT	-	obsEuga	turystyki;
KS/U-	 urządzenia	 obsEugi	 komunikacji	 drogowej	

z	urządzeniami	i	obiektami	towarzyszącymi,	z	pod-
stawowym	przeznaczeniem	-	stacja	paliw	i	obsEuga	
samochodów	｠	morliwo[ć	lokalizacji	usEug	gastro-
nomicznych	parkingu;

KDKW-	droga	wojewódzka	zgodnie	z	obowiązują-
cą	numeracją;

KDKP	-	droga	powiatowa	zgodnie	z	obowiązującą	
numeracją;

KX	-	dojazd;
w	｠	zaopatrzenie	w	wodę	z	podstawowym	prze-

znaczeniem	na	urządzenia	związane	z	zaopatrzeniem	
wsi	w	wodę	z	wodociągu	zbiorczego	grupowego;

k,ks	 -	 odprowadzenie	 [cieków	 z	 podstawowym	
przeznaczeniem	na	urządzenia	związane	z	kanaliza-
cją	zbiorczą	lub	bezodpEywowe	zbiorniki	na	nieczy-
sto[ci	pEynne	;

E	-	przebieg	linii	[rednich	i	wysokich	napięć;
en	-	przebieg	linii	niskich	napięć;
t	-	przebieg	linii	telefonicznych	kablowych	i	urzą-
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dzenia	telekomunikacyjne;
ZP	-	zieleG	urządzona;
Oznaczenia	 literowe	stanowią	uzupeEnienia	ozna-

czeG	graficznych	okre[lonych	na	rysunku	planu.
2.	Dopuszcza	się	dla	niektórych	terenów	przezna-

czenie	uzupeEniające,	mieszane	lub	zastępcze,	które	
nie	 more	 kolidować	 z	 przeznaczeniem	 podstawo-
wym.	Okre[lono	je	odpowiednimi	symbolami	na	ry-
sunku	planu:

funkcja	 podstawowa	 /	 funkcja	 uzupeEniająca	 lub	
dopuszczalna;

funkcja	podstawowa,	funkcja	równorzędna.
3.	Obowiązującymi	ustaleniami	planu	są	oznacze-

nia	dotyczące:
1)	granice	terenu	objętego	planem;
2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	lub	rórnych	zasadach	zagospodarowania;
3)	oznaczenia	przeznaczenia	terenu;
4)	 nieprzekraczalne	 i	 obowiązujące	 linie	 zabudo-

wy;
5)	przebieg	linii	energetycznych	wysokiego,	[red-

niego	i	niskiego	napięcia,	wraz	ze	strefami	bezpie-
czeGstwa	(pas	wolny	od	zabudowy);

6)	 przebieg	 pozostaEych	 mediów	 infrastruktural-
nych.

4.	PozostaEe	oznaczenia	graficzne	na	rysunku	pla-
nu	nie	wymienione	w	pkt.3	mają	charakter	postulo-
wany	lub	informacyjny.

Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska

§7.	 Tereny	 w	 granicach	 dziaEki	 nr	 ewidencyjny	
339	w	miejscowo[ci	Wólka	Pukarzowska	przezna-
czane	pod	stacje	paliw	｠	KS	oraz	nr	 ewidencyjny	
400	 pod	 usEugi	 komercyjne	 U	 w	 miejscowo[ci.	
Daszczów	-	Czerkasy	poEorone	są:

1.	W	obszarze	GEównego	Zbiornika	Wód	Podziem-
nych	 (GZWP)	 nr	 407	 ｠	 Niecka	 Lubelska,	 którego	
ochrona	 planistyczna	 obowiązuje	 do	 czasu	 jego	
prawnego	 ustanowienia	 w	 drodze	 rozporządzenia	
dyrektora	regionalnego	zarządu	gospodarki	wodnej.

2.	W	obrębie	ostoi	ptasiej	ｧZlewnia	Górnej	Hucz-
wyｦ	PLB	0600017,	na	której	zakazane	są	dziaEania	
mogące	negatywnie	oddziaEywać	na	gatunki	i	siedli-
ska	chronione	w	obszarze	NATURA2000.

3.	W	obrębie	korytarza	ekologicznego	doliny	Hucz-
wy-Lasów	 Zielone-	 Tarnawatka-Daszczów,	 który	
obejmuje	się	ochroną	ustanawiając	wymóg	zacho-
wania	i	ksztaEtowania	jego	drorno[ci	ekologiczno	-	
przestrzennej.	Oznacza	to	między	innymi:

1)	 zakaz	 skEadowania	 odpadów	 komunalnych,	
przemysEowych	i	energetycznych;

2)	nakaz	likwidacji	obiektów	destrukcyjnych;
3)	 zalecenie	 ksztaEtowania	 pasmowych	 struktur	

przyrodniczych	(zalesieG,	zakrzewieG).
4.	W	oparciu	o	przepisy	odrębne	wprowadza	się:
1)	obowiązek	lokalizacji	obiektów	od	skarpy	w	od-

legEo[ci	nie	mniejszej	nir	10,0	m;
2)	zakaz	realizacji	inwestycji	w	zakresie	znacząco	

oddziaEującym	na	[rodowisko	w	rozumieniu	przepi-

sów	Prawa	Ochrony	Zrodowiska,	w	szczególno[ci	
na	wody	podziemne	 i	powierzchniowe	pod	wzglę-
dem	ilo[ciowym	i	jako[ciowym;

3)	zakaz	przechowywania	odpadów	z	grupy	nie-
bezpiecznych,	które	mogą	stanowić	zagrorenie	dla	
rycia	i	zdrowia	oraz	[rodowiska	naturalnego;

4)	 obowiązek	 rozbudowy	 sieci	 kanalizacyjnej	 i	
przepompowni	 [cieków,	 uszczelniania	 zbiorników	
bezodpEywowych	/szamb/	na	obszarach	nie	skanali-
zowanych	oraz	nadzór	nad	ich	eksploatacją;

5)	obowiązek	dla	stacji	paliw:
a)	 stosowania	 dostępnych	 technik	 i	 technolo-

gii	 celem	 zapewnienia	 ochrony	 wód	 podziemnych	
przed	przenikaniem	produktów	naftowych;

b)	prowadzenia	monitoringu	wód	podziemnych	za	
po[rednictwem	piezometrów.

5.	Nalery	ponadto
1)	stosować	dla	lokalnego	ogrzewania	budynków	

pródEa	 energetyczne	 ekologicznie	 czyste	 (energia	
elektryczna,	 gaz	 przewodowy	 ewentualnie	 propan	
-	butan,	olej	opaEowy	niskosiarkowy	oraz	inne	nie-
konwencjonalne);

2)	gromadzić	odpady	na	posesjach	w	odpowied-
nio	przygotowanych	pojemnikach	oraz	sortować	je	
zgodnie	z	systemem	gospodarki	komunalnej	gminy;

3)	 w	 stacji	 paliw	 wprowadzić	 zieleG	 izolacyjną	
którą	nalery	ksztaEtować	jako	wielopiętrową	iglastą	
lub	iglasto	-	li[ciastą.

6.	 W	 przypadku	 natrafienia	 w	 trakcie	 robót	 bu-
dowlanych	na	kopalne	szczątki	 ro[lin	 lub	 zwierząt	
w	utworach	kredowych	obowiązuje	powiadomienie	
Wojewody	Lubelskiego	o	znalezisku	.

7.	 Zmiana	 funkcji	 terenu	 nie	 more	 powodować	
przekroczeG	standardów	jako[ci	[rodowiska.

Ustalenia dotyczące ochrony warto[ci kulturo-
wych

§8.	1.	Obszary	i	obiekty	[ci[le	chronione	na	mocy	
ustawy	z	dnia	23.07.2003	r.	o	ochronie	zabytków	i	
opiece	nad	zabytkami	wpisane	do	rejestru	zabytków	
(obwieszczenie	 nr	 1/2000	 Lubelskiego	Wojewódz-
kiego	Konserwatora	Zabytków	w	Lublinie	z	dnia	12	
wrze[nia	2000	r.-	Dz.	U.	Woj.	Lub.	nr	73,	poz.	869)	
na	terenie	opracowania	nie	występują.

2.	 Obiekty	 i	 obszary	 zabytkowe	 podlegające	
ochronie	konserwatorskiej	/dobra	kultury	znajdujące	
się	w	ewidencji	zabytków/	na	terenie	opracowania	
nie	występują.

3.	Obszary	obserwacji	archeologicznej:
1)	na	obszarze	opracowania	nie	występują	stano-

wiska	archeologiczne;
2)	w	przypadku	natrafienia	podczas	realizacji	prac	

ziemnych	 (wykopy)	 na	 obiekty	 ziemne	 i	 ruchome	
zabytki	 archeologiczne	 lub	 relikty	 architektoniczne	
historycznej	 zabudowy,	 prace	 budowlane	 nalery	
wstrzymać	w	celu	zadokumentowania	 i	wyeksplo-
rowania	 odkrytych	 zabytków	 i	 obiektów.	 W	 razie	
konieczno[ci	nalery	poszerzyć	wykopy	inwestycyj-
ne	 i	uzyskać	pozwolenie	konserwatorskie	na	prze-
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prowadzenie	nadzoru	archeologicznego.

Inne obiekty i tereny podlegające ochronie

§9.	Na	obszarze	objętym	planem	nie	znajdują	się	
tereny	górnicze,	tereny	nararone	na	niebezpieczeG-
stwo	powodzi,	zagrorone	usuwaniem	się	mas	ziem-
nych,	ani	inne	obiekty	i	tereny	podlegające	ochronie.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznej

§10.	1.	Ochrona	przestrzeni	publicznej,	a	w	tym	
krajobrazu	kulturowego	polega	na:

1)	zachowaniu	historycznej	sieci	dróg;
2)	zagospodarowaniu	terenu	i	obiektów	w	sposób	

umorliwiający	bezkolizyjne	korzystanie	z	nich	przez	
osoby	niepeEnosprawne	ruchowo;

3)	 rozbiórce	 lub	modernizowaniu	 oraz	 osEanianiu	
zielenią	obiektów	dysharmonijnych.

2.	Ustala	się	zachowanie	istniejącego	ukEadu	prze-
strzeni	publicznych	oraz	wprowadzenie	nowych	ele-
mentów	okre[lonych	planem	w	tym:

1)	wprowadza	się	obowiązek:
a)	stonowanej	kolorystyki	budynków;
b)	ujednoliconego	typu	nawierzchni	ciągów	komu-

nikacyjnych;
c)	 ujednoliconego	 typu	 i	 ukEadu	 o[wietlenia	 /la-

tarG/	przy	istniejących	i	projektowanych	ciągach	ko-
munikacyjnych;

d)	lokalizowania	ogrodzeG	w	liniach	rozgraniczają-
cych	tereny	dróg	o	max.	wysoko[ci	1,6	m	zakazem	
stosowania	ogrodzeG	z	prefabrykatów	betonowych.

2)	umorliwia	się	sytuowanie	tablic	 reklamowych	
na[ciennych	 umieszczonych	 na	 wysoko[ci	 stropu	
lub	na	[cianach	pionowych	budynków	oraz	reklam	
wolnostojących	o	wysoko[ci	max.	3,0m,	a	w	pa-
sach	rozgraniczających	drogi	za	odpowiednią	zgodą	
zarządcy	drogi.

3.	Ustala	się	konieczno[ć	modernizacji	elementów	
sieci	 i	urządzeG	 infrastruktury	technicznej	oraz	bu-
dowę	nowej	zapewniającej	 lepsze	urytkowanie	te-
renu.

Ustalenia dotyczące zasad podziaEu terenów

§11.	Tereny	 stanowiące	wEasno[ć	prywatną	nie	
wymagające	podziaEów.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia i urytkowania terenów

§12.	Tereny	przeznaczone	w	planie,	do	czasu	re-
alizacji	planowanej	funkcji,	powinny	być	urytkowa-
ne	w	sposób	dotychczasowy.

Ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu

§13.	1.	Zmiana	planu	dotycząca	lokalizacji:

1)	stacji	paliw	z	usEugami	komercyjnymi	obejmuje	
dziaEkę	w	obrębie	wsi	Wólka	Pukarzowska	nr	 ew.	
339	o	powierzchni	okoEo	0,09	ha;

2)	usEug	komercyjnych	obejmuje	dziaEkę	w	obrębie	
m.	 Daszczów-Czerkasy	 nr	 ew.	 400	 o	 powierzchni	
okoEo	0,98	ha.

2.	Stacja	paliw	we	wsi	Wólka	Pukarzowska	-KS/
U-dla	której	obowiązuje:

1)	zagospodarowanie	w	oparciu	o	projekt	budow-
lany	 opracowany	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 prze-
pisami	 odrębnymi	 przy	 uwzględnieniu	 obowiązu-
jących	 odlegEo[ci.	 Na	 terenie	 stacji	 przewiduje	 się	
lokalizację;

a)	pawilonu	obsEugi	stacji	wraz	z	usEugami	komer-
cyjnymi;

b)	 zbiornik	 paliw	 pEynnych	 czterokomorowy	 o	
Eącznej	pojemno[ci	60,0	m3;

c)	cztery	dystrybutory	paliw	pEynnych	z	zadasze-
niem;

d)	zbiorniki	stacji	gazu	propan	｠	butan	LPG	pod-
ziemne	o	pojemno[ci	do	okoEo	20	m3;

e)	dystrybutor	gazu;
f)	parking	dla	okoEo	10	samochodów;
g)	zieleG	izolacyjną.
2)	dopuszcza	się	morliwo[ć	wzbogacenia	funkcji	

podstawowej	 o	 funkcje	 uzupeEniające	 -	 usEugi	 ko-
mercyjne	 jak	 gastronomia,	 handel	 i	 hotelarstwo	 o	
ile:

a)	 nie	 ograniczą	 morliwo[ci	 realizacji	 podstawo-
wej	 funkcji	 terenu	 na	 sąsiednich	 dziaEkach	 (sytu-
owania	obiektów	i	urządzeG	związanych	z	zabudo-
wą	siedlisk);

b)	są	dostępne	od	drogi	publicznej.
3)	obowiązuje	stosowanie	specjalnych	rozwiązaG	

chroniących	 wody	 podziemne	 przed	 przenikaniem	
produktów	naftowych,	w	tym	uszczelnienie	terenu	
geomembraną	pod	placem	przeEadunku	paliw	z	au-
tocystern	do	zbiorników	stacji	i	przy	dystrybutorach	
paliw	oraz	prowadzenie	monitoringu	wód	podziem-
nych	piezometrami.	W	przypadku	powstania	wycie-
ku	w	zbiorniku,	wyciek	ten	musi	zostać	niezwEocznie	
zatrzymany	aby	nie	doszEo	do	skarenia	[rodowiska.

4)	ustala	się	obowiązek	wyposarenia	stacji	w	urzą-
dzenia	zabezpieczające	przed	emisją	par	produktów	
naftowych	I	klasy	do	powietrza	atmosferycznego:

a)	procesach	zasilania	zbiorników	magazynowych	
stacji	paliw	pEynnych;

b)	podczas	wydawania	tych	produktów	do	zbior-
ników	pojazdów	samochodowych.

5)	obowiązuje	zapewnienie	miejsc	parkingowych	
wg	wskapników	stacje	paliw	｠	10	miejsc	parkingo-
wych	/	obiekt.

6)	 istniejący	 rów	 melioracyjny	 nalery	 skanalizo-
wać	jako	kanaE	podziemny.

3.	Teren	usEug	komercyjnych	z	funkcją	mieszkal-
nictwa	 jednorodzinnego	 i	zieleni	urządzonej	U/MN,	
ZP	na	którym	przewiduje	się:

1)	zagospodarowanie	w	oparciu	o	projekt	budow-
lany	opracowany	zgodnie	z	obowiązującymi	przepi-
sami	odrębnymi	z	lokalizacją:
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a)	istniejącego	budynku	po	modernizacji	i	rozbudo-
wie	przeznaczonego	pod	usEugi	komercyjne	gEównie	
pod	usEugi	gastronomii,	hotelarstwa,	handlu,	obsEu-
gi	turystów	i	tp;

b)	 projektowanych	 budynków	 przeznaczonych	
pod	usEugi	gastronomii,	hotelarstwa,	handlu,	obsEu-
gi	turystów	i	tp;

c)	budynku	mieszkalnego;
d)	terenów	zieleni	urządzonej	z	elementami	maEej	

architektury	 (Eawki,	 altanki,	 miejsca	 do	 grilowania	
itp)	 ewentualnie	maEego	 sportu	 (plac	 zabaw	 i	 gier	
tp.);

e)	parkingu	na	okoEo	20	samochodów.
4.	Dla	obu	inwestycji	ustala	się:
1)	wysoko[ć	budynków	nie	przekraczająca	dwóch	

kondygnacji	 nadziemnych.	 Dachy	 dwu	 lub	 wielo-
spadowe	o	kącie	nachylenia	poEaci	do	45o	o	pokry-
ciu	 materiaEami	 z	 atestem.	 Preferowane	 materiaEy	
wykoGczeniowe	 posiadające	 atest	 (drewno,	 szkEo,	
kamieG,	i	tp);

2)	powierzchnia	biologicznie	czynna	dla:
a)	stacji	paliw	min.	20%,	powierzchnia	zabudowy	

max.	do	50%;
b)	dla	usEug	komercyjnych	min.	40%,	powierzch-

nia	zabudowy	max.	do	50%;
3)	 likwidację	 istniejącej,	 zbędnej	 dysharmonijnej	

zabudowy.
5.	 Przedsięwzięcia	mogą	 być	 realizowane	w	 za-

kresie	nie	oddziaEującym	znacząco	na	[rodowisko	i	
zdrowie	ludzi.	Dla	stacji	paliw	brak	znaczącego	od-
dziaEywania	na	[rodowisko	powinien	być	wykluczo-
ny	na	podstawie	raportu	o	oddziaEywaniu	przedsię-
wzięć	na	[rodowisko.

RozdziaE 3
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

§14.	1.	Zaopatrzenie	w	wodę	-	ustala	się	z	istnie-
jących	 wodociągów	 zbiorczych	 poprzez	 przyEącza	
wodociągowe	 wedEug	 warunków	 zarządcy	 sieci.	
Zachowuje	się	istniejącą	na	terenach	usEug	komer-
cyjnych	 studnię	 jako	 awaryjną	 ze	 strefą	 ochronną	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.	Studnia	na	terenie	
stacji	paliw	do	zachowania	 jako	awaryjną	ze	stre-
fą	ochronną	przy	zachowaniu	przepisów	odrębnych	
lub	do	likwidacji	na	etapie	opracowania	projektu	bu-
dowlanego	po	uzyskaniu	zgody	Geologa	Wojewódz-
kiego	na	wykre[lenie	jej	z	rejestru	studni.

2.	Gospodarka	[ciekowa	-	ustala	się,	re:
1)	[cieki	sanitarne	odprowadzane	będą:
a)	ze	stacji	paliw	z	indywidualnych	instalacji	sani-

tarnych	do	szczelnego	zbiornika	bezodpEywowego	o	
pojemno[ci	okoEo	10,0	m3	i	wyworone	do	komunal-
nej	oczyszczalni	[cieków;

b)	 z	 terenu	 usEug	 komercyjnych	 przej[ciowo	 do	
istniejącego	 zbiornika	 na	 [cieki	 komunalne,	 który	
po	realizacji	zbiorczej	sieci	kanalizacyjnej	pozostanie	
jako	 obiekt	 awaryjny,	 docelowo	 do	 sieci	 zbiorczej	
kanalizacji	wedEug	warunków	zarządcy	sieci;

2)	wody	 ze	 spEukiwania	 terenu	 stacji	 paliw	oraz	

wody	 opadowe	 z	 instalacji	 deszczowo-przemysEo-
wej	 będą	 podczyszczane	 w	 urządzeniach	 oczysz-
czających,	gromadzone	w	studni	chEonnej	lub	zbior-
niku	odparowującym.

3.	Gospodarka	odpadami	-	ustala	się,	re:
1)	odpady	komunalne	staEe	z	terenów	opracowa-

nia	gromadzone	będą	selektywnie	w	kontenerach	i	
wyworone	na	komunalne	skEadowisko	odpadów	lub	
zmieszane	do	sortowni	odpadów;

2)	odpady	niebezpieczne,	będą	gromadzone	i	uty-
lizowane	zgodnie	z	programem	gospodarki	odpada-
mi	zatwierdzonym	przez	organ	ochrony	[rodowiska.

4.	Zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	-	ustala	się,	
re:

1)	 przewiduje	 się	 jej	 rozbudowę,	 modernizację	 i	
dobudowę	 wedEug	 potrzeb	 urytkowników	 zgod-
nie	z	ustaleniami	zarządcy,	ustala	się	skablowanie	
przyEączy.	Dla	sieci	niskich	napięć	obowiązują,	pasy	
technologiczne	wolne	od	zabudowy,	w	tym	dla	linii	
napowietrznej	-	7,0m	a	dla	skablowanej	-	2,0	m;

2)	 lokalizacja	 obiektów	 stacji	 paliw	 w	 stosunku	
do	 istniejących	 linii	 energetycznych	 [rednich	 na-
pięć	 musi	 być	 zgodna	 z	 obowiązującymi	 normami	
(1,5-krotnej	 wysoko[ci	 zawieszenia	 najwyrszego	
przewodu	nie	uziemionego	na	 sEupie	 tj.	 17,0m	od	
osi	linii);

3)	utrzymuje	się	przebieg	istniejących	napowietrz-
nych	linii	energetycznych	wysokiego	-	220kV	i	[red-
niego	napięcia	-	15kV	z	odpowiednimi	pasami	tech-
nologicznymi	wolnymi	od	zabudowy	w	tym:

a)	dla	linii	energetycznej	WN-220kV	-	53,0	m,	tj.	
po	27,5	m	od	osi	linii;

b)	dla	SN	-	15kV	-	15,0	m.	tj.	po7,5	m	od	osi	linii.
5.	Zaopatrzenie	w	ciepEo	z	 instalacji	grzewczych	

indywidualnych.	Preferuje	się	stosowanie	paliw	eko-
logicznie	czystych.

6.	Telekomunikacja	z	istniejącej	abonenckiej,	tele-
fonicznej	sieci	napowietrznej	wraz	z	morliwo[cią	jej	
ewentualnej	modernizacji	(skablowanie).

RozdziaE 4
Ustalenia dotyczące komunikacji

§15.	1.	Dojazd	do	stacji	paliw	w	Wólce	Pukarzow-
skiej	z	drogi	wojewódzkiej	-	KDKW	nr	852	oraz	dro-
gi	powiatowej	KDKP	nr	3510L	o	parametrach:

1)	ulica	w	ciągu	drogi	wojewódzkiej	 -	KDKW	nr	
852	klasy	ｧGPｦ:

a)	w	liniach	rozgraniczających	｠	25,0m;
b)	szeroko[ć	jezdni	｠7,0	m;
c)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	dla	 obiektów	

niemieszkalnych	-8,0	m	od	krawędzi	jezdni.
2)	droga	powiatowa	KDKP	nr	3510L	klasy	ｧLｦ:
a)	w	liniach	rozgraniczających	｠	20,0m;
b)	szeroko[ć	jezdni	｠3,5m	-5,0	m;
c)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	dla	 obiektów	

niemieszkalnych	-8,0	m	od	krawędzi	jezdni.
3)	dla	obu	dróg	zjazd	publiczny	utwardzony	o	sze-

roko[ci	min.	5,0	m	zgodny	z	przepisami	odrębnymi	
i	warunkami	zarządcy	drogi.
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2.	Dojazd	do	terenów	usEug	komercyjnych	z	drogi	
powiatowej	KDKP	nr	3511L	klasy	ｧZｦ

1)	parametry	drogi:
a)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	25,0m;
b)	szeroko[ć	jezdni	｠7,0	m;
c)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	

jezdni	dla	-	budynków	mieszkalnych	min.	15,0m,	a	
dla	obiektów	niemieszkalnych	-11,0	m.

2)	zjazd	publiczny	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi	
i	warunkami	zarządcy	drogi.

3.	Dla	dróg	publicznych	dopuszcza	się:
1)	 morliwo[ć	 odstąpienia	 od	 ustawowych	 para-

metrów	okre[lonych	dla	danej	klasy	drogi	w	uzgod-
nieniu	 z	 wEa[ciwym	 zarządcą	 drogi	 ｠	 w	 uzasad-
nionych	 przypadkach,	 jak:	 warunki	 przyrodnicze,	
ochrony	konserwatorskiej	 dóbr	 kultury,	warunków	
istniejącego	trwaEego	zainwestowania,	bezpieczeG-
stwa	ruchu	itp.;

2)	ogrodzenia	nalery	sytuować	w	 liniach	rozgra-
niczających	dróg	i	ulic	przy	zachowaniu	warunków	
widoczno[ci	i	bezpieczeGstwa	ruchu;

3)	do	czasu	modernizacji	istniejących	dróg,	pole-
gającej	na	poszerzeniu	 jezdni,	modernizacji	 rowów	
odwadniających,	realizacji	ciągów	komunikacji	pie-
szej	 i	 rowerowej	 i	 innych	 elementów	 dróg	 ｠	 plan	
utrzymuje	 dotychczasowe	 szeroko[ci	 pasów	 dro-
gowych,	 będących	 w	 trwaEym	 zarządzie	 zarządcy	
drogi.	 Nowe	 szeroko[ci	 pasów	 drogowych,	 wyni-
kające	z	przepisów	odrębnych	zostaną	ustalone	w	
projektach	technicznych	dróg	zgodnie	z	potrzebami.	
Do	czasu	zmiany	wEa[ciciela,	 tereny	 rezerwowane	
pod	pasy	drogowe,	będą	wykorzystywane	zgodnie	
z	dotychczasowym	urytkowaniem.

4.	 Modernizacja	 istniejących	 odcinków	 winna	
uwzględniać	 zasadę	 drorno[ci	 ciągów	 ekologicz-
nych	poprzez:

1)	 realizację	 w	 odpowiednich	 miejscach	 przepu-
stowo[ci	1,5	｠	2,0	m	o	utwardzonej	 nawierzchni	
umorliwiającej	 swobodny	 przepEyw	 wody	 i	 prze-
mieszczanie	się	maEych	zwierząt;

2)	zagwarantowanie	ochrony	wód	i	gleby	poprzez	
wykonanie	 szczelnych	 rowów	 odprowadzających	
wody	opadowe	z	koron	dróg;

3)	 oczyszczenie	wód	 opadowych	 i	 roztopowych	
z	dróg	krajowych	i	wojewódzkich	oraz	parkingów	o	
pow.	powyrej	0,1	ha	do	wskapników	okre[lonych	
w	obowiązujących	przepisach.

RozdziaE 5
Postanowienia koGcowe

§16.	Ustala	się	stawki	procentowe	opEaty	związa-
nej	ze	wzrostem	lub	spadkiem	warto[ci	nieruchomo-
[ci	zgodnie	z	art.	36	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	
r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	
｠	1	%;

§17.	 Na	 obszarze	 objętym	 zmianą	 planu	 tracą	
moc	 ustalenia	 miejscowego	 planu	 zagospodaro-
wania	 przestrzennego	 Daszczów	 w	 skali	 1:10000	
uchwalonego	UchwaEą	nr	IX/54/03	z	dnia	25	sierp-
nia	2003	r.	(Dziennik	Urzędowy	Województwa	Lu-
belskiego	nr	152/03,	poz.	3204).

§18.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi.

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

Przewodniczący	Rady
Jerzy RomaGczuk
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ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	nr	XXXVI/220/10	
Rady	Miejskiej	w	Daszczowie

z	dnia	14	lipca	2010	r.

 
Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Daszczów

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003	 r	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.	U.	nr	80	poz.	717	oraz	zmiany	
z	2004	r.	nr	6	poz.	41	Dz.	U.	nr	141	poz.	1492	z	

2005	roku	Dz.	U.	Nr	113	poz.	954,	Dz.	U.	Nr	130	
poz.	1087)	stwierdza	się,	re	do	projektu	planu	nie	
wniesiono	radnych	uwag.



	Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	97 ｠	9005	｠ Poz.	1792				

ZaEącznik	nr	4
do	UchwaEy	nr	XXXVI/220/10	
Rady	Miejskiej	w	Daszczowie

z	dnia	14	lipca	2010	r.

 
Sposób realizacji oraz zasad finansowania zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Daszczów z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 

gminy

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.	U.	nr	80	poz.	717	oraz	zmiany	
z	2004	r.	nr	6	poz.	41	Dz.	U.	nr	141	poz.1492	z	
2005	roku	Dz.	U.	Nr	113	poz.	954,	Dz.	U.	Nr	130	
poz.	1087)	stwierdza	się,	re	realizacja	w	Wólce	Pu-
karzowskiej	stacji	paliw	oraz	w	Daszczowie-(dawniej	

Czerkasy)	usEug	komercyjnych,	a	takre	związanej	z	
nimi	infrastruktury	technicznej	nie	nalery	do	zadaG	
wEasnych	Gminy	Daszczów.	Wszelkie	inwestycje	w	
tym	zakresie	są	wynikiem	realizacji	zamierzeG	inwe-
storów	 i	 będą	w	caEo[ci	 finansowane	 ze	 [rodków	
pozabudretowych.


