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UCHWADA NR XXXVII/261/2010

 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI

	z	dnia	30	czerwca	2010	r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produk-
cyjnych i usEugowych w obrębie miejscowo[ci Daszczówka-Kolonia gmina Tomaszów Lubelski

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.	U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717,	z	
2004	r.	Nr	6,	poz.	41,	Nr	141,	poz.	92,	z	2005	r.	
Nr	113,	poz.	954,	Nr	130,	poz.	1087,	z	2006	r.	nr	
45,	poz.	319,	Nr	225,	poz.	1635,	z	2007	r.	Nr	127,	
poz.	880	oraz	 z	2008	 r.	Nr	123,	poz.	803)	Rada	
Gminy	Tomaszów	Lubelski	uchwala	co	następuje:

DZIAD I
USTALENIA FORMALNO ｠ PRAWNE

RozdziaE 1
USTALENIA WSTĘPNE

§1.	1.	Zgodnie	z	uchwaEą	Nr	XIV/83/2008	Rady	
Gminy	Tomaszów	Lubelski	z	dnia	18	 lutego	2008	
r.	 w	 sprawie	 przystąpienia	 do	 sporządzenia	 miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
w	obrębie	miejscowo[ci	Daszczówka	Kolonia	gmina	
Tomaszów	Lubelski,	stwierdzając	zgodno[ć	projektu	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	z	ustaleniami	Zmiany	studium	uwarunkowaG	i	
kierunków	zagospodarowania	przestrzennego	gminy	
Tomaszów	Lubelski,	przyjętego	uchwaEą	Rady	Gmi-
ny	Tomaszów	Lubelski	Nr	XIX/128/2008	z	dnia	16	
papdziernika	2008	 r.,	uchwala	się	miejscowy	plan	
zagospodarowania	 przestrzennego	 terenów	 obiek-
tów	 produkcyjnych	 i	 usEugowych	 w	 obrębie	 miej-
scowo[ci	Daszczówka	Kolonia	gmina	Tomaszów	Lu-
belski,	w	dalszej	czę[ci	uchwaEy	zwany	ｧplanemｦ.

2.	Plan	obejmuje	obszar	terenu	dziaEki	Nr	25	o	po-
wierzchni	 ok.	8,5	ha,	 który	poEorony	 jest	w	miej-
scowo[ci	 Daszczówka	 Kolonia	 gmina	 Tomaszów	
Lubelski.

3.	 Przedmiotem	 planu	 jest	 okre[lenie	 sposobów	
zagospodarowania	terenów	pod	zabudowę	produk-
cyjną,	magazynowo-skEadową	i	usEugową	w	kontek-
[cie	przepisów	odrębnych	dotyczących	specjalnych	
stref	 ekonomicznych	 oraz	 wyznaczenie	 terenów	
pod	przebieg	ukEadów	komunikacji	koEowej	i	pieszej	
oraz	urządzeG	infrastruktury	technicznej	o	charakte-
rze	lokalnym.

4.	ZaEącznikami	do	uchwaEy	są:
1)	zaEącznik	nr	1	｠	rysunek	miejscowego	planu	za-

gospodarowania	 przestrzennego	 Strefy	 Zorganizo-
wanej	DziaEalno[ci	 Inwestycyjnej	｠	terenów	obiek-
tów	 produkcyjnych,	 magazynowo	 -	 skEadowych	 i	
usEugowych	skali	1:1000	oraz	wyrys	ze	zmiany	stu-
dium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	

przestrzennego	gminy	Tomaszów	Lubelski

§2.	1.	Zakres	planu	obejmuje:
1)	 zasady	 zagospodarowania	 i	 ksztaEtowania	 za-

budowy	terenów,	w	tym	przeznaczenia	terenów	o	
rornym	funkcjach	i	warunkach	ich	zagospodarowa-
nia,	a	takre	ograniczenia	w	ich	urytkowaniu	poprzez	
okre[lenie	 parametrów	 i	 wskapników	 ksztaEtowa-
nia	zabudowy	takich	jak:	linie	zabudowy,	gabaryty	
obiektów	i	wskapniki	intensywno[ci	zabudowy;

2)	wprowadzenie	oznaczeG	graficznych	i	cyfrowo	
｠	literowych	dla	terenów	objętych	planem,	w	zaler-
no[ci	 od	 przeznaczenia	 tych	 terenów,	 gdzie	 cyfra	
jest	 oznaczeniem	 porządkowym	 a	 litery	 oznaczają	
przeznaczenie	terenu;

3)	wymagania	wynikające	z	potrzeb	ksztaEtowania	
przestrzeni	publicznej;

4)	wymagania	dotyczące	zasad	ochrony	[rodowi-
ska;

5)	 ustalenia	 dotyczące	 ogólnych	 zasad	 i	 warun-
ków	scalania	i	podziaEu	na	dziaEki	budowlane;

6)	ustalenia	dotyczące	modernizacji,	rozbudowy	i	
budowy	systemu	komunikacyjnego	i	zasad	obsEugi	
komunikacyjnej;

7)	ustalenia	dotyczące	zasad	modernizacji,	rozbu-
dowy	 i	budowy	systemów	infrastruktury	technicz-
nej	 oraz	 obsEugi	 poszczególnych	 terenów	 w	 tym	
zakresie;

8)	 wymagania	 w	 zakresie	 tymczasowego	 zago-
spodarowania,	urządzania	i	urytkowania	terenów;

9)	 okre[lenie	 stawki	 procentowej	 dla	 ustalenia	
jednorazowej	 opEaty	 w	 związku	 ze	 zbyciem	 przez	
wEa[ciciela	albo	urytkownika	wieczystego	nierucho-
mo[ci,	której	warto[ć	wzrosEa	w	związku	z	uchwa-
leniem	planu.

RozdziaE 2
USTALENIA OGÓLNE

§3.	1.	Ilekroć	w	przepisach	uchwaEy	jest	mowa	o:
1)	 przeznaczeniu	 podstawowym-	 nalery	 przez	

to	 rozumieć	wskazaną	 dla	 danego	 terenu	 okre[lo-
ną	 symbolem	 funkcję,	 której	 udziaE	 w	 zagospoda-
rowaniu	dziaEki	budowlanej	w	granicach	tego	tere-
nu	wynosi	minimalnie	60%	powierzchni	urytkowej	
wszystkich	 budynków	 znajdujących	 się	 na	 dziaEce	
budowlanej;

2)	 przeznaczeniu	 dopuszczalnym-	 nalery	 przez	
to	 rozumieć	wskazaną	 dla	 danego	 terenu	 okre[lo-
ną	symbolem	funkcję,	której	udziaE	w	zagospodaro-
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waniu	dziaEki	budowlanej	w	granicach	tego	terenu	
wynosi	 maksymalnie	 40%	 powierzchni	 urytkowej	
wszystkich	 budynków	 znajdujących	 się	 na	 dziaEce	
budowlanej;

3)	nieprzekraczalnej	 linii	 zabudowy-	nalery	przez	
to	 rozumieć	 linię	 wyznaczoną	 na	 rysunku	 planu	
oraz	okre[loną	w	ustaleniach	szczegóEowych,	która	
ogranicza	obszar	usytuowania	budynków	i	budowli	
na	 dziaEkach,	 z	 wyEączeniem:	 urządzeG	 infrastruk-
tury	technicznej,	urządzeG	budowlanych,	obiektów	
maEej	architektury;	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	
nie	 dotyczą	 podziemnych	 czę[ci	 budynków,	 znaj-
dujących	się	 caEkowicie	ponirej	 poziomu	 terenu,	 z	
dopuszczeniem	ich	wysunięcia	poza	tę	linię	na	odle-
gEo[ć	nie	większą	nir	2m;

4)	 wysoko[ci	 zabudowy｠	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	 wysoko[ć	 liczoną	 od	 poziomu	 urządzonego	
terenu,	przy	najnirej	poEoronym	wej[ciu	do	budyn-
ku,	do	najwyrej	poEoronej	krawędzi	stropodachu	dla	
dachów	pEaskich	lub	do	kalenicy	gEównej	dla	pozo-
staEych	dachów;

5)	usEugach-	nalery	przez	to	rozumieć	dziaEalno[ć,	
której	 celem	 jest	 zaspokojenie	 potrzeb	 ludno[ci,	 a	
nie	 wytwarzanie	 bezpo[rednio	 metodami	 przemy-
sEowymi	 dóbr	 materialnych	 zgodnie	 z	 przepisami	
obowiązującymi	dla	stref	ekonomicznych;

6)	liniach	rozgraniczających｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	linie	oddzielające	tereny	o	rórnym	przeznacze-
niu	i	sposobie	zagospodarowania,	których	poEorenie	
nalery	okre[lać	poprzez	odczyt	z	rysunku	planu	w	
osi	szeroko[ci	tych	linii;

7)	 zaleca	 się	 ...｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 su-
gestię	 zastosowania	 się	 do	 ustaleG	 niewiąrących,	
wprowadzonych	ze	względów	 funkcjonalnych,	es-
tetycznych,	ochronnych	itp.;

8)	planie-	nalery	przez	to	rozumieć	ustalenia	planu	
okre[lone	w	Rozdziale	2	uchwaEy;

9)	 uchwale-	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 niniejszą	
uchwaEę	Rady	Gminy;

10)	rysunku	planu-	nalery	przez	to	rozumieć	rysu-
nek	planu	na	mapie	sytuacyjno	-	wysoko[ciowej	w	
skali	1:1000,	stanowiący	zaEącznik	Nr	1	do	niniej-
szej	uchwaEy;

2.	Pojęcia	występujące	w	niniejszej	uchwale,	nie	
wyja[nione	w	ust.	1,	nalery	interpretować	zgodnie	
z	definicjami	wynikającymi	z	Polskich	Norm	i	prze-
pisów	odrębnych,	obowiązujących	w	dniu	podjęcia	
niniejszej	uchwaEy.

§4.	 1.	 Ustala	 się	 następujące	 symbole	 literowe	
dotyczące	przeznaczenia	poszczególnych	 terenów,	
okre[lonych	na	rysunku	planu	liniami	rozgraniczają-
cymi	oraz	w	tek[cie	uchwaEy:

1)	P｡	tereny	obiektów	produkcyjnych	i	magazy-
nowo	-	skEadowych,

2)	 U｠	 tereny	 obiektów	 usEugowych	 (zgodnych	
z	 przepisami	 obowiązującymi	 dla	 stref	 ekonomicz-
nych),

3)	01	KD	｠	K	/GP/	NR	17｠	odcinek	drogi	krajowej	
Nr	17	klasy	technicznej	GP	(gEówna	ruchu	przyspie-

szonego),
4)	 02	 KD	 ｠	 G	 /L/-	 odcinek	 drogi	 gminnej	 klasy	

technicznej	L	(lokalna),
5)	 03	 KD	 ｠	 G	 /D/-	 odcinek	 drogi	 gminnej	 klasy	

technicznej	D	(dojazdowa),
6)	E｠	tereny	urządzeG	elektroenergetycznych	/sta-

cje	transformatorowe/;

§5.	1.	Dla	obszaru	objętego	planem	ustala	się	na-
stępujące	zasady	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

1)	 zabrania	 się	 wznoszenia	 obiektów	 budowla-
nych	o	wysoko[ci	powyrej	50	m	n.p.t.;

2)	okre[lone	w	ustaleniach	szczegóEowych	mak-
symalne	warto[ci	wysoko[ci	nie	dotyczą	obiektów	i	
urządzeG	infrastruktury	technicznej,

3)	 zabrania	 się	 lokalizowania	 obiektów	 handlo-
wych	 nie	 zgodnych	 z	 przepisami	 obowiązującymi	
dla	stref	ekonomicznych,

4)	niezalernie	od	ustaleG	szczegóEowych,	dla	po-
szczególnych	terenów	elementarnych	dopuszcza	się	
lokalizację	obiektów	i	urządzeG	infrastruktury	tech-
nicznej,	pod	warunkiem,	re	maksymalna	powierzch-
nia	 zajętego	 przez	 nie	 terenu	 nie	 przekroczy	 70%	
powierzchni	dziaEki.

§6.	1.	Obszary	i	obiekty	prawnie	chronione:
1)	 Teren	 objęty	 planem	 znajduje	 się	 w	 sąsiedz-

twie	obszaru	specjalnej	ochrony	ptaków	ostoja	pta-
sia	NATURA	2000	｠	PLB060021	｠	dolina	SoEokiji,	
PLB060012	-	Roztocze	wyznaczony	roz¬porządze-
niem	Ministra	Zrodowiska	z	dnia	5	wrze[nia	2007	r.	
zmieniającym	 rozporządzenie	w	 sprawie	 obszarów	
specjalnej	ochrony	ptaków	NATURA	2000	/Dz.	U.	
Nr	179,	poz.	1275/	 -	 realizowane	przedsięwzięcia	
nie	mogą	negatywnie	oddziaEywać	na	funkcje	ekolo-
giczne	obszaru	Natura	2000,

2)	 Teren	 objęty	 planem	poEorony	 jest	 na	 obsza-
rze	GZWP	Nr	407	(CheEm	-	Zamo[ć)	-	na	obszarze	
zbiornika	obowiązują	szczególne	zasady	urytkowa-
nia	terenów	związane	gEównie	z	gospodarką	wodno	
｠	 [ciekową	 oraz	 magazynowania	 i	 usuwania	 nie-
czysto[ci	staEych	(komunalnych	 i	przemysEowych)-	
obowiązuje	 ochrona	 jako[ciowa	 i	 ilo[ciowa	 wód	
kredowych	.

3)	PóEnocna	czę[ć	terenu	objętego	planem	znajdu-
je	się	w	sąsiedztwie	kompleksu	le[nego	｠	w	zago-
spodarowaniu	terenu	dziaEek	inwestycyjnych	nalery	
uwzględnić	30,0m	strefę	ochronną	od	[ciany	 lasu	
pozbawioną	obiektów	kubaturowych	z	wyEączeniem	
obiektów	i	urządzeG	infrastruktury	technicznej.

4)	Plan	nie	obejmuje	 terenów	chronionych	przed	
haEasem,	 zagroronych	 powodzią	 i	 ruchami	 osuwi-
skowymi	,	terenów	i	obszarów	górniczych	oraz	te-
renów	 przyrodniczych	 chronionych	 przepisami	 od-
rębnymi	i	terenów	tworzących	system	przyrodniczy	
gminy

2.	W	oparciu	o	przepisy	szczegóEowe	nalery	wpro-
wadzić	zakaz:

1)	lokalizowania	przedsięwzięć	mogących	znaczą-
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co	oddziaEywać	na	[rodowisko	w	rozumieniu	przepi-
sów	ochrony	[rodowiska,

2)	 lokalizowania	 skEadowisk	 odpadów	 niebez-
piecznych,

3)	 wprowadzania	 nieoczyszczonych	 [cieków	 do	
wód	powierzchniowych	i	gruntów,

4)	utrzymywania	otwartych	kanaEów	[ciekowych,
5)	przekraczania	dopuszczalnego	poziomu	haEasu,
6)	 emisji	 do	 powietrza	 atmosferycznego	 zanie-

czyszczeG	 powyrej	 obowiązujących	 norm	 stęreG	
dopuszczalnych,

3.	Na	terenie	objętym	planem	zaleca	się	wprowa-
dzenie	zieleni	towarzyszącej	i	izolacyjnej	(w	formie	
ekranów)	 wysokiej	 i	 niskiej	 wielosezonowej/wielo-
piętrowej/,	 na	 granicach	 terenów	 funkcyjnych	 w	
celu	 ochrony	mikroklimatu	 i	 osEony	obiektów	dys-
harmonijnych.

§7.	1.	Dla	obszaru	objętego	planem	ustala	się	na-
stępujące	wymagania	wynikające	z	potrzeb	ksztaE-
towania	przestrzeni	publicznych:

1)	wyznacza	się	następujące	tereny	publiczne:
a)	 tereny	 dróg	 publicznych	 oznaczone	 w	 planie	

symbolami:	01	KD	｠	K	/GP/	NR	17,	02	KD	｠	G	/L/,	
03	KD	｠	G	/D/.	

2)	na	terenach,	o	których	mowa	w	pkt.	1,	dopusz-
cza	się	realizację	urządzeG	oraz	odcinków	sieci	infra-
struktury	technicznej	z	zachowaniem	wymaganych	
norm	i	przepisów	odrębnych,

3)	 na	 terenach,	 o	 których	 mowa	 w	 pkt.	 1,	 za-
brania	się	lokalizowania	wolno	stojących	no[ników	
reklamowych.

§8.	1.	Dla	obszaru	objętego	planem	ustala	się	na-
stępujące	ogólne	zasady	i	warunki	scalania	i	podzia-
Eu	na	dziaEki	budowlane:

1)	minimalne	powierzchnie	projektowanych	dzia-
Eek	okre[lają	ustalenia	szczegóEowe;

2)	ograniczenia	wielko[ci	dziaEek	nie	dotyczą	wy-
dzieleG	 pod	 urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	
oraz	 wydzieleG	 w	 celach	 okre[lonych	 przepisami	
odrębnymi,	 o	 ile	 ustalenia	 szczegóEowe	nie	 stano-
wią	inaczej;

3)	 dopuszcza	 się	 Eączenia	 dziaEek	 z	 uwzględnie-
niem	 zasad	 zawartych	 w	 ustaleniach	 szczegóEo-
wych;

4)	 dopuszcza	 się	 wydzielenie	 dziaEek	 zgodnie	 z	
liniami	 rozgraniczającymi	 poszczególne	 tereny	 ele-
mentarne,	 niezalernie	 od	okre[lonej	w	ustaleniach	
szczegóEowych	minimalnej	powierzchni	dziaEki.

5)	w	obszarze	objętym	planem	dopuszcza	się	prze-
ksztaEcanie	dróg	wewnętrznych	na	drogi	publiczne,	
dróg	 publicznych	 na	 drogi	wewnętrzne	 na	warun-
kach	okre[lonych	w	przepisach	szczególnych	oraz	
realizacji	 innych	dróg	wewnętrznych	wynikających	
z	potrzeb	zagospodarowania	terenów.

§9.	1.	Dla	obszaru	objętego	planem	ustala	się	na-
stępujące	zasady	ochrony	dziedzictwa	kulturowego	
i	zabytków:

1)	 Na	 terenie	 objętym	 planem	 nie	 znajdują	 się	
obiekty	 oraz	 obszary	 wpisane	 do	 wojewódzkiego	
rejestru	zabytków	lub	zaewidencjonowane.

§10.	 1.	 Dla	 obszaru	 objętego	 planem	 ustala	 się	
następujące	zasady	modernizacji,	 rozbudowy	 i	bu-
dowy	systemów	komunikacji	 i	 infrastruktury	 tech-
nicznej:

1)	 zaopatrzenie	 w	 wodę,	 gaz	 ziemny,	 energię	
elektryczną	i	[rodki	Eączno[ci	oraz	skEadowanie	od-
padów	 staEych	 (komunalnych	 i	 przemysEowych),	
odprowadzenie	[cieków	 i	wód	opadowych,	nalery	
realizować	 w	 oparciu	 o	 istniejące	 i	 projektowane	
sieci	uzbrojenia	terenu,	zgodnie	z	ustaleniami	szcze-
góEowymi.

2)	zaopatrzenie	w	ciepEo	z	indywidualnych	(wbu-
dowanych)	 lub	 grupowych	 kotEowni	 z	 preferowa-
niem	ekologicznych	pródeE	energii.

3)	 w	 zagospodarowaniu	 terenów	 dziaEek	 inwe-
stycyjnych	 nalery	 przewidzieć	 odpowiednią	 ilo[ć	
miejsc	parkingowych,	przyjmując	zasadę	1	miejsca	
postojowego	na	karde	25	m2	powierzchni	produk-
cyjnej	i	usEugowej	w	tym	10%	powierzchni	dla	sa-
mochodów	 osób	 niepeEnosprawnych	 oraz	 placów	
manewrowych	 dla	 samochodów	 osobowych	 i	 do-
stawczych	zgodnie	z	wymogami	funkcji	i	przepisami	
odrębnymi.

4)	zasady	lokalizowania	dojazdów	do	dziaEek	bu-
dowlanych	 -	 zgodnie	 z	 wymogami	 okre[lonymi	 w	
ustaleniach	szczegóEowych;

5)	ustalenia	planu	nie	ograniczają	morliwo[ci	roz-
biórki,	modernizacji,	rozbudowy	lub	przebudowy	ist-
niejącej	 infrastruktury	 technicznej	 i	nie	ograniczają	
morliwo[ci	 zastosowania	 innych	 parametrów	 dla	
projektowanej	 infrastruktury	 technicznej,	 pod	 wa-
runkiem	zapewnienia	wEa[ciwej	obsEugi	poszczegól-
nych	terenów	zgodnie	z	ustaleniami	planu;

§11.	1.	Dla	obszaru	objętego	planem	ustala	się	za-
kaz	tymczasowego	zagospodarowania,	urządzenia	i	
urytkowania,	 z	 zastrzereniem	 zagospodarowania	
placu	budowy	w	okresie	realizacji	inwestycji.

§12.	 1.	 Dla	 obszaru	 objętego	 planem	 ustala	 się	
wymagania	wynikające	z	potrzeb	obrony	cywilnej	i	
ochrony	przeciwporarowej:

1)	obiekty	budowlane	nalery	realizować	zgodnie	z	
wymogami	ochrony	przeciwporarowej	oraz	obrony	
cywilnej,	okre[lonymi	w	przepisach	odrębnych;

2)	w	zalerno[ci	od	potrzeb	zapewnić	wykonanie	
systemów	 wykrywania	 i	 alarmowania	 oraz	 syste-
mów	wczesnego	ostrzegania	o	zagroreniach,	zgod-
nie	z	przepisami	odrębnymi.

DZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

RozdziaE 3
USTALENIA SZCZEGÓDOWE DLA TERENÓW 

ELEMENTARNYCH
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§13.	1.	Dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	ｧ1.	P,	Uｦ,o	powierzchni	ok.	3,8	ha	ｧ2.	
P,	Uｦ,o	powierzchni	ok.	4,2	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	pod	obiekty	pro-
dukcyjne,	 magazynowo	 ｠	 skEadowe	 i	 usEugowe	 /
zgodnych	 z	 przepisami	 obowiązującymi	 dla	 stref	
ekonomicznych/;

2)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 ｠	 dopuszcza	 się	
morliwo[ć	Eączenia	funkcji	oraz	morliwo[ć	realizacji	
obiektów	innych	nir	wymienione	w	ust.	1	pkt.1;

3)	zasady	zagospodarowania	terenu	i	ksztaEtowa-
nia	zabudowy:

a)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 oznaczona	
na	rysunku	planu:	w	odlegEo[ci	15,0	m	od	obrzera	
jezdni	pasa	drogowego	oznaczonego	symbolem	02	
KD	｠	G	/L/	-	dla	budynków	staEego	pobytu	ludzi,	w	
odlegEo[ci:	6,0	m	od	obrzera	jezdni	pasa	drogowego	
oznaczonego	symbolem	02	KD	｠	G	/L/	-	dla	budyn-
ków	nie	 przeznaczonych	dla	 staEego	 pobytu	 ludzi;	
w	odlegEo[ci	12,0	m	od	obrzera	jezdni	pasa	drogo-
wego	oznaczonego	symbolem	03	KD	｠	G	/D/	-	dla	
budynków	staEego	pobytu	 ludzi,	w	odlegEo[ci:	6,0	
m	od	obrzera	jezdni	pasa	drogowego	oznaczonego	
symbolem	03	KD	｠	G	/D/	-	dla	budynków	nie	prze-
znaczonych	dla	staEego	pobytu	ludzi

b)	 maksymalna	 powierzchnia	 zabudowy	 -	 70%	
powierzchni	dziaEki	budowlanej;

c)	 wysoko[ć	 zabudowy	 do	 3	 kondygnacji	 nad-
ziemnych,	 przy	 czym	 nie	 przekraczająca	 25,0	 m,	
dopuszcza	się	kondygnacje	podziemne;

d)	dachy	pEaskie	o	nachyleniu	poEaci	dachowych	
do	30%,	dopuszcza	się	dachy	strome	wielospado-
we	o	kącie	nachylenia	poEaci	dachowych	do	45	%;

e)	dopuszcza	się	inny	spadek	poEaci	dachowych,	
nir	okre[lony	w	lit.	d,	dla	dominant	i	akcentów	ar-
chitektonicznych,	 obiektów	 lub	 ich	 czę[ci	 o	 prze-
kryciach	 przeszklonych,	 [wietlików	 dachowych,	
na[wietli;

f)	 minimalna	 powierzchnia	 terenu	 biologicznie	
czynna	｠	20%	powierzchni	dziaEki	budowlanej;

g)	kolorystyka	projektowanych	obiektów	z	dosto-
sowaniem	 do	 funkcji,	 przeznaczenia	 i	 architektury	
obiektu;

4)	zasady	i	warunki	scalania	i	podziaEu	na	dziaEki	
budowlane:

a)	 dopuszczalny	 podziaE	 na	 dziaEki	 budowlane	 o	
minimalnej	powierzchni	0,7	ha,

b)	minimalna	szeroko[ć	 frontu	dziaEki	przylegają-
cej	 do	 pasa	 drogowego	 oznaczonego	 03	 KD	 ｠	 G	
/D/	-	40,0	m,

c)	morliwo[ć	scalania	/Eączenia/	dziaEek	bez	prawa	
wtórnego	ich	podziaEu,

5)	 poEączenie	 komunikacji	 koEowej	 nowopowsta-
Eych	dziaEek	budowlanych	nastąpi	z	projektowanymi	
drogami	02	KD	｠	G	 /L/	 i	 03	KD	｠	G	 /D/	 poprzez	
wjazdy	bramowe	o	wymaganych	parametrach.

6)	w	celu	bezpiecznego	i	pEynnego	poEączenia	ko-
munikacyjnego	nalery	wydzielić	w	drodze	krajowej	
｠	 za	 zgodą	 i	 na	 warunkach	 zarządcy	 drogi	 ｠	 pas	
dla	pojazdów	skręcających	w	lewo	na	projektowana	

drogę	02	KD	｠	G	/L/,

DZIAD III
INFRASTRUKTURA

RozdziaE 4
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

§14.	 1.	 Ustalenia	 ogólne	 w	 zakresie	 dróg	 pu-
blicznych	 zgodnie	 z	 potrzebami	 nowej	 zabudowy,	
z	morliwo[cią	wprowadzenia	nowego	ukEadu	dróg,	
jak	równier	dla	osiągnięcia	odpowiedniej	klasy	tech-
nicznej:

1)	odcinek	drogi	krajowej	Nr	17	01	KD	｠	K/GP/	kl.	
techn.	GP	(gEówna	ruchu	przyspieszonego)	｠	szero-
ko[ć	pasa	drogi	w	projektowanych	liniach	rozgrani-
czających	｠	min.	30,0	m	i	szeroko[ci	jezdni	11,0	m,

2)	odcinek	drogi	gminnej	02	KD	｠	G	(L)	kl.	techn.	
L	 (lokalna)	 ｠	 szeroko[ć	 pasa	 drogi	w	 projektowa-
nych	liniach	rozgraniczających	｠	15,0	m	i	szeroko-
[ci	projektowanej	jezdni	6,0	m	z	chodnikami	jedno	
lub	obustronnymi,

3)	odcinek	drogi	gminnej	03	KD	｠	G	(D)	kl.	techn.	
D	(dojazdowa)	｠	szeroko[ć	pasa	drogi	w	projekto-
wanych	 liniach	 rozgraniczających	｠	12,0	m	 i	 sze-
roko[ci	 projektowanej	 jezdni	 6,0	 m	 z	 chodnikami	
jedno-	lub	obustronnymi.

2.	Ustalenia	szczegóEowe	w	zakresie	dróg	publicz-
nych:

1)	Droga	krajowa	Nr	17	-	istniejąca:	droga	krajowa	
Nr	17	01	KD	｠	K	(GP)	｠	kl.	techn.	GP	(gEówna	ruchu	
przyspieszonego).

a)	ustalenia	parametrów	kl.	drogi	GP
-	szeroko[ć	pasa	ruchu	｠	min.	3,5	m,
-	szeroko[ć	jezdni	｠	11,0	m,
-	 szeroko[ć	 w	 liniach	 rozgraniczających	 ｠	 min	

30,0	m,
2)	Droga	gminna,	projektowana	istniejącym	zjaz-

dem:	droga	gminna	02	KD	｠	G	 (L)	｠	 kl.	 techn.	 L	
(lokalna)

a)	ustalenia	parametrów	kl.	drogi	L
-	szeroko[ć	pasa	ruchu	｠	3,0	m,
-	szeroko[ć	jezdni	｠	6,0	m,
-	 a)	 szeroko[ć	 pasa	 drogi	 w	 projektowanych	 li-

niach	rozgraniczających	｠15,0	m,
-	b)	wjazdy	bramowe,
-	c)	chodnik	jedno-	lub	obustronne	o	min	szeroko-

[ci	1,5	m	oddzielony	od	jezdni	pasem	zieleni,
-	d)	ustala	się	minimalną	odlegEo[ć	linii	zabudowy,	

mierzoną	do	krawędzi	jezdni	w	odlegEo[ci15,0	m.
3)	Drogi	gminna,	projektowana:	droga	gminna	03	

KD	｠	G	(D)	｠	kl.	techn.	D	(dojazdowa)
a)	ustalenia	parametrów	kl.	dróg	D
-	szeroko[ci	pasów	ruchu	｠	min	3,0	m,
-	szeroko[ci	jezdni	｠	min	6,0	m,
-	a)	szeroko[ć	pasów	dróg	w	projektowanych	 li-

niach	rozgraniczających	｠min.	12,0	m,
-	b)	wjazdy	bramowe,
-	c)	chodnik	jedno-	lub	obustronne	o	min	szeroko-

[ci	1,5m	przy	krawędzi	jezdni.
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RozdziaE 5
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

§15.	1.	Zaopatrzenie	w	wodę
1)	 Podstawowe	 i	 docelowe	 zaopatrzenie	 terenu	

objętego	 planem	 w	 wodę	 przewiduje	 się	 poprzez	
przyEączenie	 do	 istniejącej	 sieci	 wodociągowej	
zbiorczej	zlokalizowanej	na	terenach	sąsiadujących.

2)	 Dopuszcza	 się	 morliwo[ć	 realizacji	 wEasnych	
(indywidualnych)	ujęć	wody	ze	studni	gEębinowych	
z	zachowaniem	stref	ochronnych	oraz	wymaganych	
norm	i	przepisów	odrębnych.

2.	Gospodarka	[ciekowa
1)	Podstawowe	 i	docelowe	odprowadzenie	[cie-

ków	komunalnych	 z	 terenu	objętego	planem	prze-
widuje	 się	 poprzez	 miejską	 sieć	 kanalizacyjną	 do	
komunalnej	oczyszczalni	[cieków.

2)	 Dopuszcza	 się	 morliwo[ć	 (do	 czasu	 przyEą-
czenia	 do	 miejskiej	 sieci	 kanalizacyjnej)	 czasowe	
gromadzenie	 [cieków	 komunalnych	 w	 szczelnych	
bezodpEywowych	 zbiornikach	 na	 [cieki	 sanitarne	
zlokalizowanych	na	terenie	nieruchomo[ci	oraz	 ich	
wywóz	specjalistycznym	transportem	do	komunal-
nej	oczyszczalni	[cieków.

§16.	1.	Elektroenergetyka
1)	Zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	z	 istnieją-

cych	i	planowanych	sieci	elektroenergetycznych.
2)	 Na	 terenie	 objętym	 planem	 zarezerwowano	

tereny	pod	 lokalizację	stacji	 transformatorowych	z	
morliwo[cią	dojazdu	｠	oznaczone	na	rysunki	planu	
symbolem	E.

3)	 Plan	 przewiduje	 morliwo[ć	 realizacji	 nowych	
sieci	 elektroenergetycznych	SN	 i	 nn	kablowych	w	
pasach	drogowych	dla	zasilenia	nowych	odbiorców.

4)	Dopuszcza	się	morliwo[ć	rozbudowy	i	moder-
nizacji	istniejących	oraz	projektowanych	linii	i	urzą-
dzeG	elektroenergetycznych	na	warunkach	zarządcy	
sieci.

§17.	1.	Zaopatrzenie	w	gaz
1)	 Zaopatrzenie	 terenu	 objętego	 planem	 w	 gaz	

ziemny	do	celów	komunalnych,	grzewczych,	tech-
nologicznych	i.t.p.	dopuszcza	się	poprzez	przyEącze-
nie	 do	 istniejącej	 sieci	 gazowej	 na	warunkach	 za-
rządcy	sieci.

§18.	1.	Zaopatrzenie	w	ciepEo
1)	Zaopatrzenie	w	energię	cieplną	przewiduje	się	

z	indywidualnych	wbudowanych	lub	grupowych	ko-
tEowni	opalanych	paliwem	staEym	lub	ciekEym.

2)	 W	 projektowanych	 kotEowniach	 preferuje	 się	
urycie	do	celów	grzewczych	ekologicznych	pródeE	
energii	takich	jak	gaz	ziemny,	olej	opaEowy,	pompy	
ciepEa	i.t.p.

§19.	1.	Telekomunikacja
1)	Dla	terenu	objętego	planem	przewiduje	się	mor-

liwo[ć	realizacji	nowych	sieci	telekomunikacyjnych	
kablowych	(w	tym	w	pasach	drogowych)	z	przyEą-
czeniem	 ich	do	 istniejących	 sieci	 telekomunikacyj-
nych	na	warunkach	zarządcy	sieci.

§20.	1.	Gospodarka	odpadami	staEymi
1)	Docelowo	gospodarka	odpadami	powinna	być	

zorganizowana	zgodnie	z	ustaleniami	zawartymi	w	
Plan	Gospodarki	Odpadami	dla	województwa	lubel-
skiego	 2011	 (	 Zarząd	 Województwa	 Lubelskiego	
2008	r.).

2)	Odpady	komunalne	nalery	po	wstępnej	ich	se-
gregacji	gromadzić	czasowo	w	przystosowanych	do	
tego	 pojemnikach	 (kontenerach)	 na	 terenie	 nieru-
chomo[ci	oraz	wywozić	specjalistycznym	transpor-
tem	na	komunalne	skEadowisko	odpadów.

3)	 Odpady	 produkcyjne	 (przemysEowe)	 w	 tym	
niebezpieczne	 będą	 gromadzone	 nalery	 gromadzić	
czasowo	w	przystosowanych	do	tego	pojemnikach	
(kontenerach)	 na	 terenie	 nieruchomo[ci	 oraz	 prze-
worone	i	utylizowane	zgodnie	z	programami	gospo-
darki	odpadami	i	zezwoleniami	odpowiedniego	orga-
nu	ochrony	[rodowiska

§21.	1.	Wody	opadowe
1)	Odprowadzenie	wód	opadowych:
-	na	tereny	zielone	w	obrębie	nieruchomo[ci,
-	wewnętrzną	siecią	kanalizacji	deszczowej	z	mor-

liwo[cią	podEączenia	do	sieci	kanalizacji	deszczowej	
zewnętrznej,

-	do	rowów	przydrornych,	z	wykluczeniem	odpro-
wadzenia	wód	opadowych	na	teren	pasa	drogi	kra-
jowej	Nr	17	po	wstępnym	oczyszczeniu.

-	wody	opadowe	z	dachów	mogą	być	odprowa-
dzane	na	tereny	zielone	w	obrębie	nieruchomo[ci	do	
których	urytkownik	posiada	 tytuE	 prawny,	w	spo-
sób	nie	 naruszający	warunków	wodnych	na	grun-
tach	sąsiednich.

-	wody	opadowe	z	placów,	dróg,	parkingów	po-
winny	być	odprowadzane	do	kanalizacji	deszczowej	
i	oczyszczane	na	odprowadzeniu	do	wód	lub	ziemi.

DZIAD VI
USTALENIA KOFCOWE

§22.	Ustala	się	stawkę	procentową	z	tytuEu	wzro-
stu	 warto[ci	 nieruchomo[ci,	 sEurącą	 naliczeniu	
opEaty	 jednorazowej	 na	 rzecz	 gminy	 w	 momencie	
sprzedary	tej	nieruchomo[ci:

-	30	%	｠	dla	terenów	przeznaczonych	pod	zabu-
dowę	produkcyjną,	magazynowo	-	skEadową	i	usEu-
gową,

§23.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy.
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§24.	
1)	Miejscowy	plan	zagospodarowania,	objęty	ni-

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

2)	UchwaEa	podlega	publikacji	na	tablicy	ogEoszeG	
w	siedzibie	Urzędu	Gminy.

Przewodniczący	Rady	Gminy
Kazimierz Kostrubiec
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