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UCHWADA NR XLIV/494/2010

 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

	z	dnia	31	sierpnia	2010	r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji ｧZródmie-
[ciaｦ Tomaszowa Lubelskiego

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt.	5	ustawy	z	dnia	
8	 marca	 1990	 roku	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.	
U.	 z	2001	 roku	Nr	142,	poz.	1591,	 z	pópn.	 zm.)	
oraz	 art.	 20	 ustawy	 z	 dnia	 27	 marca	 2003	 roku	
o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 przestrzennym	
(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zm.)	oraz	w	związ-
ku	z	UchwaEą	Nr	XVIII/187/2008	Rady	Miasta	To-
maszów	Lubelski	z	dnia	25	kwietnia	2008	roku	w	
sprawie	przystąpienia	do	sporządzenia	miejscowego	
planu	zagospodarowania	przestrzennego	i	rewalory-
zacji	ｧZródmie[ciaｦ	Tomaszowa	Lubelskiego	-	Rada	
Miasta	uchwala,	co	następuje:

RozdziaE	1
Ustalenia ogólne

§1.	 1.	 Uchwala	 się	 miejscowy	 plan	 zagospoda-
rowania	 przestrzennego	 i	 rewaloryzacji	 ｧZródmie-
[ciaｦ	Tomaszowa	Lubelskiego,	zwany	dalej	planem,	
obejmujący	 obszar,	 którego	 granice	 wyznaczają	
ulice:	 Piekarska,	 Gen.	 T.	 Piskora,	 Armii	 Krajowej,	
Stawisko,	 Zwiętojurska,	 GaEczyGskiego	 oraz	 te-
ren	 parafialny	 przy	 ulicy	 Królewskiej,	 ulicą	 Bracką	
i	T.	Ko[ciuszki,	po	stwierdzeniu	jego	zgodno[ci	ze	
ｧStudium	uwarunkowaG	 i	kierunków	zagospodaro-
wania	przestrzennego	miasta	Tomaszów	Lubelskiｦ,	
uchwalonego	 uchwaEą	 Nr	 XXXIX/429/2010	 Rady	
Miasta	Tomaszów	Lubelski	z	dnia	26	marca	2010	
roku	oraz	uchwaEą	Nr	XLII/465/2010	Rady	Miasta	
Tomaszów	Lubelski	z	dnia	11	czerwca	2010	roku;

2.	Granice	obszaru	objętego	ustaleniami	planu,	o	
których	mowa	w	ust.1	pokazano	na	rysunku	planu	
sporządzonego	w	 skali	 1:1000	 stanowiącym	 inte-
gralną	 czę[cią	 niniejszej	 uchwaEy,	 oznaczoną	 jako	
zaEącznik	nr	1.

3.	ZaEącznikami	do	niniejszej	uchwaEy	są	ponadto:
1)	Miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzen-

nego	i	rewaloryzacja	ｧZródmie[ciaｦ	Tomaszowa	Lu-
belskiego.	 Linie	 zabudowy	｠	stanowiący	 zaEącznik	
graficzny	nr	2	do	uchwaEy;

2)	Miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzen-
nego	 i	 rewaloryzacja	 ｧZródmie[ciaｦ	 Tomaszowa	
Lubelskiego.	 Elementy	 rewaloryzacji	 ｠	 stanowiący	
zaEącznik	nr	3	do	uchwaEy;

3)	Miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzen-
nego	i	rewaloryzacja	ｧZródmie[ciaｦ	Tomaszowa	Lu-
belskiego.	 Infrastruktura	 techniczna	 ｠	 stanowiący	
zaEącznik	graficzny	nr	4	do	uchwaEy;

4)	 rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	
do	projektu	planu	wniesionych	w	okresie	wyEorenia	

do	publicznego	wglądu	｠	stanowiące	zaEącznik	nr	5	
do	uchwaEy;

5)	 rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 realizacji,	 zapisa-
nych	 w	 planie	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	
｠	stanowiące	zaEącznik	nr	6	do	uchwaEy;

4.	Przedmiot	planu	stanowią	zagadnienia	okre[lo-
ne	w	przepisach	art.	15	ust.	2	ustawy	o	planowaniu	
i	zagospodarowaniu	przestrzennym	z	dnia	27	marca	
2003	roku.

§2.	Ilekroć	w	uchwale	jest	mowa	o:
1)	akcencie	plastycznym	｠	nalery	przez	to	rozu-

mieć	element	wyrórniający	się	w	przestrzeni	formą,	
kolorem,	more	 to	być	np.:	budynek	 lub	 jego	 frag-
ment;

2)	dachu	wielospadowym	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	dachy	dwu-	 lub	więcej	 spadowe	o	kącie	na-
chylenia	poEaci	dachowych	do	45o,	w	tym	dachy:	
póEszczytowe,	naczóEkowe,	uskokowe;

3)	dziaEce	budowlanej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
definicję	zawartą	w	przepisach	odrębnych;

4)	 dominancie	 przestrzennej	 ｠	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	 obiekt	 budowlany	 wyrórniający	 się	 w	
stosunku	do	pozostaEej	 zabudowy	 lub	pozostaEego	
zagospodarowania	 terenu	 na	 obszarze	 planu,	 np.	
durymi	 gabarytami,	 znaczącą	 dla	 ogóEu	mieszkaG-
ców	 funkcją	 np.	 celu	 publicznego,	 kultu,	 wysoką	
jako[cią	 architektury,	 jej	 reprezentacyjno[cią	 lub	
monumentalno[cią;

5)	ekologicznych	no[nikach	energii	｠	nalery	przez	
to	 rozumieć	 stosowanie	 jako	 pródeE	 ciepEa	 energii	
elektrycznej,	gazu,	oleju	opaEowego	niskosiarkowe-
go,	energii	odnawialnej	oraz	innych	no[ników	spala-
nych	w	urządzeniach	o	wysokim	poziomie	czysto[ci	
emisji;

6)	froncie	dziaEki	｠	nalery	przez	to	rozumieć	czę[ć	
dziaEki,	która	przylega	do	drogi,	z	której	odbywa	się	
gEówny	wjazd	lub	wej[cie	na	dziaEkę;

7)	 funkcja	 równorzędna	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	dopuszczenie	jednocze[nie	wszystkich	wymie-
nionych	w	przeznaczeniu	podstawowym	funkcji	lub	
zamienne	ich	wprowadzenie	na	danym	terenie;

8)	 istniejącej	 zabudowie	｠	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	 istniejące	 budynki,	 obiekty	 na	 które	 zostaEy	
wydane	decyzje	administracyjne	(pozwolenia	na	bu-
dowę);

9)	linii	rozgraniczającej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
granice	pomiędzy	terenami	o	rórnym	sposobie	zago-
spodarowania	lub	rórnym	przeznaczeniu	podstawo-
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wym	i	rórnej	funkcji,	ustalone	niniejszym	planem;
10)	 nieprzekraczalnej	 linii	 zabudowy	 ｠	 nalery	

przez	 to	 rozumieć	 wyznaczone	 na	 rysunku	 planu	
linie,	przed	które	nie	more	być	wysunięte	 lico	ze-
wnętrznej	nadziemnej	[ciany	wznoszonego	budynku	
z	dopuszczeniem	zgodnego	z	obowiązującymi	prze-
pisami	wysunięcia	przed	nie	na	gEęboko[ć	do	1,5m	
gzymsów,	balkonów,	loggi,	wykuszy,	zadaszeG	nad	
wej[ciami,	pochylni	i	schodów	zewnętrznych,	o	ile	
ustalenia	szczegóEowe	nie	stanowią	inaczej;

11)	 no[niku	 reklamy	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
urządzenie	 reklamowe	 w	 jakiejkolwiek	 materialnej	
formie	wraz	z	elementami	konstrukcyjnymi	i	zamo-
cowaniami,	zawierające	powierzchnię	przeznaczoną	
do	eksponowania	reklamy;

12)	 obowiązujących	 liniach	 zabudowy	 ｠	 nalery	
przez	 to	 rozumieć	 wyznaczone	 na	 rysunku	 planu	
linie	 okre[lające	 usytuowanie	 zewnętrznej	 [ciany	
realizowanych	budynków	z	pominięciem	balkonów,	
loggi	i	wykuszy	wysuniętych	elementów	wej[cia	do	
budynku	(schody,	podest,	daszek,	pochylnia	dla	nie-
peEnosprawnych)	na	gEęboko[ć	do	1,5m,	o	ile	usta-
lenia	szczegóEowe	nie	stanowią	inaczej;

13)	 obszarze	｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	obszar	
objęty	ustaleniami	planu,	w	granicach	przedstawio-
nych	na	rysunku	planu;

14)	obszarze	przestrzeni	publicznej	-	nalery	przez	
to	 rozumieć	 obszar	 o	 szczególnym	 znaczeniu	 dla	
zaspokojenia	potrzeb	mieszkaGców,	poprawy	jako-
[ci	ich	rycia	i	sprzyjający	nawiązywaniu	kontaktów	
spoEecznych	ze	względu	na	jego	poEorenie	oraz	ce-
chy	 funkcjonalno-przestrzenne,	 okre[lony	 w	 stu-
dium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego	gminy;

15)	parkingu	przyulicznym	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	odkryte	miejsce	postojowe	lub	ich	zgrupowa-
nie	będące	elementem	pasa	drogowego,	przy	czym	
karde	 z	 tych	miejsc	 dostępne	 jest	 bezpo[rednio	 z	
przylegEej	ulicy;

16)	parkingu	terenowym	otwartym	｠	nalery	przez	
to	 rozumieć	 jednopoziomowe	 odkryte	 miejsce	 po-
stojowe	lub	ich	zgrupowanie	opierające	się	na	grun-
cie	i	nie	będące	elementem	pasa	drogowego;

17)	parkingu	wielopoziomowym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	wielokondygnacyjną	budowlę	lub	budynek	
(naziemne	 z	 dopuszczeniem	 wprowadzenia	 miejsc	
postojowych	podziemnych)	 przeznaczony	do	prze-
chowywania	samochodów;

18)	 planie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 ustalenia	
i	 rysunek	 planu,	 będące	 przedmiotem	 niniejszej	
uchwaEy,	okre[lone	w	§1	uchwaEy;

19)	powierzchni	zabudowy	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	 wyrarony	 w	 procentach	 iloraz	 sumy	 po-
wierzchni	 caEkowitej	 wszystkich	 obiektów	 zlokali-
zowanych	na	dziaEce	poEoronej	w	danym	 terenie	 i	
powierzchni	tej	dziaEki;

20)	przeznaczeniu	podstawowym	｠	nalery	przez	
to	rozumieć	ustalone	w	planie	przeznaczenie	prze-
warające	na	danym	terenie;

21)	przeznaczeniu	uzupeEniającym	｠	nalery	przez	

to	rozumieć	takie	rodzaje	przeznaczenia,	które	uzu-
peEniają	lub	wzbogacają	przeznaczenie	podstawowe	
na	 danym	 terenie,	 w	 sposób	 okre[lony	 w	 ustale-
niach	planu;

22)	przepisach	odrębnych	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	przepisy	ustaw	wraz	z	aktami	wykonawczymi;

23)	 reklamie	 remontowo	｠	budowlanej	｠	 nalery	
przez	to	rozumieć	reklamę	umieszczoną	na	ruszto-
waniu	lub	stanowiącą	elementy	ogrodzenia	i	wypo-
sarenia	placu	budowy,	stosowaną	 tylko	w	trakcie	
formalnie	prowadzonych	robót	budowlanych;

24)	rysunku	planu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	ry-
sunek	wykonany	na	mapie	w	skali	1:1000,	okre[lo-
ny	w	§1	ust.	2;

25)	 szpalerach	 zieleni	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	jednorzędowe	nasadzenie	zieleni	ozdobnej	lub	
drzew	jednego	gatunku	(posadzone	w	równych	od-
stępach)	,	których	korony,	dzięki	odpowiednim	za-
biegom,	w	tym	cięciom	pielęgnacyjnym,	tworzą	bar-
dziej	lub	mniej	zwartą	[cianę	zieleni,	przedstawione	
symbolicznie	 szeregiem	kóEek	 na	 rysunku	planu,	 z	
dopuszczeniem	realizacji	pomiędzy	poszczególnymi	
drzewami	lub	kompozycją	zieleni	ozdobnej,	w	spo-
sób	nie	 zakEócający	ciągEo[ci	 szpaleru,	miejsc	par-
kingowych,	wej[ć	i	wjazdów	na	dany	teren;

26)	szyldzie	reklamowym	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	no[nik	reklamowy	podający	nazwę	firmy	znaj-
dującej	się	w	budynku,	na	którym	szyld	reklamowy	
jest	zainstalowany;

27)	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	teren	ogra-
niczony	na	rysunku	planu	liniami	rozgraniczającymi	
i	symbolem	przeznaczenia	oznaczony	wedEug	zasad	
okre[lonych	w	§3	ust.	3	uchwaEy;

28)	 tymczasowym	 zagospodarowaniu	 terenu	 ｠	
nalery	przez	to	rozumieć	ograniczone	w	czasie	za-
gospodarowanie	 terenu	 dopuszczonego	 na	warun-
kach	okre[lonych	w	planie;

29)	uchwale	｠	nalery	przez	to	rozumieć	niniejszą	
uchwaEę,	o	ile	z	tre[ci	przepisu	nie	wynika	inaczej;

30)	urządzona	zieleG	dekoracyjna	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	zieleG	zaprojektowaną	w	ukEadach	kompo-
zycyjnych,	eksponująca	strefy	wej[ciowe	do	usEug	
poprzez	zastosowanie	elementów	maEej	architektu-
ry	 zastosowanie	wysokiej	 jako[ci	materiaEów	oraz	
odpowiednie	o[wietlenie,	będącą	uzupeEnieniem	za-
budowy	oraz	zagospodarowania	terenu	i	stanowią-
cą	element	dekoracyjny	przestrzeni;

31)	usEugach	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	dziaEal-
no[ć	prowadzoną	w	obiektach	wolnostojących	lub	
lokalach	urytkowych	wbudowanych	,	której	celem	
jest	zaspokojenie	potrzeb	ludno[ci,	a	nie	wytwarza-
nie	 bezpo[rednio	 metodami	 przemysEowymi	 dóbr	
materialnych,	z	wykluczeniem	usEug	uciąrliwych,

32)	usEugach	turystycznych	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	hotele,	domy	wycieczkowe,	schroniska	mEo-
dzierowe;

33)	usEugach	uciąrliwych	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	dziaEalno[ć,	która	powoduje	przekroczenia	do-
puszczalnych	standardów	jako[ci	[rodowiska	okre-
[lonych	w	przepisach	prawa,	spowodowane	emisją	
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pyEów	i	gazów	pochodzącą	z	procesów	spalania	nie	
związanych	 z	 ogrzewaniem	 pomieszczeG	 lub	 pod-
grzewaniem	wody	na	cele	bytowe,	wytwarzaniem	
odpadów	 innych	 nir	 komunalne,	 wytwarzaniem	
[cieków	innych	nir	bytowe,	zanieczyszczeniem	gle-
by	 i	powierzchni	ziemi,	wytwarzaniem	pól	elektro-
magnetycznych,	wzmoroną	emisją	haEasu;

34)	usEugach	publicznych	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	 usEugi	 zaspokajające	 potrzeby	 mieszkaGców	
oraz	wpEywające	na	poprawę	jako[ci	rycia,	o	zna-
czeniu	 lokalnym,	 ponadlokalnym	 (usEugi:	 o[wiaty,	
zdrowia,	kultury,	administracji,	strary	porarnej	itp.);

35)	 utrzymaniu	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 za-
chowanie	dotychczasowego	 sposobu	urytkowania	
terenu	i	jego	funkcji,	z	prawem	do	konserwacji,	re-
montu;

36)	wskapniku	intensywno[ci	zabudowy	｠	nalery	
przez	 to	 rozumieć	 iloraz	 sumy	 powierzchni	 caEko-
witej	wszystkich	kondygnacji	naziemnych,	mierzo-
nych	w	obrysie	zewnętrznym,	wszystkich	obiektów	
zlokalizowanych	w	danym	terenie,	do	powierzchni	
terenu;

37)	 wysoko[ci	 zabudowy	 ｠	 nalery	 przez	 to	 ro-
zumieć	 wymiar	 pionowy	 zabudowy	 mierzonej	 od	
poziomu	terenu	przy	najnirej	poEoronym	wej[ciu	do	
budynku	lub	jego	czę[ci,	znajdującego	się	na	pierw-
szej	 kondygnacji	 nadziemnej	 budynku	 do	 poziomu	
kalenicy,	wyrarony	w	metrach;

38)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	-	na-
lery	przez	to	rozumieć	zabudowę	mieszkaniową	jed-
norodzinną	z	wykluczeniem	szeregowej;

§3.	1.	Następujące	oznaczenia	graficzne	na	rysun-
ku	planu	są	obowiązującymi	ustaleniami	planu	w	za-
kresie	rewaloryzacji:

1)	gEówna	o[	widokowa	i	kompozycyjna;
2)	otwarcia	widokowe;
3)	dominanta;
4)	subdominanty;
5)	utrzymanie	istniejącego	sposobu	zagospodaro-

wania	w	formie	zieleni;
6)	szpalery	zieleni;
7)	elementy	zagospodarowania	wskazane	do	wy-

burzenia;
8)	uzupeEnienie	zabudowy	pierzejowej;
9)	obszary	przestrzeni	publicznej	do	urządzenia;
10)	obiekty	 i	urządzenia	 infrastruktury	wskazane	

do	przebudowy	lub	przeniesienia;
11)	budynki	do	zmiany	formy	elewacji;
12)	budynki	do	zmiany	formy	i	konstrukcji	dachu;
13)	budynek	do	przesunięcia	zgodnie	z	 linią	 roz-

graniczającą	drogi;
14)	akcent	plastyczny;
2.	Następujące	 oznaczenia	 graficzne	 na	 rysunku	

planu	 stanowią	 pozostaEe	 obowiązujące	 ustalenia	
planu:

1)	 granica	 obszaru	 objętego	 planem,	 granica	
ochrony	konserwatorskiej	｠	ukEad	urbanistyczny	w	
obszarze	GZWP	nr	407	wskazany	do	rewaloryzacji,

2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-
czeniu	lub	rórnych	zasadach	zagospodarowania,

3)	 oznaczenia	 porządkowe	 ｠	 cyfrowe	 i	 literowe	
terenów,

4)	obowiązujące	linie	zabudowy,
5)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,
6)	budynki	o	walorach	kulturowych	wskazane	do	

objęcia	ochroną	planistyczną;
7)	pręgierz	｠	figura	przydrorna	wskazana	do	obję-

cia	ochroną	planistyczną;
8)	brama	w	ogrodzeniu	ko[cioEa	modrzewiowego	

wskazana	do	objęcia	ochroną	planistyczną.
3.	Oznaczenia	graficzne	na	rysunku	planu	nie	wy-

mienione	w	ust.	1	i	2	mają	wyEącznie	charakter	in-
formacyjny.

4.	Dla	kardego	terenu	ustala	się	przeznaczenie	za-
pisane	w	jednej	z	następujących	postaci:

1)	X	｠	jedno	przeznaczenie	podstawowe;
2)	 X/Y	 ｠	 dwa	 przeznaczenia	 podstawowe	 X,	 Y	

morliwe	do	zastosowania	równolegle	w	dowolnych	
wzajemnych	proporcjach	lub	tylko	jedno	z	nich;

3)	 X(Y)	 ｠	 jedno	 przeznaczenie	 podstawowe	 X	 i	
jedno	przeznaczenie	dopuszczalne	Y;

4)	cyfry	arabskie	okre[lają	numery	wyznaczonych	
terenów	na	rysunku	planu,	dla	których	sformuEowa-
no	odrębne	ustalenia	planu.

§4.	Ustala	się	następujące	symbole	okre[lające	w	
planie	podstawowe	formy	przeznaczenia	i	zagospo-
darowania	terenów:

1)	1U(MN),	2U(MN),	3U(MN),	4U(MN),	5U(MN),	
6U(MN),	 7U(MN),	 8U(MN),	 9U(MN),	 10U(MN),	
11U(MN),	12U(MN),	13U(MN),	14U(MN),	15U(MN),	
16U(MN)	｠	tereny	zabudowy	usEugowej	z	dopusz-
czeniem	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej;

2)	1MW(U),	2MW(U),	3MW(U),	4MW(U)	｠	tereny	
zabudowy	mieszkaniowej	wielorodzinnej	z	dopusz-
czeniem	usEug;

3)	1MN(U),	2MN(U),	3MN(U),	4MN(U),	5MN(U),	
6MN(U),	 7MN(U),	 8MN(U),	 9MN(U),	 10MN(U),	
11MN(U),	 12MN(U),	 13MN(U)	 ｠	 tereny	 zabudo-
wy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	z	dopuszczeniem	
usEug;

4)	 1MN/U,	 2MN/U,	 3MN/U,	 4MN/U,	 5MN/U,	
6MN/U,	7MN/U,	8MN/U,	9MN/U	｠	tereny	zabudo-
wy	mieszkaniowej	jednorodzinnej,	usEug;

5)	1U,	2U,	3U,	4U,	5U,	6U,	7U,	8U,	9U,	10U,	
11U,	12U	｠	tereny	zabudowy	usEugowej;

6)	1UP	｠	teren	usEug	publicznych;
7)	1U/UP	｠	tereny	usEug,	usEug	publicznych;
8)	1KP,	2KP,	3KP｠	teren	placu	z	dopuszczeniem	

usEug,	usEug	kultury,	usEug	turystycznych;
9)	1UT	｠	teren	usEug	turystycznych;
10)	1Ukp	｠	teren	usEug	handlu	-	zielonego	rynku;
11)	1UK,	2UK	｠	tereny	usEug	sakralnych;
12)	1Kp,	2Kp,	3Kp,	4Kp,	5Kp,	6Kp,	7Kp	｠	ciągi	

piesze;
13)	1Ks,	2Ks,	-	tereny	dworca	PKS;
14)	1KS,	2KS,	3KS,	4KS,	5KS	｠	 tereny	parkin-

gów;
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15)	1ZP,	2ZP,	3ZP	｠	tereny	zieleni	urządzonej	｠	
parki;

16)	1IG	｠	teren	istniejącej	stacji	gazowej;
17)	1IE,	2IE,	3IE,	4IE	｠	tereny	istniejących	stacji	

transformatorowych	15,0/4kV;
18)	 1IEp,	 2IEp	 ｠	 tereny	 projektowanych	 stacji	

transformatorowych	15,0/4kV;
19)	UkEad	komunikacyjny,	powiązany	z	systemem	

infrastruktury	technicznej	wyznaczają	tereny	ozna-
czone	symbolami:

a)	 KDL	 ｠	 przeznaczone	 pod	 drogi	 lokalne	 klasy	
ｧLｦ;

b)	KDL-p	｠	przeznaczone	pod	projektowane	drogi	
lokalne	klasy	ｧLｦ

c)	KDD	｠	przeznaczone	pod	drogi	dojazdowe	klasy	
ｦDｦ;

d)	KDDgp	｠	przeznaczone	pod	drogi	dojazdowe,	
obecna	droga	krajowa	nr	17	o	klasie	GP;

e)	 KDDg	 ｠	 przeznaczone	 pod	 drogi	 dojazdowe,	
obecnie	droga	gEówna	o	klasie	G;

f)	KDD-p	｠	przeznaczone	pod	projektowane	drogi	
dojazdowe	klasy	ｦDｦ;

g)	KDPj	｠	przeznaczone	pod	ciągi	pieszo-jezdne;
h)	KDPjgp	｠	przeznaczone	pod	ciągi	pieszo-jezdne,	

obecna	droga	krajowa	nr	17	o	klasie	GP;
i)	KDPjg	｠	przeznaczone	pod	ciągi	pieszo-jezdne,	

obecnie	droga	gEówna	o	klasie	G;
j)	Kp	｠	ciągi	piesze.

§5.	Ustala	 się	 tereny	przeznaczone	dla	 realizacji	
celów	publicznych:

1)	 tereny	oznaczone	symbolami	1KP,	2KP,	3KP,	
1UP,	1U/UP,	1UK,	2UK,	1KS,	2KS,	4KS,	1ZP,	2ZP,	
3ZP;

2)	tereny	dróg	oznaczone	kolejnymi	cyframi	arab-
skimi	i	symbolami	KDL,	KDL-p,	KDD,	KDDgp,	KDDg,	
KDD-p,	KDPj,	KDPjgp,	KDPg	jako	istniejące	i	projek-
towane	drogi	publiczne,	ciągi	pieszo-jezdne,

3)	 tereny	oznaczone	symbolami	1Kp,	2Kp,	3Kp,	
4Kp,	5Kp,	6Kp,	7Kp	jako	publiczne	ciągi	piesze.

§6.	1.	Ustala	się	wymagania	wynikające	z	potrzeb	
ksztaEtowania	obszarów	przestrzeni	publicznych:

1)	wyznacza	się	obszary	przestrzeni	publicznych	
obejmujące	 następujące	 tereny:	 1KP,	 2KP,	 3KP,	
1UK,	 2UK,	 1ZP,	 2ZP,	 3ZP,	 01KDPjg,	 02KDPjgp,	
03KDPj,	 04KDPj,	 05KDPjg,	 06KDPj,	 07KDPj,	
08KDPjgp,	 09KDPj,	 10KDPj,	 11KDPj,	 1Kp,	 2Kp,	
3Kp,	4Kp,	5Kp,	6Kp,	7Kp;

2)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 obiektów	 maEej	 ar-
chitektury	w	obszarach	przestrzeni	publicznych	na	
zasadach	wynikających	z	zagospodarowania	i	prze-
znaczenia	terenu,	z	zastrzereniem	§13,	ust.	2,	pkt	
2;

3)	dopuszcza	się	lokalizację	tymczasowych	obiek-
tów	usEugowo	｠	handlowych,	na	 terenie	oznaczo-
nym	 na	 rysunku	 planu	 symbolem	 1KP,	 2KP,	 3KP	
jako	 obiektów	 towarzyszących	 imprezom	 maso-
wym,	z	zastrzereniem	§7,	ust.	1,	pkt	2;

4)	 nakazy,	 zakazy,	 dopuszczenia,	 ograniczenia	

oraz	zasady	umieszczania	no[ników	reklamowych	i	
szyldów	reklamowych	okre[lają	ustalenia	w	zakre-
sie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego;

5)	nakazy,	zakazy	dopuszczenia	i	ograniczenia	w	
zakresie	zasad	umieszczania	urządzeG	technicznych	
i	zieleni	okre[lone	są	w	ustaleniach	ogólnych	doty-
czących	 zasad	modernizacji,	 rozbudowy	 i	 budowy	
systemów	 komunikacji	 infrastruktury	 technicznej	
niniejszej	uchwaEy;

2.	 PozostaEe	 ustalenia	 dotyczące	 wymagaG	 wy-
nikających	z	potrzeb	ksztaEtowania	przestrzeni	pu-
blicznych	zostaEy	zawarte	w	ustaleniach	szczegóEo-
wych	dla	poszczególnych	terenów	.

§7.	 1.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 ochrony	 i	
ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego	w	zakresie	rewa-
loryzacji:

1)	 wskazuje	 się	 do	 opracowania	 planu	 rewalo-
ryzacji	 caEy	 obszar	 objęty	 planem	 ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	terenów	oznaczonych	w	niniejszej	
uchwale	symbolami:	1KP,	2KP,	3KP	wraz	z	pierze-
jami	przylegającymi,	01KDPjg,	02KDPjgp,	03KDPj,	
04KDPj,	 05KDPjg,	 06KDPj,	 07KDPj,	 08KDPjgp,	
09KDPj	wraz	ze	wskazanymi	na	rysunku	planu	pie-
rzejami	przylegającymi,	04KDL,	01KDDgp,	04KDD,	
06KDDg,	 07KDD,	 08KDD,	 09KDD,	 11KDDgp,	
25KDD,	26KDD,	27KDDg,	28KDDg,	32KDD-p	wraz	
ze	wskazanymi	na	rysunku	planu	pierzejami	przyle-
gającymi,	1UK,	2UK,	1U/UP,	2KS,	3U,	4U,	obiekty	
wpisane	do	rejestru	zabytków	oraz	obiekty	wskaza-
ne	do	objęcia	ochroną	planistyczną,

2)	docelową	przebudowę	 terenu	1KP,	2KP,	3KP	
zakEadającą	 wcze[niejsze	 caEkowite	 wyeliminowa-
nie	ruchu	tranzytowego	z	 jego	wnętrza.	Przebudo-
wę	terenu	1KP,	2KP,	3KP	uznaje	się	jako	rozwiąza-
nie	docelowe,	po	wybudowaniu	nowego	przebiegu	
drogi	 krajowej	 nr	 17,	 która	 będzie	 stanowiEa	 ob-
wodnicę	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski	 w	 ciągu	 pro-
jektowanej	drogi	ekspresowej	S17	oraz	przekazaniu	
obecnej	drogi	krajowej	klasy	GP	na	rzecz	samorządu	
lokalnego,

3)	 ruch	 lokalny	 oparty	 na	 drogach	 oznaczonych	
symbolami	KDL,	KDL-p,	KDD	i	KDD-p

4)	 ograniczenie	 ruchu	 koEowego	 w	 terenie	 1KP,	
2KP,	3KP	na	 zasadach	okre[lonych	w	ustaleniach	
szczegóEowych	dotyczących	tego	terenu,

5)	ograniczenie	ruchu	lokalnego	w	drogach	ozna-
czonych	symbolami	KDPj,	KDPjgp,	KDPjg	wyEącznie	
do	obsEugi	przylegEych	terenów	w	tym	funkcji	usEu-
gowych,

6)	poprawę	i	ksztaEtowanie	jako[ci	i	estetyki	zabu-
dowy	 i	 zagospodarowania	 terenu	w	szczególno[ci	
poprzez:

a)	 zharmonizowanie	 kolorystyki	 elewacji,	 ksztaE-
tów	i	kolorystyki	dachów,	zieleni	 i	obiektów	maEej	
architektury,

b)	 zharmonizowanie	kolorystyki	 i	materiaEów	po-
sadzek	ciągów	pieszych	i	placów,

c)	 usuwanie	 elementów	 dysharmonizujących	 ta-
kich	 jak:	no[niki	 reklamowe,	 tymczasowa	zabudo-
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wa;
d)	zharmonizowanie	szpalerów	zieleni,	pod	wzglę-

dem	gatunków	i	formy	w	liniach	rozgraniczających	
dróg	i	terenów,

e)	podkre[lenie	charakteru	elewacji	detalami	archi-
tektonicznymi,

f)	 zharmonizowanie	 o[wietlenia	 pod	 względem	
formy,

7)	 wskazanie	 obszarów	 wymagających	 prze-
ksztaEceG	 w	 terenach	 1MN(U),	 2MN(U),	 2U,	 7U,	
10U,	2U(MN),	3U(MN),	6MN/U,	1KP,	2KP,	3KP	na	
zasadach	okre[lonych	w	§14

8)	identyfikację	i	zagospodarowanie	wnętrz	ogól-
nodostępnych	 w	 kwartaEach	 zabudowy	 oznaczo-
nych	symbolami	U,	U(MN)	i	MW(U)	wedEug	jednoli-
tego	projektu	budowlanego,

9)	 urządzenie	 i	 przebudowa	obszarów	przestrze-
ni	 publicznych	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	 graficznym,	 w	 tym:	 rodzaj	 i	 kompozy-
cja	 nawierzchni,	 zieleG	 ozdobna,	 szpalery	 drzew,	
obiektów	maEej	architektury	(o[wietlenie,	kosze	na	
[mieci,	 ogródki	 letnie,	 Eawki,	 tablice	 informacyjne,	
donice,	parkingi	rowerowe,	itp.),	wedEug	jednolitego	
projektu	zagospodarowania	terenu;

10)	ksztaEtowanie	gEównej	osi	widokowej	 i	kom-
pozycyjnej	 oraz	 otwarć	 widokowych,	 wyznaczo-
nych	na	rysunku	planu;

11)	 ksztaEtowanie	 i	 zachowanie	 zabudowy	 po-
przez	wskazanie	obiektów	budowlanych	mających	
stanowić	dominantę	i	subdominanty	przestrzenne;

12)	ksztaEtowanie	pierzei	ulic	zgodnie	z	obowiązu-
jącymi	liniami	zabudowy	wyznaczonymi	na	rysunku	
planu;

13)	 dachy	 kryte	 gontem,	 dachówką	 lub	 blachą	
gEadką,	 blachodachówką	 lub	 innym	materiaEem	na	
warunkach	okre[lonych	z	Wojewódzkim	Konserwa-
torem	 Zabytków,	 o	 ile	 ustalenia	 szczegóEowe	 nie	
stanowią	inaczej;

14)	dla	elewacji	budynków	obowiązuje	stosowa-
nie	takich	materiaEów,	jak:	kamieG	naturalny,	cegEa	
licowa,	 tynk,	 drewno,	 dopuszcza	 się	 stosowanie	
powierzchni	szklanych;

15)	 zakaz	 stosowania	 sidingu	w	elewacjach	bu-
dynków;

16)	 likwidację	 trwale	 i	 nietrwale	 poEączonych	 z	
gruntem	 obiektów	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	
jako	elementy	zagospodarowania	wskazane	do	wy-
burzenia;

17)	wyrównanie	linii	rozgraniczającej	ulic	poprzez	
cofnięcie	budynku	w	miejscach	wskazanych	na	ry-
sunku	planu	symbolami	graficznymi;

18)	wskazanie	obiektów	i	urządzeG	infrastruktury	
wskazanych	do	przebudowy	lub	przeniesienia;

2.	Ustala	się	pozostaEe	zasady	ochrony	i	ksztaEto-
wania	Eadu	przestrzennego:

1)	parametry	i	wskapniki	ksztaEtowania	zabudowy	
i	zagospodarowania	terenu,	zawarte	w	ustaleniach	
szczegóEowych	terenów;

2)	lokalizację	ogrodzeG	frontowych	zgodnie	z	linia-
mi	rozgraniczającymi	dróg	wyznaczonych	planem;

3)	 maksymalna	 wysoko[ć	 ogrodzenia	 160	 cm	
mierząc	 od	 poziomu	 chodnika	 lub	 opaski	 budynku	
do	najwyrszego	punktu	ogrodzenia;

4)	 maksymalna	 wysoko[ć	 podmurówki	 ogrodze-
nia	od	strony	dróg	publicznych,	ciągów	pieszych	nie	
more	przekraczać	30	cm	mierząc	od	chodnika	 lub	
opaski	budynku,

5)	ogrodzenia	od	strony	dróg	publicznych,	ciągów	
pieszych	arurowe	w	minimum	50%,	przy	czym	pro-
cent	ten	nalery	liczyć	kardorazowo	dla	powierzch-
ni	 ogrodzenia	 mierzonej	 pomiędzy	 poszczególnymi	
sEupkami	ogrodzeniowymi	i	gruntem	lub	podmurów-
ką,

6)	 zakaz	 realizacji	 ogrodzeG	 z	 betonowych	 ele-
mentów	prefabrykowanych;

7)	 dopuszcza	 się	 uzupeEnianie	 ogrodzeG	 rywo-
pEotami	oraz	stosowanie	samych	rywopEotów	jako	
ogrodzenie;

8)	nieprzekraczalne	i	obowiązujące	linie	zabudowy	
zgodnie	z	ustaleniami	szczegóEowymi;

9)	zakaz	umieszczania	wolnostojących	no[ników	
reklamowych;

10)	 zakaz	 lokalizacji	 no[ników	 reklamowych	 na	
budynkach,	balkonach,	przystankach,	na	latarniach	
ulicznych,	kEadkach,	na	urządzeniach	infrastruktury	
technicznej;

11)	 zakaz	 lokalizacji	 no[ników	 reklamowych	 i	
szyldów	 reklamowych	 na	 ogrodzeniach	 od	 strony	
dróg	i	przestrzeni	publicznych;

12)	dopuszcza	się	stosowanie	 reklamy	 remonto-
wo	｠	budowlanej	na	warunkach	okre[lonych	przez	
Wojewódzkiego	Konserwatora	Zabytków;

13)	 dopuszcza	 się	 lokalizowanie	 szyldów	 rekla-
mowych	na	budynkach	pod	warunkiem,	re	maksy-
malna	 powierzchnia	 jednego	 szyldu	 reklamowego	
wyniesie	 ｠	 0,12	 m²	 oraz	 ich	 Eączna	 powierzchnia	
na	danym	budynku	nie	zajmie	więcej	nir	1	%	po-
wierzchni	elewacji	budynku,	na	którym	są	zlokalizo-
wane,	w	uzgodnieniu	z	Wojewódzkim	Konserwato-
rem	Zabytków;

14)	 zakaz	 umieszczania	 anten,	 klimatyzatorów,	
wentylatorów	i	innych	podobnych	urządzeG	na	ele-
wacjach	 frontowych	oraz	na	elewacjach	ekspono-
wanych	od	dróg	i	przestrzeni	publicznych;

15)	dla	istniejących	no[ników	i	szyldów	reklamo-
wych	 obowiązuje	 likwidacja	 lub	 dostosowanie	 do	
zasad	i	parametrów	okre[lonych	niniejszą	uchwaEą;

16)	 zakaz	 lokalizacji	 obiektów	 dysharmonijnych	
oraz	wszelkich	dodatkowych	dominant	wysoko[cio-
wych;

3.	 PozostaEe	 ustalenia	 dotyczące	 ksztaEtowania	
Eadu	przestrzennego	zostaEy	zawarte	w	ustaleniach	
szczegóEowych	dla	poszczególnych	terenów	oraz	w	
§11	 dotyczącym	 zasad	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dzie-
dzictwa	 kulturowego,	 zabytków	 oraz	 dóbr	 kultury	
wspóEczesnej;

§8.	Ustala	 się	 zasady	ksztaEtowania	zabudowy	 i	
sposobów	zagospodarowania	terenu:

1)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 budynków	na	 dziaE-
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kach	 budowlanych	 w	 odlegEo[ci	 mniejszej	 nir	 3m	
od	granicy	z	sąsiednią	dziaEką	budowlaną	 lub	bez-
po[rednio	 przy	 granicy,	 wyEącznie	 pod	 zabudo-
wę	blipniaczą	zgodnie	z	 rysunkiem	planu	oraz	pod	
uzupeEnienia	 zabudowa	pierzejową,	 jereli	 ustalenia	
szczegóEowe	 niniejszej	 uchwaEy	 nie	 stanowią	 ina-
czej;

2)	 na	 terenach	objętych	niniejszym	planem	obo-
wiązuje	zakaz	lokalizowania	obiektów	handlowych,	
o	powierzchni	sprzedary	powyrej	2000	m²;

3)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 zabudowy	 mieszka-
niowej	 wielorodzinnej	 w	 istniejących	 parametrach	
na	 terenach	 wskazanych	 w	 planie	 pod	 zabudowę	
mieszkaniową	jednorodzinną	wyEącznie	na	dziaEkach	
budowlanych,	na	których	w	dniu	wej[cia	w	rycie	
niniejszej	 uchwaEy	 byEa	 zlokalizowana	 zabudowa	
mieszkaniowa	wielorodzinna;

4)	dla	 istniejących	budynków	i	czę[ci	budynków	
zlokalizowanych	pomiędzy	linią	rozgraniczająca	dro-
gi	lub	ciągu	pieszo-jezdnego	a	nieprzekraczalną	lub	
obowiązującą	 linią	 zabudowy	 morliwo[ć	 odbudo-
wy,	nadbudowy	i	remontu;

5)	 dopuszcza	 się	 lokalizowanie	 wolnostojących	
budynków	gospodarczych	 i	gararowych	wyEącznie	
za	tylną	linią	budynku;

6)	 odlegEo[ć	 zabudowy	 od	 krawędzi	 jezdni	 dróg	
wewnętrznych	niewyznaczonych	na	rysunku	planu	
min.	4,0m;

7)	pozostaEe	ustalenia	dotyczące	 zasad	ksztaEto-
wania	zabudowy	i	sposobów	zagospodarowania	te-
renu	zawarte	zostaEy	w	ustaleniach	szczegóEowych	
dla	poszczególnych	terenów,

§9.	Ustala	się	zasady	i	warunki	Eączenia	i	podziaEu	
nieruchomo[ci:

1)	W	obszarze	objętym	ustaleniami	planu	nie	wy-
znacza	się	obszarów	wymagających	scalenia	 i	po-
dziaEu	nieruchomo[ci;

2)	 jereli	ustalenia	szczegóEowe	niniejszej	uchwa-
Ey	nie	stanowią	inaczej	minimalna	szeroko[ć	frontu	
nowo	wydzielonej	dziaEki	budowlanej	wynosi:

a)	8	m	dla	zabudowy	pierzejowej,
b)	18	m	dla	zabudowy	wolnostojącej,
c)	14	m	dla	zabudowy	blipniaczej,
d)	8m	dla	zabudowy	szeregowej,
3)	jereli	ustalenia	szczegóEowe	niniejszej	uchwaEy	

nie	stanowią	inaczej	minimalna	powierzchnia	nowo	
wydzielonej	dziaEki	budowlanej	wynosi:

a)	300	m²	dla	zabudowy	pierzejowej,
b)	600	m²	dla	zabudowy	wolnostojącej,
c)	400	m²	dla	zabudowy	blipniaczej,
d)	300	m²	dla	zabudowy	szeregowej,
4)	 nowe	 dziaEki	 budowlane	 na	 terenach	 podle-

gających	 podziaEowi	 powinny	mieć	 powierzchnię	 i	
ksztaEt	umorliwiający	ich	prawidEowe	zagospodaro-
wanie,	 zapewnioną	 dostępno[ć	 komunikacyjną	 do	
kardej	dziaEki	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

§10.	Ustala	się	zasady	ochrony	[rodowiska,	przy-
rody	i	krajobrazu	kulturowego:

1)	Na	obszarze	objętym	planem	ustala	się:
a)	dla	dziaEek	budowlanych	minimalną	powierzch-

nię	biologicznie	czynną,	zgodnie	z	ustaleniami	szcze-
góEowymi	dla	poszczególnych	terenów;

b)	cenne	drzewa	wskazane	na	rysunku	planu	do	
zachowania,

c)	nakaz	zachowania	drzew	o	najwyrszych	walo-
rach	przyrodniczych	i	krajobrazowych	uznanych	za	
pomniki	 przyrody	 oznaczonych	 symbolem	 graficz-
nym	na	rysunku	planu,

d)	obowiązek	zachowania	poziomu	haEasu	zgodnie	
z	 przepisami	 odrębnymi	 dla	 terenów	 chronionych	
akustycznie	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-
lami:

-	U(MN),	MW(U),	MN(U),	MN/U,	U,	UP,	U/UP,	UT	
｠	jak	dla	terenów	przeznaczonych	na	cele	mieszka-
niowo-usEugowe,

e)	 dopuszczalny	 poziom	 haEasu	 od	 dróg	 dla	 ro-
dzajów	terenów	chronionych	akustycznie	nie	more	
przekraczać	norm	okre[lonych	w	przepisach	odręb-
nych;

f)	 dopuszczalny	 poziom	 haEasu	 od	 pozostaEych	
obiektów	 i	dziaEalno[ci	będącej	pródEem	haEasu	dla	
rodzajów	 terenów	 chronionych	 akustycznie	 nie	
more	przekraczać	norm	okre[lonych	w	przepisach	
odrębnych;

g)	 szpalery	 zieleni	 w	 miejscach	 wskazanych	
na	 rysunku	 planu,	 z	 morliwo[cią	 uzupeEnienia	 ich	
krzewami	 ozdobnymi	 i	 parterami	 z	 bylin	 lub	 ro[lin	
zadarniających	 wszędzie	 tam,	 gdzie	 nie	 będzie	 to	
kolidować	z	ustalonymi	lub	dopuszczonymi	planem	
miejscami	postojowymi;

h)	 zasady	 prowadzenia	 gospodarki	 odpadami	
zgodnie	z	§12,	pkt	8.

i)	 zakaz	 lokalizacji	 przedsięwzięć	mogących	 zna-
cząco	oddziaEywać	na	[rodowisko,	dla	których	spo-
rządzenie	raportu	oddziaEywania	na	[rodowisko	jest	
obligatoryjne	 w	 rozumieniu	 przepisów	 odrębnych,	
z	 wyjątkiem	 obiektów	 infrastruktury	 technicznej	 i	
komunikacyjnej,	 sEurącej	 obsEudze	 mieszkaGców	 i	
urytkowników	terenu;

j)	 obszar	 objęty	 opracowaniem	 planu	 poEorony	
jest	poza	systemem	prawnie	chronionych	obszarów	
przyrodniczych;

k)	obszar	objęty	opracowaniem	znajduje	się	w	ob-
szarze	GEównego	 Zbiornika	Wód	 Podziemnych	Nr-
407	｠	Niecka	Lubelska/CheEm	｠	Zamo[ć/	w	obsza-
rze	najwyrszej	ochrony	/ONO/;

l)	obszar	objęty	opracowaniem	poEorony	jest	poza	
systemem	przyrodniczym	miasta:	obszarami	Natura	
2000	 -	Dolina	SoEokiji	 (PLB060021),	Natura	2000	
｠	Roztocze	(PLB060012)	i	poza	doliną	rzeki	SoEokiji	
(korytarz	 ekologiczny),	 które	występują	 na	 terenie	
miasta	Tomaszów	Lubelski;

m)	na	obszarze	objętym	opracowaniem	nie	wystę-
pują	 tereny	 górnicze	 wyznaczone	 dla	 zEór	 kopalin	
podstawowych	i	pospolitych,	a	takre	obszary	nara-
rone	na	niebezpieczeGstwo	powodzi	oraz	zagrorone	
osuwaniem	się	mas	ziemnych;
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§11.	Ustala	się	zasady	ochrony	krajobrazu	i	dzie-
dzictwa	 kulturowego,	 zabytków	 oraz	 dóbr	 kultury	
wspóEczesnej:

1)	W	obszarze	objętym	ustaleniami	planu	dziaEania	
inwestycyjne,	w	tym	prace	ziemne,	nalery	prowa-
dzić	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	prawa	w	
zakresie	ochrony	dóbr	kultury	oraz	w	uzgodnieniu	z	
Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków;

2)	W	obszarze	objętym	ustaleniami	planu	zlokali-
zowane	są	obiekty	wpisane	do	rejestru	zabytków,	
objęte	caEkowitą	ochroną	oznaczone	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	graficznym	z	odpowiednim	numerem	
wpisu	do	rejestru	zabytków:

a)	Ko[cióE	parafialny	rzymskokatolicki	p.w.	Zwia-
stowania	 NMP	 wraz	 z	 wyposareniem	 wnętrza,	
otoczenie	z	drzewostanem	w	granicach	cmentarza	
ko[cielnego	oraz	dzwonnica	｠	wpisany	do	rejestru	
zabytków	pod	nr	A/156,	oznaczony	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	graficznym	i	cyfrą	1;

b)	Dom	zw.ｧHerbaciarniąｦ	w	granicach	[cian	ze-
wnętrznych	 ｠	 wpisany	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	
nr	ZA/261,	oznaczony	na	rysunku	planu	symbolem	
graficznym	i	cyfrą	2;

c)	Cerkiew	prawosEawna	[w.	MikoEaja	z	wyposa-
reniem	wnętrza,	zadrzewienie	｠	wpisana	do	rejestru	
zabytków	 pod	 nr	 ZA/194,	 oznaczona	 na	 rysunku	
planu	symbolem	graficznym	i	cyfrą	3;

d)	UkEad	urbanistyczny	Tomaszowa	Lubelskiego,	
pozostaEo[ci	waEów	miejskich	｠	wpisany	do	rejestru	
zabytków	pod	nr	A/246,	oznaczony	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	graficznym	w	granicach	obszaru	obję-
tego	ustaleniami	planu;

3)	 przedmiotem	ochrony,	 o	 której	mowa	w	pkt.	
2,	są	:

a)	dla	obiektu	oznaczonego	cyfrą	1	｠	budynek	z	
wyposareniem	wnętrza,	otoczenie	z	drzewostanem	
oraz	dzwonnica;

b)	dla	obiektu	oznaczonego	cyfrą	2	｠	budynek;
c)	dla	obiektu	oznaczonego	cyfrą	3	｠	budynek	z	

wyposareniem	wnętrza	i	zadrzewienie;
d)	dla	ukEadu	urbanistycznego	miasta	Tomaszów	

Lubelski	｠	rozplanowanie	i	ukEad	ulic	wraz	z	pozo-
staEo[ciami	obronnych	waEów	miejskich,

4)	 celem	ochrony,	 o	 której	mowa	w	pkt.	 2	 jest	
zachowanie	 walorów	 architektonicznych	 obiektów	
oznaczonych	literami	a,	b,	c	-	usytuowanie	i	gaba-
ryty	budynków;

5)	w	odniesieniu	do	obiektów,	o	których	mowa	w	
pkt.	2	lit.	a,	b,	c	obowiązują	następujące	ustalenia:

a)	zakaz	wyburzania,
b)	wszelkie	prace	i	dziaEania	prowadzone	na	obiek-

tach	i	w	otoczeniu	wymagają	uzgodnienia	z	Woje-
wódzkim	Konserwatorem	Zabytków,

c)	 dopuszcza	 się	 adaptację	 budynku	 ｧHerbaciar-
niaｦ	 oznaczonego	 literą	 b)	 na	 funkcje	 związane	 z	
usEugami	 turystycznymi	 i	 kultury,	 w	 tym:	 funkcje	
wystawiennicze,	muzealne.

6)	w	odniesieniu	do	wpisanego	do	rejestru	ukEa-
du	urbanistycznego	miasta,	obowiązują	następujące	
ustalenia:

a)	wszelkie	prace	i	dziaEania	prowadzone	w	obsza-
rze	objętym	ustaleniami	planu	wymagają	uzgodnie-
nia	z	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków,

b)	nakaz	 likwidacji	obiektów	dysharmonijnych	w	
stosunku	do	historycznego	ukEadu	urbanistycznego	
zgodnie	z	ustaleniami	szczegóEowymi	dla	poszcze-
gólnych	terenów	oraz	zgodnie	z	rysunkiem	planu,	w	
ramach	przeprowadzenia	prac	remontowych,

c)	nakaz	zmiany	formy	elewacji	i	detali	architekto-
nicznych	oraz	konstrukcji	dachu	budynków	wskaza-
nych	na	rysunku	planu	symbolem	graficznym	jako:	
budynki	do	zmiany	formy	elewacji	oraz	budynki	do	
zmiany	formy	i	konstrukcji	dachu,	na	etapie	prac	re-
montowych,	zgodnie	z	ustaleniami	szczegóEowymi	
dla	danego	terenu,

d)	 nakaz	 wprowadzenia	 funkcji	 usEugowych	 w	
parterach	budynków,	zgodnie	z	ustaleniami	szcze-
góEowymi	dla	poszczególnych	terenów,

e)	 realizacja	wiat	 przystankowych	wg	 indywidu-
alnych	 projektów,	 uzgodnionych	 z	 Wojewódzkim	
Konserwatorem	Zabytków,

7)	pozostaEe	nakazy,	zakazy	i	dopuszczenia	zgod-
nie	z	ustaleniami	§7	i	§8;

8)	obejmuje	się	ochroną	planistyczną	widok	ozna-
czony	na	rys.	planu	symbolem	graficznym	i	cyfrą	1;

9)	przedmiotem	ochrony,	o	której	mowa	w	pkt.	8	
jest	ochrona	widoku	na	zespóE	Ko[cioEa	parafialnego	
p.w.	Zwiastowania	NMP:

10)	dla	widoku,	o	którym	mowa	w	pkt.	9,	plan	
ustala:

a)	wszelkie	prace	i	dziaEania	prowadzone	na	obiek-
tach	 wymagają	 uzgodnienia	 z	 Wojewódzkim	 Kon-
serwatorem	Zabytków,

b)	 zakaz	 przesEaniania	 obiektu	 objętego	 ochroną	
widoku,

c)	zakaz	realizacji	obiektów	mogących	dominować	
gabarytowo	i	architektonicznie	nad	obiektem	obję-
tym	ochroną	widoku,

11)	 obejmuje	 się	 ochroną	 planistyczną	 otwarcia	
widokowe,	 od	 strony	 ciągów	 pieszo	 ｠	 jezdnych	
01KDPjg,	 02KDPjgp,	 03KDPj,	 04KDPj,	 05KDPjg,	
06KDPj,	07KDPj,	08KDPjgp,	09KDPj	oraz	od	strony	
terenu	2KS,	na	pierzeje	rynku	oraz	budynki	wskaza-
ne	do	objęcia	ochroną	planistyczną,

12)	dla	ochrony,	o	której	mowa	w	pkt.	11	plan	
ustala:

a)	 zakaz	 przesEaniania	 obiektów,	 na	 który	 jest	
otwarcie	 widokowe,	 za	 wyjątkiem	 odtwarzanych	
hal	targowych,

b)	zakaz	realizacji	obiektów	mogących	dominować	
gabarytowo	i	architektonicznie	nad	obiektami	obję-
tymi	ochroną	widoków,	za	wyjątkiem	odtwarzanych	
hal	targowych,

13)	 obejmuje	 się	 ochroną	 planistyczną	 ponirsze	
obiekty	o	walorach	kulturowych	oznaczone	symbo-
lem	graficznym	na	rysunku	planu:

a)	 Dawny	 budynek	 strary	 ｠	 teren	 3KP,	 obecna	
szkoEa	muzyczna,	ul.	Rynek	5;

b)	Wikarówka	｠	teren	2UK,	budynek	od	strony	ul.	
29	listopada;
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c)	 Plebania	 ｠	 teren	2UK,	 budynek	 od	 strony	 ul.	
Królewskiej;

d)	Pręgierz	｠	figura	przydrorna	｠	wej[cie	na	teren	
2	UK	od	strony	ul.	Królewskiej;

e)	Brama	w	ogrodzeniu	ko[cioEa	modrzewiowego-	
wej[cie	na	teren	2	UK	od	strony	ul.	Królewskiej;

f)	Dom	mieszkalny	 -	 ul.	Szczepankiewicza	 ｧDru-
gakaｦ	nr	17;

g)	Dom	mieszkalny	-	ul.	Szczepankiewicza	ｧDru-
gakaｦ	nr	11;

h)	Dom	mieszkalny	-	ul.	Szczepankiewicza	ｧDru-
gakaｦ	nr	9;

i)	Dom	mieszkalny	-	ul.	Szczepankiewicza	ｧDruga-
kaｦ	nr	6;

j)	Dom	mieszkalny	-	ul.	Rynek	nr	3;
k)	Dom	mieszkalny	-	ul.	Lwowska	nr	6;
l)	Dom	mieszkalny	-	ul.	Lwowska	16-20;
m)	Dom	mieszkalny	-	ul.	Lwowska	nr	42;
n)	Dom	mieszkalny	-	ul.	Królewska	nr	10;
o)	Dom	mieszkalny	-	ul.	Króla	Jana	III	Sobieskiego	

nr	13.
14)	Przedmiotem	ochrony,	o	której	mowa	w	pkt	2	

i	13,	są	budynki,	w	tym	ich	forma	i	gabaryty,	mate-
riaE,	detal	architektoniczny;

15)	Celem	ochrony,	o	której	mowa	w	pkt	2	i	13,	
jest	 zachowanie	 walorów	 architektonicznych	 tych	
obiektów.;

16)	W	odniesieniu	do	objętych	ochroną	obiektów,	
o	których	mowa	w	pkt.	2,	obiektów	wpisanych	do	
ewidencji	 zabytków	 oraz	 wskazanych	 do	 objęcia	
ochroną	planistyczną,	obowiązują	następujące	usta-
lenia:

a)	obowiązek	zachowania	historycznej	formy	i	ku-
batury	 budynków,	 historycznych	 detali	 architekto-
nicznych	oraz	otworów	drzwiowych	i	okiennych;

§12.	Ustala	się	zasady	modernizacji,	rozbudowy	i	
budowy	systemów	infrastruktury	technicznej:

1)	W	zakresie	 lokalizacji	urządzeG	sieciowych	in-
frastruktury	technicznej:

a)	plan	dopuszcza	budowę	 i	modernizację	sieci	 i	
urządzeG	infrastruktury	technicznej	w	liniach	rozgra-
niczających	dróg,	w	uzgodnieniu	z	wEa[cicielem	sie-
ci	oraz	zarządcą	drogi	w	oparciu	o	przepisy	odrębne	
i	oznaczonych	w	następujący	sposób:

-	magistrale	wodociągowe,	oznaczone	na	rysunku	
kolorem	niebieskim;

-	sanitarne	kolektory	kanalizacyjne,	oznaczone	na	
rysunku	kolorem	brązowym;

-	 deszczowe	 kolektory	 kanalizacyjne,	 oznaczone	
na	rysunku	kolorem	zielonym;

-	magistrale	ciepEownicze,	oznaczone	na	rysunku	
kolorem	pomaraGczowym;

-	magistrale	gazowe,	oznaczone	na	rysunku	kolo-
rem	jasno	róEtym;

-	napowietrzne	i	kablowe	linie	elektroenergetycz-
ne	[redniego	i	niskiego	napięcia;

b)	Ustala	się	zasady	uzbrojenia	terenu	w	sieci	in-
frastruktury	technicznej:

-	dopuszcza	się	 lokalizowanie	sieci	 infrastruktury	

technicznej	oraz	urządzeG	z	nimi	związanych	w	pla-
nowanych	i	istniejących	pasach	drogowych,	w	od-
legEo[ci	od	krawędzi	jezdni	okre[lonej	w	przepisach	
odrębnych,	a	w	przypadku	lokalizowania	na	innych	
terenach	｠	w	sposób	podporządkowany	okre[lonej	
w	planie	funkcji	terenu	i	nie	kolidujący	z	planowaną	
zabudową;

-	poEorenie	i	parametry	techniczne	sieci	podlegają	
uszczegóEowieniu	w	projektach	budowlanych;

-	w	pasach	drogowych,	sieci	infrastruktury	tech-
nicznej	 urytku	 powszechnego	 mogą	 być,	 w	 przy-
padkach	uzasadnionych,	sytuowane	w	sposób	inny	
nir	przedstawione	na	rysunku	planu,	na	warunkach	
okre[lonych	w	przepisach	odrębnych;

-	 w	 pasach	 drogowych	 planowanych	 dróg	 we-
wnętrznych	 nieokre[lonych	 na	 rysunku	 planu	 sie-
ci	 infrastruktury	 technicznej	 lokalizować	zgodnie	 z	
przepisami	odrębnymi;

-	rozdzielcze	sieci	infrastruktury	technicznej	uryt-
ku	 powszechnego	 nalery	 projektować	 i	 budować	
uwzględniając	potrzeby	okre[lonej	w	planie	zabudo-
wy	oraz	potrzeby	zabudowy	na	terenach	przylegEych	
nie	objętych	planem,	a	wskazanych	w	studium	jako	
tereny	inwestycyjne	(potencjalni	urytkownicy	sieci);

-	 przyEącza	 nieruchomo[ci	 do	 ciągów	 ulicznych	
sieci	 infrastruktury	 technicznej	 powinny,	 w	 grani-
cach	pasa	drogowego	wyznaczonego	liniami	rozgra-
niczającymi,	przebiegać	prostopadle	do	osi	podEur-
nej	ulicy;	w	technicznie	uzasadnionych	wypadkach	
dopuszcza	się	przebieg	sko[ny	pod	katem	nie	mniej-
szym	nir	45o,	do	osi	podEurnej	ulicy,	o	ile	nie	utrudni	
to	przyEączenia	do	sieci	ulicznej	nieruchomo[ci	są-
siednich;

-	 w	 przypadku	 konieczno[ci	 przeprowadzenia	
tranzytowych	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	 nie	
pokazanych	na	rysunku	planu	wykonanie	ich	nie	bę-
dzie	sprzeczne	z	ustaleniami	planu	pod	warunkiem,	
re	 ich	 przebieg	 nie	 będzie	 kolidowaE	 z	 istniejącą	 i	
planowana	zabudową;

-	stacje	transformatorowe	mogą	być	lokalizowane	
w	 granicach	 planu	 pod	 warunkiem	 nie	 naruszenia	
wynikających	z	niniejszego	planu	przepisów	odręb-
nych	oraz	warunków	zabudowy	i	zagospodarowania	
terenów	sąsiednich	-	uszczegóEowienie	w	projekcie	
budowlanym;

2)	W	zakresie	zaopatrzenia	w	wodę,	ustala	się:
a)	zasilanie	w	wodę	z	wodociągu	miejskiego	z	sieci	

rozdzielczej	zlokalizowanej	wzdEur	istniejących	dróg	
objętych	granicą	obowiązywania	ustaleG	planu;

b)	jako	podstawę	do	podejmowania	decyzji	inwe-
stycyjnych	w	 zakresie	 rozbudowy	 systemu	wodo-
ciągowego	nalery	przyjąć	obowiązujące	programy;

c)	budowę	nowych	odcinków	sieci	wodociągowej	
w	liniach	rozgraniczających	dróg	poza	pasami	jezdni	
w	uzgodnieniu	z	zarządcą	drogi;

d)	 morliwo[ć	 budowy	 nowych	 odcinków	 sieci	
wodociągowej	w	drogach	oznaczonych	na	rysunku	
planu	symbolami	01KDL,	02KDL-p,	04KDL,12KDPj,	
05KDPjg,	poEudniowym	odcinku	od	16KDD,	18KDD,	
24KDD,	25KDD,	27KDDg;
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e)	przy	realizacji	nowych	i	przebudowie	sieci	wo-
dociągowych	w	obszarze	planu,	obowiązuje	zapew-
nienie	przeciwporarowego	zaopatrzenia	wodnego	w	
zakresie	pródeE	zaopatrzenia	i	sieci	hydrantów	nad-
ziemnych;

f)	nakaz	podEączania	nowych	odbiorców	do	sieci	
wodociągowej	po	jej	wybudowaniu;

3)	W	zakresie	 odprowadzania	 [cieków	komunal-
nych	oraz	wód	opadowych,	ustala	się:

a)	odprowadzenie	[cieków	komunalnych	do	ukEa-
du	 kanalizacyjnego	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	 a	
następnie	oczyszczanie	w	oczyszczalni	[cieków	w	
mie[cie	Tomaszów	Lubelski;

b)	budowę	nowych	odcinków	sieci	kanalizacyjnej	
w	 liniach	 rozgraniczających	 dróg	w	 uzgodnieniu	 z	
zarządcą	drogi;

c)	morliwo[ć	budowy	nowych	odcinków	sieci	ka-
nalizacyjnej	w	drogach	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolami	01KDL,	01KDDgp,	02KDD,	27KDDg,	
28KDDg,	05KDPjg,	oraz	w	ciągu	pieszym	2Kp;

d)	 morliwo[ć	 utrzymania	 rozwiązaG	 indywidual-
nych	do	czasu	objęcia	poszczególnych	terenów	sie-
cią	kanalizacyjną;

e)	jako	podstawę	do	podejmowania	decyzji	inwe-
stycyjnych	w	zakresie	rozbudowy	ukEadu	kanalizacji	
[ciekowej	nalery	przyjąć	obowiązujące	programy;

f)	nakaz	podEączania	nowych	odbiorców	do	sieci	
kanalizacyjnej	po	jej	wybudowaniu;

g)	zakaz	odprowadzania	wód	opadowych	do	urzą-
dzeG	kanalizacji	sanitarnej;

h)	 do	 czasu	 realizacji	 kanalizacji	 deszczowej	 do-
puszcza	się	odprowadzenie	wód	opadowych	z	da-
chów	obiektów	budowlanych	do	gruntu,	a	z	utwar-
dzonych	dróg,	placów	i	parkingów	przez	separatory	
ropopochodnych	i	piaskowniki	do	gruntu,	zgodnie	z	
przepisami	odrębnymi

4)	W	zakresie	zaopatrzenia	w	gaz,	ustala	się:
a)	zasilanie	w	gaz	ziemny	przewodowy	za	po[red-

nictwem	istniejącej	sieci;
b)	budowę	nowych	gazociągów	w	liniach	rozgra-

niczających	dróg,	poza	pasami	jezdni	zgodnie	z	wy-
mogami	przepisów	odrębnych	w	uzgodnieniu	z	wEa-
[ciwym	zakEadem	gazowniczym	i	zarządcą	drogi;

c)	 morliwo[ć	 budowy	 nowych	 odcinków	 sieci	
gazowej	 w	 drogach	 oznaczonych	 na	 rysunku	 pla-
nu	symbolami	02KDL-p,	03KDL,	04KDL,	01KDDgp,	
15KDD,	 23KDD,	 24KDD,	 31KDD,	 02KDPjgp,	
03KDPj;

d)	jako	podstawę	do	podejmowania	decyzji	inwe-
stycyjnych	w	zakresie	rozbudowy	sieci	gazowej	na-
lery	przyjąć	obowiązujące	programy;

e)	mają	zastosowanie	obowiązujące	przepisy	od-
rębne;

f)	 linię	ogrodzeG	w	odlegEo[ci	min.	0,5	m	od	ga-
zociągu;

g)	szafki	gazowe	(otwierane	na	zewnątrz	od	stro-
ny	ulicy)	winny	być	lokalizowane	w	linii	ogrodzeG,	
w	 pozostaEych	 przypadkach	 w	 miejscu	 uzgodnio-
nym	z	zarządzającym	siecią	gazową;

5)	W	zakresie	zaopatrzenia	w	energię	elektryczną,	

ustala	się:
a)	 utrzymanie	 istniejącej	 sieci	 elektroenergetycz-

nej	[redniego	i	niskiego	napięcia;
b)	 utrzymanie	 podstawowego	 pródEa	 zasilania	w	

energię	elektryczną	dla	miasta;
c)	 zasilanie	 odbiorców	w	 energię	 elektryczną	 za	

po[rednictwem	istniejących	i	nowoprojektowanych	
stacji	transformatorowych;

d)	 utrzymanie	 lokalizacji	 stacji	 transformatoro-
wych	wnętrzowych	z	morliwo[cią	remontu,	moder-
nizacji	i	rozbudowy,	z	zastrzereniem	§15,	pkt	4,	5;

e)	utrzymanie	stacji	transformatorowej	sEupowej	z	
morliwo[cią	zmiany	jej	lokalizacji	i	przebudowy	oraz	
remontu,	modernizacji	i	rozbudowy	;

f)	budowę	o[wietlenia	ulicznego	w	liniach	rozgra-
niczających	dróg;

g)	morliwo[ć	przebudowy	istniejących	sieci	i	urzą-
dzeG	elektroenergetycznych	jedynie	przez	wEa[cicie-
la	sieci	na	warunkach	okre[lonych	przez	wEa[ciwy	
zakEad	 energetyczny,	 zgodnie	 z	 przepisami	 odręb-
nymi;

h)	morliwo[ć	 lokalizacji	 i	 budowy	nowych	stacji	
transformatorowych	wnętrzowych	nie	wskazanych	
na	rysunku	planu	w	ilo[ci	zgodnej	z	zapotrzebowa-
niem,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

i)	 morliwo[ć	 budowy	 nowych	 odcinków	 sieci	
energetycznej	niskiego	napięcia	w	drogach	oznaczo-
nych	na	rysunku	planu	symbolami	01KDL,	02KDL-p,	
03KDL,	 04KDL,	 05KDL,	 01KDDgp,	 03KDD,	
27KDDg,	 28KDDg,	 29KDD,	 30KDD,	 31KDD,	
34KDD,	 35KDD,	 03KDPj,	 04KDPj,	 05KDPjg,	
12KDPj	oraz	w	ciągu	pieszym	2Kp;

j)	dopuszcza	się	skablowanie	napowietrznych	linii	
niskiego	napięcia;

k)	wzdEur	 istniejących	 linii	 napowietrznych	 [red-
niego	napięcia	strefę	ochronną	｠	wolną	od	zabudo-
wy	o	szeroko[ci	15m	(po	7,5m	od	osi	linii),	wskaza-
na	na	rysunku	planu;

6)	W	zakresie	zaopatrzenia	w	ciepEo,	ustala	się:
a)	dla	budynków	mieszkalnych	i	obiektów	usEugo-

wych	 realizację	wEasnych	 kotEowni,	 o	 ile	 speEniają	
wymogi	ochrony	[rodowiska;

b)	 zachowanie,	modernizację,	 przebudowę	 i	 roz-
budowę	urządzeG	grzewczych	w	celu	zastosowania	
paliw	o	niskiej	emisji	zanieczyszczeG;

c)	w	zabudowie	mieszkaniowej	jednorodzinnej	na-
lery	zastosować	systemy	grzewcze	preferujące	pa-
liwa	ekologiczne;

d)	dopuszcza	się	stosowanie	odnawialnych	pródeE	
energii	(np.	kolektory	sEoneczne	i	pompy	ciepEa)	oraz	
innych	no[ników	energii,	w	tym	elektrycznej;

7)	W	zakresie	telekomunikacji,	ustala	się:
a)	obsEugę	przez	dotychczas	funkcjonujące	auto-

matyczne	centrale	telefoniczne	oraz	przez	magistra-
lę	[wiatEowodową;

b)	budowę	sieci	telekomunikacyjnej	nalery	realizo-
wać	w	oparciu	o	warunki	techniczne	wydane	przez	
dysponenta	sieci;

c)	 rozbudowę	 sieci	 telekomunikacyjnej	w	 liniach	
rozgraniczających	dróg	na	warunkach	okre[lonych	
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przez	zarządcę	drogi	z	dopuszczeniem	przebiegu	na-
powietrznych	 linii	 telefonicznych	 poza	 liniami	 roz-
graniczającymi,	przy	zapewnieniu	sEurebno[ci	grun-
towej.

8)	W	zakresie	gospodarki	odpadami,	ustala	się;
a)	gromadzenie	i	wywóz	odpadów	w	pojemnikach	

szczelnych,	oprórnianych	na	zasadach	okre[lonych	
w	Planie	Gospodarki	Odpadami	miasta	Tomaszów	
Lubelski;

b)	na	dziaEkach	budowlanych	nalery	przewidzieć	
miejsca	na	pojemniki	sEurące	do	czasowego	groma-
dzenia	odpadów	staEych	z	uwzględnieniem	morliwo-
[ci	ich	segregacji

§13.	1.	Ustala	się	zasady	modernizacji,	rozbudo-
wy	i	budowy	systemów	komunikacji

1)	W	zakresie	wyznaczania	miejsc	parkingowych	
lub	postojowych	na	danej	nieruchomo[ci	ustala	się	
następujące	wielko[ci:

a)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	i	wielo-
rodzinna	｠	minimum	2	miejsca	postojowe,	wliczając	
miejsca	gararowe;

b)	biura,	urzędy	｠	minimum	1	miejsce	postojowe	
na	10m²	pow.	urytkowej,

c)	 handel,	 restauracje,	 kawiarnie	 ｠	 minimum	 1	
miejsce	postojowe	na	20	m²	pow.	urytkowej,

d)	hotele,	pensjonaty	-	minimum	1	miejsce	posto-
jowe	na	2	Eórka,

e)	przychodnie	zdrowia,	gabinety	lekarskie	-	mini-
mum	1	miejsce	postojowe	na	20	m²	pow.	urytko-
wej,

f)	szkoEy,	przedszkola,	rEobki	-	minimum	1	miejsce	
postojowe	na	5	dzieci,	uczniów,

g)	dopuszcza	się	zapewnienie	miejsc	postojowych	
poza	liniami	rozgraniczającymi	tereny,	na	których	ta	
zabudowa	 jest	 zlokalizowana,	 w	 ramach	 terenów	
oznaczonych	symbolami	KS,

h)	w	zakresie	wyznaczania	miejsc	parkingowych	
lub	postojowych	na	danej	nieruchomo[ci	dopuszcza	
się	realizację	miejsc	parkingowych	lub	postojowych	
podziemnych;

2)	Podstawowy	ukEad	komunikacyjny	tworzą:
a)	droga	lokalna	-	01	KDL:	ul.	Piekarska,
b)	projektowana	droga	lokalna	｠	02	KDL-p
c)	droga	lokalna	｠	03	KDL:	ul.	Armii	Krajowej,	ul.	

Stawisko,
d)	droga	 lokalna	｠	04	KDL:	ul.	Zwiętojurska,	ul.	

Królewska,
e)	droga	lokalna	｠	05	KDL:	ul.	K.I.	GaEczyGskiego,
f)	droga	dojazdowa	｠	12KDD:	ul.	Bracka,
g)	droga	dojazdowa	｠	10KDD;	ul.	T.	Ko[ciuszki,
3)	UzupeEniający	ukEad	komunikacyjny	tworzą:
a)	docelowa	droga	dojazdowa	-	01KDDgp	po	wy-

budowaniu	nowego	przebiegu	drogi	krajowej	nr	17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	 S17	 ｠	 istniejąca	 droga	 gEówna	 ruchu	 przy-
spieszonego	(droga	krajowa	nr	17);	ul.	Zamojska

b)	docelowa	droga	dojazdowa｠	11KDDgp	po	wy-
budowaniu	nowego	przebiegu	drogi	krajowej	nr	17,	

która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	 S17	 ｠	 istniejąca	 droga	 gEówna	 ruchu	 przy-
spieszonego	(droga	krajowa	nr	17);	ul.	Lwowska,

c)	droga	dojazdowa	｠	02KDD:	ul.	Szymanowskie-
go,

d)	projektowana	droga	dojazdowa	03KDD-p
e)	droga	dojazdowa	04KDD:	ul.	RogózieGska,
f)	droga	dojazdowa	05KDD:	ul.	Szyllinga,
g)	 droga	 dojazdowa	 06KDDg:	 ul.	 Józefa	 PiEsud-

skiego,
h)	droga	dojazdowa	07KDD:	ul.	Gen.	WE.	Andersa,
i)	droga	dojazdowa	08KDD:	ul	Boya	qeleGskiego,
j)	droga	dojazdowa	09KDD:	ul.	R.	Traugutta,
k)	droga	dojazdowa	13KDD:	ul.	Mydlarska,
l)	droga	dojazdowa	14KDD:	ul.	B.	GEowackiego,
m)	droga	dojazdowa	15KDD:	ul.	St.	Staszica,
n)	droga	dojazdowa	16KDD:ul.	Króla	Jana	III	So-

bieskiego,
o)	droga	dojazdowa	17KDD:	ul.	Jana	KiliGskiego,
p)	droga	dojazdowa	18KDD:	ul.	Jana	KiliGskiego,
q)	droga	dojazdowa	19KDD:	ul.	Jana	KiliGskiego,
r)	droga	dojazdowa	20KDD:	ul.	Jana	KiliGskiego,
s)	droga	dojazdowa	21KDD:	ul.	W.	Szczepankie-

wicza	ｧDrugakaｦ,
t)	droga	dojazdowa	22KDD:	ul.	W.	Szczepankie-

wicza	ｧDrugakaｦ,
u)	droga	dojazdowa	23KDD:	ul.	W.	Szczepankie-

wicza	ｧDrugakaｦ,
v)	droga	dojazdowa	24KDD:	ul.	W.	Szczepankie-

wicza	ｧDrugakaｦ,
w)	droga	dojazdowa	25KDD:	ul.	ST.	Staszica,
y)	droga	dojazdowa	26KDD:	ul.	Króla	Jana	III	So-

bieskiego,
z)	droga	dojazdowa	27KDDg:	ul	29	Listopada,
p)	droga	dojazdowa	28KDDg:	ul.	29	Listopada,
aa)	droga	dojazdowa	29KDD:	ul.	Króla	Jana	III	So-

bieskiego
bb)	droga	dojazdowa	30KDD:	ul.	Starocerkiewna,
cc)	droga	dojazdowa	31KDD:	ul.	Starozamojska,
dd)	projektowana	droga	dojazdowa	32KDD-p,
ee)	projektowana	droga	dojazdowa	33KDD-p;
ff)	 droga	 dojazdowa	34KDD:	 ul.	 Elizy	Orzeszko-

wej,
gg)	droga	dojazdowa	35KDD:	ul.	Rymarska;
hh)	droga	wewnętrzna	01KDW;
ii)	droga	wewnętrzna	02KDW;
jj)	droga	wewnętrzna	03KDW;
4)	UkEad	 komunikacyjny	 skEada	 się	 z	 dróg	 lokal-

nych,	dojazdowych	i	wewnętrznych.	Są	to	drogi	ist-
niejące,	których	trasy	zostaEy	wykorzystane	w	pla-
nie	oraz	projektowane,	których	przebieg	ustalono	w	
niniejszym	planie

5)	Dopuszcza	się,	w	granicach	terenów,	wydziele-
nie	dróg	wewnętrznych	o	minimalnej	szeroko[ci	8m	
i	ciągów	pieszych.

6)	W	granicach	obszaru	objętego	planem	dopusz-
cza	się	lokalizowanie	nie	wyznaczonych	na	rysunku	
planu	urządzeG	i	sieci	infrastruktury	technicznej,	w	
tym	komunikacyjnych,	niezbędnych	dla	obsEugi	te-
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renu.
7)	 W	 ramach	 nowych	 inwestycji,	 w	 granicach	

terenu	 lub	poza	 terenem	 jej	 realizacji	 inwestor	 zo-
bowiązany	 jest	 zaprojektować	 odpowiednią	 liczbę	
miejsc	 postojowych	 dla	 samochodów,	 wynikającą	
z	charakteru	funkcjonalno-urytkowego	 inwestycji	 i	
zewnętrznych	 warunków	 komunikacyjnych,	 zgod-
nie	z	ustaleniami	pkt.	1.

8)	 Ustanawia	 się	 zakaz	 lokalizowania	 w	 pasach	
drogowych	 istniejących	 i	 projektowanych	 ulic	 no-
wych	obiektów	budowlanych	nie	sEurących	komuni-
kacyjnej	funkcji	ulicy,	innych	nir	sieci	infrastruktury	
technicznej	urytku	powszechnego	oraz	przyEączy	do	
tych	sieci	sytuowanych	z	zachowaniem	zasad	okre-
[lonych	w	obowiązujących	przepisach,

9)	 Rozwiązania	 wynikające	 z	 realizacji	 ukEadu	
komunikacyjnego	 (ulic,	 [cierek	 rowerowych,	przy-
stanków	 komunikacji	 zbiorowej)	 i	 rórniące	 się	 od	
rozwiązaG	docelowych	uznaje	się	za	tymczasowe.

10)	 W	 celu	 odtworzenia	 ukEadu	 historycznego	
ustala	się	następujące	zasady	obsEugi	komunikacyj-
nej:

a)	 zapewnienie	 dostępno[ci	 poprzez	 ogranicze-
nie	 ruchu	koEowego	(tereny:	01KDDgp,	11KDDgp,	
01KDPjg,	 02KDPjgp,	 03KDPj,	 04KDPj,	 05KDPjg,	
06KDPj,	07KDPj,	08KDPjgp,	09KDPj	jako	rozwiązaG	
docelowych	 po	 wybudowaniu	 nowego	 przebiegu	
drogi	krajowej	nr	17,	która	będzie	stanowiEa	obwod-
nicę	miasta	Tomaszów	Lubelski	w	ciągu	projekto-
wanej	drogi	ekspresowej	S17,

b)	zmianę	organizacji	ruchu	w	zakresie	dotychcza-
sowej	drogi	krajowej	nr	17,	drogi	wojewódzkiej	nr	
853	poprzez	wyznaczenie	terenów	1KP,	2KP,	3KP	
oraz	przekwalifikowanie	dotychczasowej	drogi	kra-
jowej	i	wojewódzkiej	na	drogi	dojazdowe	jako	roz-
wiązania	docelowe	po	wybudowaniu	nowego	prze-
biegu	 dotychczasowej	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	 która	
będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Tomaszów	
Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspresowej	
S17,

c)	 uzupeEnienie	 istniejącego	 ukEadu	 drogowego	
projektowanymi	 drogami	 lokalnymi	 i	 dojazdowymi	
ciągami	pieszo	-	jezdnymi	,

11)	W	 liniach	 rozgraniczających	ulicy	dopuszcza	
się	 umieszczenie	 ciągów	 infrastruktury	wspólnego	
urytku	oraz	odcinków	przyEączy	zgodnie	z	obowią-
zującymi	przepisami	odrębnymi	i	na	warunkach	za-
rządcy	ulicy.

2.	Na	 terenach	przeznaczonych	na	cele	 komuni-
kacji,	 ustala	 się	 następujące	 zasady	 zagospodaro-
wania:

1)	 na	 terenach	 zabudowanych	 obowiązuje	 loka-
lizowanie	chodników	dla	pieszych	minimum	jedno-
stronnie,	je[li	ustalenia	§103	nie	stanowią	inaczej;

2)	w	 liniach	rozgraniczających	 lokalizacja	szpale-
rów	 zieleni	 oraz	 obiektów	 maEej	 architektury,	 jak:	
Eawki	i	elementy	dekoracyjne,	itp.	w	uzgodnieniu	z	
Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków	oraz	z	Za-
rządca	Drogi,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

§14.	 1.	 Ustala	 się	 obszary	 wymagające	 prze-
ksztaEceG	w	następujących	terenach:

1)	1MN(U),
2)	2MN(U),
3)	2U,
4)	7U,
5)	10U,
6)	2U(MN)
7)	3U(MN)
8)	6MN/U,
9)	1KP,	2KP,	3KP,
2.	Dla	terenów	o	których	mowa	w	ust.	1,	ustala	

się	odpowiednio:
1)	1MN(U)	｠	eliminacja	uciąrliwych	 funkcji	 (sto-

larnia)	poprzez	likwidacje	obiektów	wskazanych	na	
rysunku	planu	jako	elementy	zagospodarowania	do	
wyburzenia,	kolidujących	z	wprowadzeniem	funkcji	
charakteru	[ródmiejskiego	przez	wyznaczenie	tere-
nu	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej	 z	 do-
puszczeniem	usEug;

2)	2MN(U)	｠	eliminacja	uciąrliwych	funkcji	(skEad	
materiaEów	budowlanych)	poprzez	likwidacje	obiek-
tów	 wskazanych	 na	 rysunku	 planu	 jako	 elementy	
zagospodarowania	 do	 wyburzenia,	 kolidujących	 z	
wprowadzeniem	 funkcji	 charakteru	 [ródmiejskiego	
przez	wyznaczenie	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej	z	dopuszczeniem	usEug;

3)	2U	｠	eliminacja	uciąrliwych	funkcji	(ZakEad	Mle-
czarski)	poprzez	likwidacje	obiektów	wskazanych	na	
rysunku	planu	jako	elementy	zagospodarowania	do	
wyburzenia,	kolidujących	z	wprowadzeniem	funkcji	
charakteru	[ródmiejskiego	przez	wyznaczenie	tere-
nu	usEugowego;

4)	 7U	 ｠	 eliminacja	 uciąrliwych	 funkcji	 (tymcza-
sowe	obiekty	usEugowe	-	bazar)	poprzez	likwidacje	
obiektów	 wskazanych	 na	 rysunku	 planu	 jako	 ele-
menty	zagospodarowania	do	wyburzenia,	kolidują-
cych	z	wprowadzeniem	funkcji	charakteru	[ródmiej-
skiego	przez	wyznaczenie	terenu	usEugowego;

5)	10U	｠	eliminacja	uciąrliwych	funkcji	(tymcza-
sowe	obiekty	usEugowe	-	bazar)	poprzez	likwidacje	
obiektów	 wskazanych	 na	 rysunku	 planu	 jako	 ele-
menty	zagospodarowania	do	wyburzenia,	kolidują-
cych	z	wprowadzeniem	funkcji	charakteru	[ródmiej-
skiego	przez	wyznaczenie	terenu	usEugowego;

6)	2U(MN)	 -	eliminacja	uciąrliwych	funkcji	 (tym-
czasowe	 obiekty	 usEugowe)	 poprzez	 likwidacje	
obiektów	 wskazanych	 na	 rysunku	 planu	 jako	 ele-
menty	zagospodarowania	do	wyburzenia,	kolidują-
cych	z	wprowadzeniem	funkcji	charakteru	[ródmiej-
skiego	przez	wyznaczenie	terenu	usEugowego;

7)	3U(MN)	 -	eliminacja	uciąrliwych	funkcji	 (tym-
czasowe	 obiekty	 usEugowe)	 poprzez	 likwidacje	
obiektów	 wskazanych	 na	 rysunku	 planu	 jako	 ele-
menty	 zagospodarowania	 do	 wyburzenia,	 kolidu-
jących	 z	 wprowadzeniem	 funkcji	 charakteru	 [ród-
miejskiego	przez	wyznaczenie	terenu	usEugowego	z	
dopuszczeniem	zabudowy	jednorodzinnej;

8)	6MN/U	｠	eliminacja	uciąrliwych	funkcji	(warsz-
tat	samochodowy	i	myjnia)	poprzez	likwidacje	obiek-
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tów	 wskazanych	 na	 rysunku	 planu	 jako	 elementy	
zagospodarowania	 do	 wyburzenia,	 kolidujących	 z	
wprowadzeniem	 funkcji	 charakteru	 [ródmiejskiego	
przez	wyznaczenie	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej,	usEug;

9)	1KP,	2KP,	3KP	｠	likwidacja	ronda,	zagospoda-
rowanie	terenu	jako	obszaru	przestrzeni	publicznej	-	
placu	z	odtworzeniem	zabudowy	historycznej	-	hale	
targowe.

3.	Dla	terenów	o	których	mowa	w	ust.	1,	ustala	
się	parametry	zabudowy,	ograniczenia	w	zagospo-
darowaniu	terenów,	nakazy,	zakazy	i	dopuszczenia	
zgodnie	z	ustaleniami	szczegóEowymi.

§15.	Ustala	 się	 zasady	 i	 terminy	 tymczasowego	
zagospodarowania:

1)	 dla	 terenów	1MN(U),	2MN(U),	2U,	7U,	10U,	
2U(MN),	3U(MN),	6MN/U,	1KP,	2KP,	3KP	:

a)	dopuszczenie	speEniającego	wymogi	prawa	po-
wszechnego,	istniejącego	sposobu	zagospodarowa-
nia,	 urządzania	 i	 urytkowania	 terenów	 i	 obiektów	
budowlanych	do	czasu	ich	zagospodarowania	zgod-
nie	z	planem,

2)	 dla	 terenów	 2KP,	 01KDDgp,	 02KDPjgp,	
08KDPjgp,	11KDDgp	dla	 istniejącej	 drogi	 krajowej	
nr	17	klasy	gEównej	ruchu	przy[pieszonego:

a)	dopuszczenie	speEniającego	wymogi	prawa	po-
wszechnego,	istniejącego	sposobu	zagospodarowa-
nia,	 urządzania	 i	 urytkowania	 terenów	 i	 obiektów	
budowlanych	do	czasu	ich	zagospodarowania	zgod-
nie	z	planem,

3)	 dla	 terenów	 1KP,	 3KP,	 06KDDg,	 27KDDg,	
28KDDg,	 01KDPjg,	 05KDPjg	 dla	 istniejącej	 drogi	
klasy	gEównej:

a)	dopuszczenie	speEniającego	wymogi	prawa	po-
wszechnego,	istniejącego	sposobu	zagospodarowa-
nia,	 urządzania	 i	 urytkowania	 terenów	 i	 obiektów	
budowlanych	do	czasu	ich	zagospodarowania	zgod-
nie	z	planem,

4)	dla	terenu	2U,	dla	istniejącej	stacji	transforma-
torowej:

a)	dopuszcza	się	przebudowę	stacji	transformato-
rowej	wnętrzowej	ｧRynekｦ	po	speEnieniu	warunków	
okre[lonych	przez	zarządcę	sieci.	Do	czasu	realizacji	
przeznaczenia	i	zagospodarowania	terenu	2U	zgod-
nie	z	planem	(związanego	z	eliminacjią	uciąrliwych	
funkcji	-	ZakEad	Mleczarski	i	wprowadzeniem	zabu-
dowy	pierzejowej)	utrzymuje	się	jej	lokalizację	i	do-
tychczasowy	sposób	urytkowania,

5)	dla	 terenu	02KDD,	dla	 istniejącej	stacji	 trans-
formatorowej:

a)	dopuszcza	się	zmianę	lokalizacji	 i	przebudowę	
stacji	 transformatorowej	 ｧPKSｦ	 po	 speEnieniu	 wa-
runków	okre[lonych	przez	zarządcę	sieci.	Do	czasu	
wybudowania	nowej	stacji	utrzymuje	się	jej	lokaliza-
cję	i	dotychczasowy	sposób	urytkowania

6)	wszystkie	rozwiązania	komunikacyjne	planu	są	
rozwiązaniami	 docelowymi	 po	 wybudowaniu	 no-
wego	przebiegu	drogi	krajowej	nr	17,	która	będzie	
stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski	

w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspresowej	S17.	Do	
czasu	realizacji	nowego	przebiegu	drogi	krajowej	nr	
17,	 która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	miasta	 To-
maszów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	eks-
presowej	 S17	 pozostawia	 się	 jako	 obowiązujące	
obecne	rozwiązania	komunikacyjne	i	obecny	sposób	
urytkowania	 dróg	 oraz	 terenów	 1KP,	 2KP,	 3KP.	
Realizacja	 rozwiązaG	 docelowych	 pod	 warunkiem	
speEnienia	wymogów	wynikających	z	przepisów	od-
rębnych.

RozdziaE	2
Ustalenia szczegóEowe

§16.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1U(MN)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	zakaz	rozbudowy;
b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-

wy	｠	2,5
c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-

mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	
dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn,	
dla	bud	gospodarczych	i	gararowych	dopuszcza	się	
dachy	pEaskie	jednospadowe	kącie	pochylenia	poEaci	
dach	do	35o;

g)	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	d,	 e,	 f	 nalery	 stosować	
odpowiednio	w	 ramach	 danej	 zmiany	 parametrów	
lub	konstrukcji	istniejących	budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	 obowiązek	 utrzymania	 istniejącego	 ukEadu	
gEównej	 kalenicy	 w	 ukEadzie	 równolegEym	 do	 osi	
drogi	01KDDgp,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.1	pkt	6,	
8,12,13,14,15;	ust.	2;	ust.3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

b)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

c)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji;

d)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
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od	skrzyrowaG;
e)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	5,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	d,	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

b)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	drogi	01KDDgp	w	 liniach	 rozgraniczających	
teren,

c)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	drogi	03KDL	w	liniach	istniejącej	zabudowy	
w	odlegEo[ciach	od	2,9m	do	4,4m	od	linii	rozgrani-
czającej	teren

-	od	terenu	2Kp	w	odlegEo[ciach	od	0,8m	do	2,3m	
od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	terenu	1MN(U)	w	odlegEo[ci	4,0m	od	linii	roz-
graniczającej	teren;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	na	rysunku	symbolem	01KDDgp	z	zastrzereniem	
ustaleG	§103,	pkt	6,

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§17.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	2U(MN)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	dziaEki	
o	nr	ewidencyjnym	262/2	-	100%	powierzchni	wy-

dzielonej	dziaEki	budowlanej;
b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	pozo-

staEych	dziaEek	budowlanych	70%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,8

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	15	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,	z	wyEączeniem	dziaEek	wymienionych	w	lit.	a.

e)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	

d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	
budynku,	z	zastrzereniem	ustaleG	§7	ust.	1	pkt	7;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,ust.1,	pkt	
6,	7,	8,	12,	13,	14,	15,	16;	ust.	2;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

b)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

c)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	 uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

d)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

e)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	podziaE	na	dziaEki	budowlane	pod	zabudowę	pie-

rzejową	zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	
a;	pkt	3	lit.	a;	pkt	4;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	d;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
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klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,
b)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-

lem	01KDDgp	i	04KDD	w	liniach	rozgraniczających	
teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
03KDD-p	w	odlegEo[ci	od	0,5m	do	2,4m	od	linii	roz-
graniczającej	drogę,

-	od	terenu	2Ks	w	odlegEo[ciach	od	2,8m	do	3,2m	
od	linii	rozgraniczającej	te	tereny;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	 na	 rysunku	 symbolami	 01KDDgp,	 04KDD,	
03KDD-p,	z	zastrzereniem	ustaleG	§103,	pkt	6;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12,

13)	 w	 zakresie	 obszarów	 wymagających	 prze-
ksztaEceG	obowiązują	ustalenia	§14	ust.	1	pkt	6	 i	
ust.	2	pkt	6;

14)	w	zakresie	tymczasowego	sposobu	zagospo-
darowania	obowiązują	ustalenia	§15,	pkt	1;

§18.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	3U(MN)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	dzia-
Eek	 o	 nr	 ewidencyjnych:	 266,	 267,	 268,	 314/6	 -	
100%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	pozo-
staEych	dziaEek	budowlanych	90%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	3,7

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	5	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,	z	wyEączeniem	dziaEek	wymienionych	w	lit.	a,

e)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
g)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	

e,	f,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków,	z	zastrzereniem	ustaleG	§7	ust.	1	pkt	7;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.1	pkt	
6,7,8,12,13,14,15,16;	ust.	2;	ust.3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-

wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji;
b)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-

budowy	w	formie	pierzejowej;
c)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	 uzupeEnienie	

pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,obowiązek	utrzy-
mania	 lokalizacji	zabudowy	bezpo[rednio	przy	gra-
nicy	z	sąsiednią	dziaEką	budowlaną	zlokalizowaną	w	
tym	samym	terenie,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

d)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

e)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

f)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	d,	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

b)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	 od	 dróg	 oznaczonych	 symbolami	 04KDD,	
02KDPjgp	i	terenu	1KP	w	liniach	rozgraniczających	
teren,

-	od	terenu	2KS	w	odlegEo[ci	1,5m	od	linii	rozgra-
niczającej	teren;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	na	rysunku	symbolem	04KDD,
b)	obsEugę	komunikacyjną	z	dróg	oznaczonych	na	

rysunku	 planu	 symbolem	 02KDPjgp	 na	 zasadach	
okre[lonych	dla	tej	drogi	w	§103	niniejszej	uchwaEy.

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12;

13)	 w	 zakresie	 obszarów	 wymagających	 prze-
ksztaEceG	obowiązują	ustalenia	§14	ust.	1	pkt	7	 i	
ust.	2	pkt	7;

14)	w	zakresie	tymczasowego	sposobu	zagospo-
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darowania	obowiązują	ustalenia	§15,	pkt	1.

§19.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	4U(MN)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	70%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,8

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	15	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.1	pkt	
6,8,12,13,14,15,16;	ust.	2;	ust.3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,

b)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	3	lit.	d,	e;

c)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

d)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

e)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	 uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

f)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

g)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

h)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	bez	po[red-
nio	przy	granicy	dziaEki	równier	w	przypadkach	nie	
wymienionych	w	lit.	c)

i)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c,	d,	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy;
-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbola-

mi	05KDPjg,	06KDPj,	25	KDD	i	terenu	3KP	w	liniach	
rozgraniczających	teren;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolem	25	KDD,
b)	 obsEugę	 komunikacyjną	 z	 drogi	 05KDPjg	 i	

06KDPj	 na	 zasadach	 okre[lonych	 dla	 tej	 drogi	 w	
§103	niniejszej	uchwaEy,

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§20.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	5U(MN),	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	65%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,6

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.1	pkt	6,	
8,	12,	13,	14,	15;	ust.	2;	ust.3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,

b)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
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oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	3	lit.	d,	e;

c)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

d)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

e)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	 uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

f)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

g)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

h)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt.	1,	2,	3,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c,	d,	pkt	7

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy	terenu,	zgodnie	z	

zaEącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	 od	 dróg	 oznaczonych	 symbolami	 27KDDg,	

06KDPj	w	liniach	rozgraniczających	teren,
-	od	drogi	26KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	

w	odlegEo[ciach	od	0,3m	do	0,8m	od	linii	rozgrani-
czającej	teren

-	od	drogi	25KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	
w	odlegEo[ciach	od	0,2m	do	1m	od	linii	rozgranicza-
jącej	teren

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	25KDD,	26	KDD	i	27	
KDD,

b)	obsEugę	komunikacyjną	z	drogi	06KDPj	na	za-
sadach	okre[lonych	dla	tej	drogi	w	§103	niniejszej	
uchwaEy,

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§21.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	6U(MN)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	

zakresie	jej	budowy:
a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	65%	po-

wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;
b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-

wy	｠	2,6
c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-

mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

b)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

c)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

d)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7ust.1	pkt	6,	
8,	12,	13,	14,	15;	ust.	2;	ust.3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,

b)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	3	lit.	d,	e;

c)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

d)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

e)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	 uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

f)	utrzymanie	istniejących	i	zakaz	nowych	[cięć	w	
narornikach	budynków	od	skrzyrowaG;

g)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

h)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	 podziaE	 na	 dziaEki	 budowlane	 pod	 zabudowę	

pierzejowy	oraz	wolnostojącą	zgodnie	z	ustaleniami	
§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	a,	b;	pkt	3	lit.	a,	b;	pkt	4;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c,	d,	pkt	7
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9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy	terenu,	zgodnie	z	

zaEącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	dróg	27KDDg,	26KDD,	06KDPj	w	liniach	roz-

graniczających	teren,
-	od	drogi	04KDL	w	 linii	 istniejącej	zabudowy	w	

odlegEo[ciach	od	1m	do	1,5m	od	 linii	 rozgranicza-
jącej	teren

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 04KDL,	 26KDD,	
27KDDg,

b)	obsEugę	komunikacyjną	z	drogi	06KDPj	na	za-
sadach	okre[lonych	dla	tej	drogi	w	§103	niniejszej	
uchwaEy,

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§22.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	7U(MN),	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	dzia-
Eek	o	nr	ewidencyjnych:	199/1,	199/2,	200/1,	201,	
202,	205,	206,	208,	209	-	100%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	pozo-
staEych	dziaEek	budowlanych	90%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	3,70

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	5	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowla-
nej,	z	wyEączeniem	dziaEek	wymienionych	lit.	a

e)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
g)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	

e,	f,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	 zakaz	 krycia	 blachodachówką	 obiektów	 wpi-
sanych	do	 rejestru	zabytków	oraz	wskazanych	do	
objęcia	ochroną	planistyczną;

c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7ust.1	pkt	6,	
8,	12,	13,	14,	15,	16,	17;	ust.	2;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,

b)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

c)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

d)	utrzymanie	istniejących	i	zakaz	nowych	[cięć	w	
narornikach	budynków	od	skrzyrowaG;

e)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

f)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	b;	pkt	6,	lit.	a,	d,	pkt	7;

b)	ochronę	planistyczną	obiektów	o	walirach	kul-
turowych,	 dla	 których	 obowiązują	 ustalenia	 §11,	
pkt	13,	lit.	j,	k;	pkt	14,	15,	16;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

b)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbola-
mi	07KDPj,	08KDPjgp	i	terenu	1KP	w	liniach	rozgra-
niczających	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
08KDD	w	 liniach	 istniejącej	 zabudowy	w	 odlegEo-
[ciach	od	0,7m	do	2,5m	od	linii	rozgraniczającej	te-
ren	oraz	w	czę[ci	po	liniach	rozgraniczających	teren	
;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	na	rysunku	symbolem	08KDD,
b)	 obsEugę	 komunikacyjną	 z	 dróg	 07KDPj	 i	

08KDPjgp	na	zasadach	okre[lonych	dla	tych	dróg	w	
§103	niniejszej	uchwaEy;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.
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§23.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	8U(MN),	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	dziaEek	
o	nr	ewidencyjnych:	1,	2/2,	3	-	100%	powierzchni	
wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	pozo-
staEych	dziaEek	budowlanych	75%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	3,1

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,	 z	wyEączeniem	dziaEek	wymienionych	w	pkt	
3,	lit.a

e)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
g)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	

e,	f,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	§7ust.1	pkt	6,	8,	
12,	13,	14,	15,	16;	ust.	2;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,

b)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

c)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

d)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

e)	utrzymanie	istniejących	i	zakaz	nowych	[cięć	w	
narornikach	budynków	od	skrzyrowaG;

f)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

g)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	d,	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

b)	obowiązujące	linie	zabudowy	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem	nr	2	do	uchwaEy;

-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-
lami	08KDPjgp,	09KDPj,	21KDD	i	terenu	3KP	w	li-
niach	rozgraniczających	teren,

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	na	rysunku	symbolem	21KDD,
b)	 obsEugę	 komunikacyjną	 z	 drogi	 08KDPjgp	 i	

09KDPj	na	zasadach	okre[lonych	dla	 tych	dróg	w	
§103	niniejszej	uchwaEy,

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§24.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	9U(MN),	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	90%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	3,6

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	5	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
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drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,
b)	zakaz	krycia	blachodachówką	obiektów	wska-

zanych	do	objęcia	ochroną	;
c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.1	pkt	6,	

8,	12,	13,	14,	15,	16;	ust.	2;	ust.	3;
5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-

wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,
b)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-

budowy	w	formie	pierzejowej;
c)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	 uzupeEnienie	

pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,
d)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	

bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

e)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	3	lit.	d,	e;

f)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

g)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

h)	obowiązują	ustalenia	§8	pkt	1,	2,	3,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	c,	d,	pkt	7;;

b)	ochronę	planistyczną	obiektu	o	walorach	kultu-
rowych,	dla	których	obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	
13,	lit.	h;	pkt	14,	15,	16;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy	terenu,	zgodnie	z	

zaEącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	 od	 dróg	 oznaczonych	 symbolami	 06KDPj,	

09KDPj,	 15KDD	 i	 22KDD	 w	 liniach	 rozgraniczają-
cych	teren;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	15KDD,	22KDD;
b)	obsEugę	komunikacyjną	z	drogi	06KDPj	i	09KDPj	

na	zasadach	okre[lonych	dla	tych	dróg	w	§103	ni-
niejszej	uchwaEy,

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12

§25.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	10U(MN),	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	75%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	3,0

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	 zakaz	 krycia	 blachodachówką	 obiektów	 wpi-
sanych	do	 rejestru	zabytków	oraz	wskazanych	do	
objęcia	ochroną	planistyczną;

c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7ust.1	pkt	6,	
8,	12,	13,	14,	15,	16,	17;	ust.	2;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,

b)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

c)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

d)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

e)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	3	lit.	d,	e;

f)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

g)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

h)	obowiązują	ustalenia	§8	pkt	1,	2,	3,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	podziaE	na	dziaEki	budowlane	pod	zabudowę	pie-

rzejową	zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	
a;	pkt	3	lit.	a;	pkt	4;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10105	｠ Poz.	2057				

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	c,	d,	pkt	7;

b)	ochronę	planistyczną	obiektów	o	walorach	kul-
turowych,	 dla	 których	 obowiązują	 ustalenia	 §11,	
pkt	13,	lit.	g;	pkt	14,	15,	16;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy	terenu,	zgodnie	z	

zaEącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	06KDPj	w	linii	rozgraniczającej	teren,
-	od	drogi	16KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	

w	odlegEo[ciach	od	1m	do	1,8m	od	linii	rozgranicza-
jącej	drogę,

-	od	drogi	23KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	
w	odlegEo[ciach	od	0,8m	do	2,1m	od	linii	rozgrani-
czającej	drogę,

-	od	drogi	15KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	
w	odlegEo[ciach	od	3,7m	do	4,1m	od	 linii	 rozgra-
niczającej	drogę	oraz	w	linii	rozgraniczającej	teren;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 15KDD,	 16KDD	 i	
23KDD,

b)	obsEugę	komunikacyjną	z	drogi	06KDPj	na	za-
sadach	okre[lonych	dla	tej	drogi	w	§103	niniejszej	
uchwaEy,

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§26.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	11U(MN)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	dzia-
Eek	o	nr	ewidencyjnych:	313/2,	53/1,	53/2	-	100%	
powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	pozo-
staEych	dziaEek	budowlanych	65%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,7

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,	 z	wyEączeniem	dziaEek	wymienionych	w	pkt	
3,	lit.a,

e)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	

d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	zakaz	krycia	blachodachówką	obiektów	wska-
zanych	do	objęcia	ochroną	planistyczną;

c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.1	pkt	6,	
8,	12,	13,	14,	15,	16;	ust.	2;	ust.3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,

b)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

c)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

d)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

e)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	3	lit.	d,	e;

f)	utrzymanie	istniejących	i	zakaz	nowych	[cięć	w	
narornikach	budynków	od	skrzyrowaG;

g)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

h)	obowiązują	ustalenia	§8	pkt	1,	2,	3,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit	a,	b,	c,	d,	pkt	7;

b)	ochronę	planistyczną	obiektu	o	walorach	kultu-
rowych,	dla	którego	obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	
13,	lit.	f;	pkt	14,	15,	16;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy	terenu,	zgodnie	z	

zaEącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	06KDPj	i	16KDD	w	liniach	rozgranicza-

jących	teren,
-	od	drogi	04KDL	w	liniach	istniejącej	zabudowy	

w	odlegEo[ciach	od	3,0m	do	4,2m	oraz	od	2,6m	do	
3,5m	od	linii	rozgraniczającej	teren

-	od	drogi	24KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	
w	odlegEo[ciach	od1,6m	do	1,9m	od	linii	rozgrani-
czającej	teren

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-
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czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 04KDL,	 16KDD,	
24KDD,

b)	obsEugę	komunikacyjna	z	drogi	06KDPj	na	za-
sadach	okre[lonych	dla	tej	drogi	w	§103	niniejszej	
uchwaEy,

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§27.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	12U(MN)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	dzia-
Eek	o	nr	ewidencyjnych:	216/1,	223/2	-	100%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	pozo-
staEych	dziaEek	budowlanych	90%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	3,6

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	5	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,	z	wyEączeniem	dziaEek	wymienionych	w	lit.a

e)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
g)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	

e,	f,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	zakaz	krycia	blachodachówką	obiektów	wska-
zanych	do	objęcia	ochroną	planistyczną;

c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.1	pkt	6,	
8,	12,	13,	14,	15,	16;	ust.	2;	ust.3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,

b)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

c)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

d)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

e)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	

na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	3	lit.	d,	e;

f)	utrzymanie	istniejących	i	zakaz	nowych	[cięć	w	
narornikach	budynków	od	skrzyrowaG;

g)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

h)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	4,	6,	7	;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	podziaE	na	dziaEki	budowlane	pod	zabudowę	pie-

rzejową	zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	
a;	pkt	3	lit.	a;	pkt	4;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	c,	d,	pkt	7;

b)	ochronę	planistyczną	obiektu	o	walorach	kultu-
rowych,	dla	którego	obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	
13,	lit.	l;	pkt	14,	15,	16;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

b)	obowiązujące	linie	zabudowy	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem	nr	2	do	uchwaEy,

-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-
lami	07KDD,	08KDD,	09KDD	i	11KDDgp	w	liniach	
rozgraniczających	teren;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 07KDD,	 08KDD,	
09KDD	wyEącznie	w	ramach	utrzymania	istniejącej	
obsEugi	komunikacyjnej,	11KDDgp,	z	zastrzereniem	
ustaleG	§103,	pkt	16;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§28.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	13U(MN)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
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wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	dzia-
Eek	 o	 nr	 ewidencyjnych:	 297/2,	 285/1,	 285/2,	
297/1,	286,	288,	289,	290/1	-	100%	powierzchni	
wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	pozo-
staEych	dziaEek	budowlanych	75%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	3,5

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,	z	wyEączeniem	dziaEek	wymienionych	w	lit.a

e)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
g)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	

e,	f,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.1	pkt	6,	
8,	12,	13,	14,	15;	ust.	2;	ust.3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,

b)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

c)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

d)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

e)	utrzymanie	istniejących	i	zakaz	nowych	[cięć	w	
narornikach	budynków	od	skrzyrowaG;

f)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

g)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	d,	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	

poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

b)	obowiązujące	linie	zabudowy	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
11KDDgp	i	21KDD	w	linii	rozgraniczającej	teren,

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	17KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	1,0m	do	1,3m	od	linii	rozgraniczającej	
teren;

c)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	terenu	5MW(U)	w	liniach	istniejącej	zabudo-
wy	w	odlegEo[ciach	od	4,0m	do	4,9m	od	linii	roz-
graniczającej	teren;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 10KDD,	 16KDD,	
20KDD;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§29.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	14U(MN)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	80%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	3,2

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	
dachowych	 od	 30°	 do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	 lu-
karn,	dla	bud	gospodarczych	i	gararowych	dopusz-
cza	się	dachy	pEaskie	jednospadowe	kącie	pochyle-
nia	poEaci	dach	do	35°;

g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	
d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;
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4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.1	pkt	6,	
8,	12,	13,	14,	15;	ust.	2;	ust.3

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,

b)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

c)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

d)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

e)	utrzymanie	istniejących	i	zakaz	nowych	[cięć	w	
narornikach	budynków	od	skrzyrowaG;

f)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	5,	6,	7
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	podziaE	na	dziaEki	budowlane	pod	zabudowę	pie-

rzejową	zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	
a,	b;	pkt	3	lit.	a,	b;	pkt	4	;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	d,	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-

lem	14KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	1,7m	do	2,6m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

b)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbola-
mi	15KDD,	18KDD	i	22KDD	w	liniach	rozgranicza-
jących	teren,

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 14KDD,	 15KDD,	
18KDD,	22KDD;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§30.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	15U(MN)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	dziaEki	
o	 nr	 ewidencyjnym	295	 -	 100%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	pozo-
staEych	dziaEek	budowlanych	90%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	3,65

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	5	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,	z	wyEączeniem	dziaEek	wymienionych	w	lit.	a

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m;
f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
g)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	

e,	f,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.1	pkt	6,	
8,	12,	13,	14,	15,	16;	ust.	2;	ust.3

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,

b)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

c)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	 uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

d)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

e)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

f)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	podziaE	na	dziaEki	budowlane	pod	zabudowę	pie-

rzejową	zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	
a;	pkt	3	lit.	a;	pkt	4;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	d,	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
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a)	obowiązująca	linia	zabudowy	jest	rozwiązaniem	
docelowym	 po	 wybudowaniu	 nowego	 przebiegu	
drogi	 krajowej	 nr	 17,	 która	 będzie	 stanowiEa	 ob-
wodnicę	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski	 w	 ciągu	 pro-
jektowanej	drogi	ekspresowej	S17	oraz	przekazaniu	
obecnej	drogi	krajowej	klasy	GP	na	rzecz	samorządu	
lokalnego.	 Do	 czasu	 realizacji	 rozwiązania	 docelo-
wego	linie	zabudowy	od	istniejącej	drogi	krajowej	nr	
17	ustala	się	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

b)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	
schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

c)	obowiązujące	linie	zabudowy	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem	nr	2	do	uchwaEy

-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-
lami	11KDDgp,	13KDD,	14KDD	i	17KDD	w	liniach	
rozgraniczających	teren,:

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	 na	 rysunku	 symbolami	 11KDDgp,	 13KDD,	
14KDD,	17KDD,	z	zastrzereniem	ustaleG	§103,	pkt	
16;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§31.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	16U(MN)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	zlokalizowana	w	budynku	o	
przeznaczeniu	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	90%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	3,6

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	5	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego:
a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	

drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,
b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.1	pkt	6,	

8,	12,	13,	14,	15;	ust.	2;	ust.3;
5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-

wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,
b)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-

budowy	w	formie	pierzejowej;
c)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	 uzupeEnienie	

pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,
d)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	

bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

e)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

f)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

g)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	4,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	d;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

b)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
11KDDgp	w	linii	rozgraniczającej	teren,

c)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
12KDD	i	13KDD	w	linii	rozgraniczającej	teren,

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	 na	 rysunku	 symbolami	 11KDDgp,	 12KDD,	
13KDD,	z	zastrzereniem	ustaleG	§103,	pkt	16;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
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12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§32.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1MW(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	wielorodzinna;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	40%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,6

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	40	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	 gEówną	 kalenicę	 w	 ukEadzie	 równolegEym	 do	
dEurszego	boku	budynku,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.1,	pkt	
6,	8,	12,	13,	14,	15;	ust.	2,	pkt	1,	8-16;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 usEug	 wyEącznie	 w	
parterach	budynków,

b)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	3	lit.	d,	e;

c)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 budynków	 na	 dziaE-
kach	 budowlanych	 w	 odlegEo[ci	 mniejszej	 nir	 3m	
od	granicy	z	sąsiednią	dziaEką	budowlaną	lub	bezpo-
[rednio	przy	granicy,

d)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

e)	 zakaz	 lokalizacji	 ogrodzeG	 z	 wyjątkiem	 ogro-
dzeG	placów	dla	dzieci;

f)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	c;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

04KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo[ci	
1,6m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
05KDD	w	liniach	rozgraniczających	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
01KDPjg	w	odlegEo[ci	1,4m	od	linii	rozgraniczającej	
teren

-	od	terenu	2KS	w	liniach	rozgraniczających	teren,
b)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

04KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo[ci	
37,8m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
01KDW	w	 liniach	 istniejącej	zabudowy	w	odlegEo-
[ciach	5m	i	od	3,4m	do	4,4	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

-	od	terenu	6U	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	
odlegEo[ci	9,8m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	04KDD,	05KDD,
b)	obsEuga	komunikacyjna	z	drogi	01KDW	na	za-

sadach	okre[lonych	dla	tej	drogi	w	§103	niniejszej	
uchwaEy,

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§33.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	2MW(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	wielorodzinna;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	40%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,6

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	40	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	 gEówną	 kalenicę	 w	 ukEadzie	 równolegEym	 do	
dEurszego	boku	budynku,
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b)	zakaz	grodzenia	terenu,
c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.1,	pkt	

6,	8,	12,	13,	14,	15;	ust.	2,	pkt	1,	8-16;	ust.	3;
5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 usEug	 wyEącznie	 w	

parterach	budynków,
b)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	

oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	3	lit.	d,	e;

c)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 budynków	 na	 dziaE-
kach	 budowlanych	 w	 odlegEo[ci	 mniejszej	 nir	 3m	
od	granicy	z	sąsiednią	dziaEką	budowlaną	lub	bezpo-
[rednio	przy	granicy,

d)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

e)	 zakaz	 lokalizacji	 ogrodzeG	 z	 wyjątkiem	 ogro-
dzeG	placów	dla	dzieci;

f)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	4,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c;	pkt	7

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	terenu	1KP	w	linii	rozgraniczającej	teren
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

01KDPjg	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo-
[ciach	od	1,8m	do	3,1m	od	linii	rozgraniczającej	te-
ren,

b)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	01KDW	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	1,8m	do	2,5m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 z	 dróg	 01KDW,	

01KDPjg	na	zasadach	okre[lonych	dla	tych	dróg	w	
§103	niniejszej	uchwaEy,

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§34.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	3MW(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	wielorodzinna;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	40%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,6

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	40	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	 gEówną	 kalenicę	 w	 ukEadzie	 równolegEym	 do	
dEurszego	boku	budynku,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.1,	pkt	
6,	8,	12,	13,	14,	15;	ust.	2,	pkt	1,	8-16;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	3	lit.	d,	e;

b)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 budynków	 na	 dziaE-
kach	 budowlanych	 w	 odlegEo[ci	 mniejszej	 nir	 3m	
od	granicy	z	sąsiednią	dziaEką	budowlaną	lub	bezpo-
[rednio	przy	granicy,

c)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 usEug	 wyEącznie	 w	
parterach	budynków,

d)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

e)	 zakaz	 lokalizacji	 ogrodzeG	 z	 wyjątkiem	 ogro-
dzeG	placów	dla	dzieci;

f)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c;	pkt7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

01KDPjg	w	liniach	istniejącej	zabudowy	po	linii	roz-
graniczającej	teren,

b)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
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-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
01KDPjg	 i	06KDDg	w	liniach	 istniejącej	zabudowy	
w	odlegEo[ciach:	po	linii	rozgraniczającej	teren	oraz	
4m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
07	KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo[ci	
od	0,6m	do	1,0m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
9KDD	w	liniach	 istniejącej	zabudowy	w	odlegEo[ci	
3,2m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
02KDW	w	 liniach	 istniejącej	zabudowy	w	odlegEo-
[ciach	5.0m	i	od	0,9m	do	1,8m	od	linii	rozgranicza-
jących	teren,

-	od	terenu	5Kp	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	
odlegEo[ci	0,9m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	terenu	2ZP	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	
odlegEo[ciach	od	3,5m	do	18,1m	od	 linii	 rozgrani-
czającej	teren,

-	 od	 terenu	 1Ukp	 w	 odlegEo[ciach	 od	 8,9m	 do	
10,3m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	na	rysunku	symbolami	06KDDg,	07KDD	i	
09KDD,

b)	 obsEugę	 komunikacyjna	 z	 dróg	 oznaczonych	
na	 rysunku	 planu	 symbolami	 01KDPjg,	 02KDW	 i	
03KDW	na	zasadach	okre[lonych	dla	tych	dróg	w	
§103	niniejszej	uchwaEy,

c)	obsEugę	wyEącznie	pieszą	od	terenu	5Kp,
11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§35.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	4MW(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	wielorodzinna;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	dla	dziaEki	o	nr	ewi-
dencyjnym	 269	 ｠	 100%	 powierzchni	 wydzielonej	
dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	40%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,6

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	40	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,	z	wyEączeniem	dziaEki	wymienionej	w	lit.	a;

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m;
f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	 gEówną	 kalenicę	 w	 ukEadzie	 równolegEym	 do	
dEurszego	boku	budynku,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.1,	pkt	
6,	8,	12,	13,	14,	15;	ust.	2,	pkt	1,	8-16;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	3	lit.	e,	f;

b)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 budynków	 na	 dziaE-
kach	 budowlanych	 w	 odlegEo[ci	 mniejszej	 nir	 3m	
od	granicy	z	sąsiednią	dziaEką	budowlaną	lub	bezpo-
[rednio	przy	granicy,

c)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 usEug	 wyEącznie	 w	
parterach	budynków,

d)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

e)	 zakaz	 lokalizacji	 ogrodzeG	 z	 wyjątkiem	 ogro-
dzeG	placów	dla	dzieci;

f)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-

lem	21KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	0,8m	do	1,2m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
14	KDD	w	liniach	rozgraniczających	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
17KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo[ci	
od	4,0m	i	56,5m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	terenu	12U(MW)	w	liniach	istniejącej	zabudo-
wy	w	odlegEo[ciach	4m	i	8m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 21KDD,	 14KDD	 i	
17KDD,

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12

§36.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
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symbolem	1MN(U)	ustala	się:
1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna;
2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	30%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	0,9

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	50	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	10m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	
dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn,	
dla	bud	gospodarczych	i	gararowych	dopuszcza	się	
dachy	pEaskie	jednospadowe	kącie	pochylenia	poEaci	
dach	do	35o;

g)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	
e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków,	z	zastrzereniem	ustaleG	§7	ust.	1	pkt	7;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1	pkt	
6,	7,	13,	14,	15,	16;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	
ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

b)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	4,	5,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	 dopuszcza	 się	 podziaE	 na	 dziaEki	 budowlane	

wyEącznie	 pod	 zabudowę	wolnostojącą,	 zgodnie	 z	
ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	b;	pkt	3	lit.	b;	pkt	4;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

03KDL	 w	 liniach	 istniejącej	 zabudowy	 w	 odlegEo-
[ciach	od	9,2m	do	10,5m	od	 linii	 rozgraniczającej	
drogę,

b)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	terenu	1KS	w	odlegEo[ci	6m	od	linii	rozgrani-
czającej	teren,

-	od	terenu	2Kp	w	odlegEo[ciach	od	6,6m	do	7,8m	
od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	terenu	1U(MW)	w	odlegEo[ci	4m	od	linii	roz-
graniczającej	teren;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	03KDL,
11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12;
13)	 w	 zakresie	 obszarów	 wymagających	 prze-

ksztaEceG	obowiązują	ustalenia	§14	ust.	1	pkt	1	 i	
ust.	2	pkt	1;

14)	w	zakresie	tymczasowego	sposobu	zagospo-
darowania	obowiązują	ustalenia	§15,	pkt	1

§37.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	2MN(U),	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	30%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	0,9

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	50	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	10m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	
dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn,	
dla	bud	gospodarczych	i	gararowych	dopuszcza	się	
dachy	pEaskie	jednospadowe	kącie	pochylenia	poEaci	
dach	do	35o;

g)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	
e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków,	z	zastrzereniem	ustaleG	§7	ust.	1	pkt	7;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1	pkt	
6,	7,	13,	14,	15,	16;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	
ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	blipniaczej	
w	 granicach	 dziaEek	 budowlanych	wskazanych	 na	
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rysunku	planu	symbolem	graficznym;
b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	

od	skrzyrowaG
c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	5,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	 dopuszcza	 się	 podziaE	 na	 dziaEki	 budowlane	

wyEącznie	pod	zabudowę	wolnostojącą	i	blipniaczą,	
zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	b,	c;	pkt	
3	lit.	b,	c;	pkt	4	i	5;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b;	pkt	7

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy
-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-

lem	03KDL	w	odlegEo[ci	4m	od	linii	rozgraniczającej	
drogę,

-	od	terenu	3Kp	w	odlegEo[ciach	od	6,5m	do	7m	
od	linii	rozgraniczającej	teren;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	03KDL,
11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12;
13)	 w	 zakresie	 obszarów	 wymagających	 prze-

ksztaEceG	obowiązują	ustalenia	§14	ust.	1	pkt	2	 i	
ust.	2	pkt	2;

14)	w	zakresie	tymczasowego	sposobu	zagospo-
darowania	obowiązują	ustalenia	§15,	pkt	1.

§38.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	3MN(U),	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	wolnostojąca;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	40%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,2

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	40	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-

Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	
d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.1	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

b)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	4,	5,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	 dopuszcza	 się	 podziaE	 na	 dziaEki	 budowlane	

wyEącznie	 pod	 zabudowę	wolnostojącą,	 zgodnie	 z	
ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	b;	pkt	3	lit.	b;	pkt	4;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

04KDL	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo[ci	
od	2,4m	do	4m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
03KDPj,	12KDPj	i	terenu	4Kp	w	odlegEo[ci	4,0m	od	
linii	rozgraniczających	tereny,

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	na	rysunku	symbolem	04KDL,
b)	obsEugę	komunikacyjną	z	drogi	03KDPj	na	za-

sadach	okre[lonych	dla	tej	drogi	w	§103	niniejszej	
uchwaEy,

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§39.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	4MN(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
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uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:
a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	pozo-

staEych	dziaEek	budowlanych	30%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,2

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	50	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej;

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	
dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn,	
dla	bud	gospodarczych	i	gararowych	dopuszcza	się	
dachy	pEaskie	jednospadowe	kącie	pochylenia	poEaci	
dach	do	35o;

g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	
d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.1	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	blipniaczej	
w	 granicach	 dziaEek	 budowlanych	wskazanych	 na	
rysunku	planu	symbolem	graficznym

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

c)	obowiązują	ustalenia	§8	pkt	1,	2,	4,	5,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	 podziaE	 na	 dziaEki	 budowlane	 pod	 zabudowę	

zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	b;	pkt	3	
lit.	b;	pkt	4;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

04KDD	 oraz	 od	 terenów	 1Kp	 i	 2Kp	 w	 odlegEo[ci	
4,0m	do	linii	rozgraniczających	teren,

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	02KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	2,1m	do	3,5m	od	linii	rozgraniczającej	
teren;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	02KDD,	04KDD,
b)	 obsEugę	 wyEącznie	 pieszą	 od	 terenów	 1Kp	 i	

2Kp,
11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§40.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	5MN(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	55%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,2

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	25%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	
d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	§7,	ust.	1	pkt	6,	
13,	14,	15;	 ust.	2,	 z	wyEączeniem	pkt	2;	 ust.	3;	
ust.3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

b)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	4,	5,	6,7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
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obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

b)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
02KDD	w	odlegEo[ci	od	1,8m	do	2,1m	od	linii	roz-
graniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
01KDDgp	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo-
[ci	od	1,8m	do	2,2m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	terenu	2Kp	w	linii	rozgraniczającej	teren	i	w	
odlegEo[ci	6,0m	od	linii	rozgraniczającej	teren;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	 na	 rysunku	 symbolami	 01KDDgp,	 02KDD,	 z	
zastrzereniem	ustaleG	§103,	pkt	6;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§41.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	6MN(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	50%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,0

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	30	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	
d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	

budynków;
4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego:
a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	

drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,
b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	

6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;
5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	blipniaczej	

w	 granicach	 dziaEek	 budowlanych	wskazanych	 na	
rysunku	planu	symbolem	graficznym

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	4,	5,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

03KDPj	w	 liniach	 istniejącej	 zabudowy	w	odlegEo-
[ciach	od	1,5m	do	4,6m	oraz	od	1,4m	do	4,5m	od	
linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	Rynku	Solnego	w	odlegEo[ciach	od	2,0m	do	
11,5m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	34KDD	w	
linii	rozgraniczającej	teren;

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
35KDD	w	odlegEo[ci	4m	od	linii	rozgraniczającej	te-
ren;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	34KDD,	35KDD;
b)	obsEugę	komunikacyjną	z	drogi	03KDPj	na	za-

sadach	okre[lonych	dla	tej	drogi	w	§103	niniejszej	
uchwaEy;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§42.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	7MN(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:
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a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	40%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,2

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	40	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	
dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn,	
dla	bud	gospodarczych	i	gararowych	dopuszcza	się	
dachy	pEaskie	jednospadowe	kącie	pochylenia	poEaci	
dach	do	35o;

g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	
d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	11,	12,	13;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

b)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	4,	5,	6;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	ustala	się	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-

lem	31KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	2,6m	do	4m	od	 linii	 rozgraniczającej	
drogę,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
30KDD	w	odlegEo[ci	4,0m	od	 linii	 rozgraniczającej	
drogę,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunki	planu	symbolem	
03KDPj	w	 liniach	 istniejącej	 zabudowy	w	odlegEo-
[ciach	 od	 1,3m	 do	 2,6m	 od	 linii	 rozgraniczającej	
drogę,

-	od	terenu	4Kp	w	liniach	istniejącej	zabudowy	po	
obrysie	budynku,

-	od	drogi	oznaczonej	rysunkiem	planu	symbolem	

12KDPj	w	odlegEo[ci	4,0m	od	linii	rozgraniczającej	
drogę,

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	30KDD,	31KDD;
b)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	03KDPj	

na	zasadach	okre[lonych	dla	 tej	drogi	w	§103	ni-
niejszej	uchwaEy;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§43.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	8MN(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	40%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,2

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	40	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	
d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	blipniaczej	
w	 granicach	 dziaEek	 budowlanych	wskazanych	 na	
rysunku	planu	symbolem	graficznym;

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	5,	6;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	ustala	się	:
a)	 podziaE	 na	 dziaEki	 budowlane	 pod	 zabudowę	

wolnostojąca	i	blipniaczą	zgodnie	z	ustaleniami	§9,	
pkt	1;	pkt	2,	lit.	b,	c;	pkt	3	lit.	b,	c;	pkt	4	;
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7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-

lem	04KDL,	30KDD,	12KDPj	w	odlegEo[ci	4,0m	od	
linii	rozgraniczających	drogi,

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	04KDL,	30KDD;
11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12

§44.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	9MN(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	40%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,2

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	40	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	
dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn,	
dla	bud	gospodarczych	i	gararowych	dopuszcza	się	
dachy	pEaskie	jednospadowe	kącie	pochylenia	poEaci	
dach	do	35o;

g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	
d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	blipniaczej	

w	 granicach	 dziaEek	 budowlanych	wskazanych	 na	
rysunku	planu	symbolem	graficznym;

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	4,	5,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	ustala	się	:
a)	 podziaE	 na	 dziaEki	 budowlane	 pod	 zabudowę	

wolnostojąca	i	blipniaczą	zgodnie	z	ustaleniami	§9,	
pkt	1;	pkt	2,	lit.	b,	c;	pkt	3	lit.	b,	c;	pkt	4;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

04KDL	w	linii	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo[ci	5m	
od	linii	rozgraniczającej	drogę,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
05KDL,	terenu	4KS	i	2IEp	w	odlegEo[ci	4m	od	linii	
rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
28KDDg	w	linii	rozgraniczającej	drogę;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 04KDL,	 05KDL,	
28KDDg;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§45.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	10MN(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	wolnostojąca;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	30%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	0,9

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	50	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	10m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
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lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	
d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	 zakaz	 krycia	 blachodachówką	 obiektów	 wpi-
sanych	do	 rejestru	zabytków	oraz	wskazanych	do	
objęcia	ochroną	planistyczną;

c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

b)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	5,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	 dopuszcza	 się	 podziaE	 na	 dziaEki	 budowlane	

wyEącznie	 pod	 zabudowę	wolnostojącą,	 zgodnie	 z	
ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	b;	pkt	3	lit.	b;	pkt	4;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;

b)	ochronę	planistyczną	obiektów	o	walorach	kul-
turowych,	dla	których	obowiązują	ustalenia	pkt	13,	
lit.	n,	o;	pkt	14,	15,	16;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

24KDD	w	linii	rozgraniczającej	teren,
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

16KDD	w	linii	rozgraniczającej	teren	i	w	liniach	ist-
niejącej	zabudowy	w	odlegEo[ci	5,1m	od	linii	rozgra-
niczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
20KDD	w	odlegEo[ci	od	4,0m	od	linii	rozgraniczają-
cej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
04KDL	 w	 linii	 istniejącej	 zabudowy	 odlegEo[ci	 4m	
od	linii	rozgraniczającej	teren,

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 16KDD,	 20KDD,	
24KDD,	04KDL;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§46.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	11MN(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	40%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,2

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	40	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	
d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	utrzymanie	istniejących	i	zakaz	nowych	[cięć	w	
narornikach	budynków	od	skrzyrowaG;

b)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	3,	5,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-

lami	14KDD,	18KDD	w	linii	rozgraniczającej	teren,
b)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
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-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-
lami	13KDD	i	15KDD	w	linii	rozgraniczającej	teren;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 13KDD,	 14KDD,	
15KDD,	18KDD;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§47.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	12MN(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	wolnostojąca;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	30%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	0,9

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	50	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e;

e)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	gararo-
wych	do	5m;

f)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	
d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

b)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	4,	5,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	 dopuszcza	 się	 podziaE	 na	 dziaEki	 budowlane	

wyEącznie	 pod	 zabudowę	wolnostojącą,	 zgodnie	 z	
ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	b;	pkt	3	lit.	b;	pkt	4;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-

lem	12KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	2,3m	do	4,5m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	16KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	2,9m	do	3,2m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	20KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	0,6m	do	0,8m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	04KDL	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	4,8m	do	5,4m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 12KDD,	 16KDD,	
20KDD,	04KDL;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§48.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	13MN(U)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	dla	dziaEki	o	nr	ewi-
dencyjnym	334/6	｠	100%	powierzchni	wydzielonej	
dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	90%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	3,6

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	5	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,	z	wyEączeniem	dziaEki	wymienionej	w	lit.	a;

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m;
f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	

d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10121	｠ Poz.	2057				

drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,
b)	zakaz	krycia	blachodachówką	obiektów	wska-

zanych	do	objęcia	ochroną	planistyczną;
c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	pkt	6,	8,	

12,	13,	14,	15,	16,	17;	ust.	2	z	wyEączeniem	pkt	
2;	ust.3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	powyrej	pierwszej	kondygnacji,

b)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

c)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

d)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

e)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

f)	zakaz	lokalizowania	wolnostojących	budynków	
gospodarczych	i	gararowych;

g)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	podziaE	na	dziaEki	budowlane	pod	zabudowę	pie-

rzejową	zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	
a;	pkt	3	lit.	a;	pkt	4;

7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	d;	pkt	7;

b)	ochronę	planistyczną	obiektu	o	walorach	kultu-
rowych,	dla	którego	obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	
13,	lit.	m;	pkt	14,	15,	16;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

b)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-
lami	10KDD,	11KDDgp,	10KDPj,	11KDPj	w	liniach	
rozgraniczających	teren,

c)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-

lem	10KDPj	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	2,0m	do	6,0m	od	linii	rozgraniczającej	
teren

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	 na	 rysunku	 symbolami	 10KDD,	 11KDDgp,	
10KDPj	 i	 11KDPj,	 z	 zastrzereniem	 ustaleG	 §103,	
pkt	16;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§49.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1MN/U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	wolnostojąca,	usEugi;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	30%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	0,9

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	50	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 dla	
usEug	minimum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaE-
ki	budowlanej,

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	e

f)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	 gararo-
wych	do	5m;

g)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

h)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	
e,	f,	g	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

b)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	4,	5,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
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kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

02KDL-p	w	odlegEo[ci	 4m	od	 linii	 rozgraniczającej	
teren,

-	od	terenów	1ZP,	1Kp,	2Kp	w	odlegEo[ci	4m	od	
linii	rozgraniczającej	tereny;

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	na	rysunku	planu	symbolem	02KDL-p;
10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§50.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	2MN/U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna,	usEugi;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	60%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,8

c)	udziaE	powierzchni	biologicznie	czynnej	dla	za-
budowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	minimum	40	
%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 dla	
usEug	minimum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaE-
ki	budowlanej,

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	f

f)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	 gararo-
wych	do	5m;

g)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

h)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	
e,	f,	g	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	 13,	 14,	 15,	 16;	 ust.	 2,	 z	wyEączeniem	 pkt	 2;	
ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	

oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	2	lit.	e,	g;

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	5,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	dopuszcza	się	podziaE	na	dziaEki	budowlane	wy-

Eącznie	 pod	 zabudowę	 wolnostojącą	 i	 pierzejową,	
zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	a,	b;	pkt	
3	lit.	a,	b;	pkt	4;

6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	c;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

b)	obowiązujące	linie	zabudowy	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
01KDDgp	w	linii	rozgraniczającej	teren,

c)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	terenu	3Kp	w	odlegEo[ciach	od	6,5m	do	7m	
od	linii	rozgraniczającej	teren;

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
03KDL	w	linii	rozgraniczającej	teren;

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	 na	 rysunku	 symbolami	 03KDL,	 01KDDgp,	 z	
zastrzereniem	ustaleG	§103,	pkt	6;

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§51.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	3MN/U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna,	usEugi;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
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zakresie	jej	budowy:
a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	40%	po-

wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;
b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-

wy	｠	1,6
c)	udziaE	powierzchni	biologicznie	czynnej	dla	za-

budowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	minimum	40	
%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 dla	
usEug	minimum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaE-
ki	budowlanej,

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	f;

f)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	 gararo-
wych	do	5m;

g)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

h)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	
e,	f,	g	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	 13,	 14,	 15,	 16;	 ust.	 2,	 z	wyEączeniem	 pkt	 2;	
ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	2	lit.	e,	g;

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	4,	5,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	

która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

b)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
01KDDgp	w	linii	rozgraniczającej	teren,

c)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy

-	od	terenu	3Kp	w	odlegEo[ci	6,5m	od	linii	rozgra-
niczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
35KDD	 i	03KDPj	odlegEo[ci	4,0m	od	 linii	 rozgrani-
czającej	drogę,

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	 na	 rysunku	 symbolami	 01KDDgp,	 35KDD,	 z	
zastrzereniem	ustaleG	§103,	pkt	16;

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§52.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	4MN/U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna,	usEugi;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	70%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,8

c)	udziaE	powierzchni	biologicznie	czynnej	dla	za-
budowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	minimum	15	
%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 dla	
usEug	minimum	5	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	
budowlanej,

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	f

f)	dla	bud	gospodarczych	i	gararowych	dopuszcza	
się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	 pochylenia	
poEaci	dach	do	35o

g)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o

h)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	
e,	f,	g	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
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6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;
4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	

od	skrzyrowaG;
b)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	3,	5,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

27KDDg	liniach	rozgraniczających	teren,
b)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

30KDD	liniach	rozgraniczających	teren,
-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-

lem	29KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	3,5m	do	4,4m	od	linii	rozgraniczającej	
drogę,

-	od	terenu	1UK	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	
odlegEo[ciach	od	1m	do	1,2m	od	linii	rozgraniczają-
cej	teren,

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	na	 rysunku	 symbolami	27KDDg,	29KDD,	
30KDD;

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§53.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	5MN/U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna,	usEugi;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	50%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,0

c)	udziaE	powierzchni	biologicznie	czynnej	dla	za-
budowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	minimum	30	
%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 dla	
usEug	minimum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaE-
ki	budowlanej,

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	10m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	f

f)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	 gararo-
wych	do	5m;

g)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o

h)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	
e,	f,	g	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	blipniaczej	
w	 granicach	 dziaEek	 budowlanych	wskazanych	 na	
rysunku	planu	symbolem	graficznym;

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	5,	6	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;	pkt	7

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

27KDDg	liniach	rozgraniczających	teren,
b)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr2	do	uchwaEy:
-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-

lami	30KDD,	04KDL	i	29KDD	w	odlegEo[ci	4,0m	od	
linii	rozgraniczającej	drogę,

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 04KDL,	 27KDDg,	
29KDD,	30KDD;

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§54.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	6MN/U	ustala	się:
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1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna,	usEugi;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	60%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,8

c)	udziaE	powierzchni	biologicznie	czynnej	dla	za-
budowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	minimum	25	
%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 dla	
usEug	minimum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaE-
ki	budowlanej,

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	f

f)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	 gararo-
wych	do	5m;

g)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

h)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	
e,	f,	g	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków,	z	zastrzereniem	ustaleG	§7	ust.	1	pkt	7;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	7,	13,	14,	15,	16;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	
ust.	3

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

b)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	5,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	terenu	2UK,	3ZP,	drogi	oznaczonej	na	rysun-

ku	 planu	 symbolem	 05KDL	 oraz	 granicy	 obszaru	
objętego	planem	w	odlegEo[ci	4m	od	linii	rozgrani-
czającej	teren,

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:

a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-
nej	na	rysunku	symbolem	05KDL;

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12;

12)	 w	 zakresie	 obszarów	 wymagających	 prze-
ksztaEceG	obowiązują	ustalenia	§14	ust.	1	pkt	8	 i	
ust.	2	pkt	8;

13)	w	zakresie	tymczasowego	sposobu	zagospo-
darowania	obowiązują	ustalenia	§15,	pkt	1.

§55.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	7MN/U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna,	usEugi;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	50%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,5

c)	udziaE	powierzchni	biologicznie	czynnej	dla	za-
budowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	minimum	30	
%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 dla	
usEug	minimum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaE-
ki	budowlanej,

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	f

f)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	 gararo-
wych	do	5m;

g)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

h)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	
e,	f,	g	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	zakaz	krycia	blachodachówką	obiektów	wska-
zanych	do	objęcia	ochroną	planistyczną;

c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	blipniaczej	
w	 granicach	 dziaEek	 budowlanych	wskazanych	 na	
rysunku	planu	symbolem	graficznym;

b)	utrzymanie	istniejących	i	zakaz	nowych	[cięć	w	
narornikach	budynków	od	skrzyrowaG;

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	5,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
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a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;

b)	 ochronę	planistyczną	obiektu	o	walorach	kul-
turowych,	dla	którego	obowiązują	ustalenia	pkt	13,	
lit.	i;	pkt	14,	15,	16;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	dróg	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolami	

23KDD,	16KDD,	19KDD	 i	15KDD	w	 linii	 rozgrani-
czającej	teren,

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 15KDD,	 16KDD,	
19KDD,	23KDD;

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§56.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	8MN/U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna,	usEugi;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	50%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,5

c)	udziaE	powierzchni	biologicznie	czynnej	dla	za-
budowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	minimum	30	
%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 dla	
usEug	minimum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaE-
ki	budowlanej,

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	f

f)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	 i	 gararo-
wych	do	5m;

g)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

h)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	
e,	f,	g	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	blipniaczej	
w	 granicach	 dziaEek	 budowlanych	wskazanych	 na	
rysunku	planu	symbolem	graficznym;

b)	utrzymanie	istniejących	i	zakaz	nowych	[cięć	w	
narornikach	budynków	od	skrzyrowaG;

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1,pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

12KDD	w	odlegEo[ciach	od	2,1m	do	3,7m	od	 linii	
rozgraniczającej	teren;

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
15KDD	w	odlegEo[ci	4,0m	od	 linii	 rozgraniczającej	
teren,

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	16KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	1,3m	do	2,2m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	19KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	0,7m	do	1,1m	od	linii	rozgraniczającej	
teren;

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 12KDD,	 15KDD,	
16KDD,	19KDD;

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§57.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	9MN/U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna,	usEugi;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	dzia-
Eek	 o	 nr	 ewidencyjnych:	 322	 -	 70%	 powierzchni	
wydzielonej	dziaEki	budowlanej;



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10127	｠ Poz.	2057				

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	pozo-
staEych	dziaEek	budowlanych	40%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,3

d)	udziaE	powierzchni	biologicznie	czynnej	dla	za-
budowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	minimum	30	
%	 powierzchni	 wydzielonej	 dziaEki	 budowlanej,	 z	
wyEączeniem	dziaEki	wymienionej	w	 lit.	a,	dla	któ-
rej	ustala	się	udziaE	powierzchni	biologicznie	czynnej	
minimum	5%,

e)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 dla	
usEug	minimum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaE-
ki	 budowlanej,	 z	wyEączeniem	dziaEki	wymienionej	
w	lit.	a,	dla	której	ustala	się	udziaE	powierzchni	bio-
logicznie	czynnej	minimum	5%,

f)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m,	z	zastrzereniem	
ustaleG	lit.	g

g)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	i	gararo-
wych	do	5m;

h)	 dachy	 wielospadowe	 o	 kącie	 pochylenia	 po-
Eaci	 dachowych	 od	 30°do	 45°,	 z	 dopuszczeniem	
lukarn,	dla	budynków	gospodarczych	i	gararowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 jednospadowe	 kącie	
pochylenia	poEaci	dach	do	35o;

i)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	
e,	f,	g,	h	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	
danej	 zmiany	 parametrów	 lub	 konstrukcji	 istnieją-
cych	budynków;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	zabudowy	blipniaczej	
w	 granicach	 dziaEek	 budowlanych	wskazanych	 na	
rysunku	planu	symbolem	graficznym;

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	3,	5,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

12KDD	i	13KDD	w	linii	rozgraniczającej	teren,

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	15KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	0,7m	do	2,2m	od	linii	rozgraniczającej	
teren;

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 12KDD,	 13KDD,	
15KDD;

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§58.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	50%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,0

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	
budynku;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi	01KDDgp,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	pkt	6,	13,	
14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt.	2	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	2	lit.	d,	e

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	6,	7	;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2	lit.	d;	pkt	3,	
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lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c,	d;	pkt	7;
8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	jest	rozwiąza-

niem	 docelowym	 po	 wybudowaniu	 nowego	 prze-
biegu	drogi	krajowej	nr	17,	która	będzie	stanowiEa	
obwodnicę	miasta	Tomaszów	Lubelski	w	ciągu	pro-
jektowanej	drogi	ekspresowej	S17	oraz	przekazaniu	
obecnej	drogi	krajowej	klasy	GP	na	rzecz	samorządu	
lokalnego.	 Do	 czasu	 realizacji	 rozwiązania	 docelo-
wego	linie	zabudowy	od	istniejącej	drogi	krajowej	nr	
17	ustala	się	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

b)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	
schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

c)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
01KDDgp	w	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
02KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo[ci	
1,2m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
03KDD-p	w	odlegEo[ci	12,3m	od	linii	rozgraniczają-
cej	teren,

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	 na	 rysunku	 symbolami	 01KDDgp,	 02KDD,	
03KDD-p,	z	zastrzereniem	ustaleG	§103,	pkt	6;

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§59.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	2U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	60%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,4

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-

nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	
budynku,	z	zastrzereniem	ustaleG	§7	ust.	1	pkt	7;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.1,	pkt	
6,	7,	8,	12,	13,	14,	15,	16,	18;	ust.	2	z	wyEącze-
niem	pkt	2;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

b)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

c)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	 uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

d)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG

e)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	podziaE	na	dziaEki	budowlane	pod	zabudowę	pie-

rzejową	zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	
a;	pkt	3	lit.	a;	pkt	4;

6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	d;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

b)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-
lami	03KDPj,	32KDD-p	i	34KDD	w	liniach	rozgrani-
czających	teren,

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	35KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	1,5m	do	2,2m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
01KDDgp	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo-
[ciach	od	linii	po	linii	rozgraniczającej	teren	do	2,7m	
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od	linii	rozgraniczającej	teren;
9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	 na	 rysunku	 symbolami	 01KDDgp,	 32KDD-p,	
34KDD,	35KDD,	z	zastrzereniem	ustaleG	§103,	pkt	
6,

b)	obsEugę	komunikacyjną	z	drogi	oznaczonej	na	
rysunku	planu	symbolem	03KDPj	na	zasadach	okre-
[lonych	dla	tej	drogi	w	§103	niniejszej	uchwaEy,

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12;

12)	 w	 zakresie	 obszarów	 wymagających	 prze-
ksztaEceG	obowiązują	ustalenia	§14	ust.	1	pkt	3	 i	
ust.	2	pkt	3;

13)	w	zakresie	tymczasowego	sposobu	zagospo-
darowania	obowiązują	ustalenia	§15,	pkt	1,	4.

§60.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	3U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	dziaEki	
o	nr	ewidencyjnym	58	｠	100%	powierzchni	wydzie-
lonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	80%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,2

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,	z	wyEączeniem	dziaEek	wymienionych	w	lit.	a

e)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego:
a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	

drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,
b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,ust.	1,	pkt	

1,	6,	8,	12,	13,	14,	15,	16;	ust.	2	z	wyEączeniem	
pkt	2;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	 podziaE	 na	 dziaEki	 budowlane	 pod	 zabudowę	

zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	a,	b;	pkt	
3	lit.	a,	b;	pkt	4;

6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	d;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

03KDPj	 w	 liniach	 rozgraniczających	 teren	 oraz	 w	
odlegEo[ci	3,3m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

b)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
31KDD	i	33KDD-p	w	linii	rozgraniczającej	teren;

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	31KDD	i	33KDD-p,
b)	obsEugę	komunikacyjną	z	drogi	oznaczonej	na	

rysunku	planu	symbolem	03KDPj	na	zasadach	okre-
[lonych	dla	tej	drogi	w	§103	niniejszej	uchwaEy,

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§61.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	4U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-
rystyczne;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	35%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,3

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	15	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	
budynku;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7ust.1,	pkt	1,	
6,	8,	13,	14,	15;	ust.	2	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
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oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	2	lit.	d,	e;

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c,	d;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

03KDPj	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo[ci	
3,3m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
04KDPjg	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo-
[ci	3m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
31KDD	w	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
33KDD-p	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo-
[ciach	od	1,2m	do	2,5m	od	linii	rozgraniczającej	te-
ren;

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	31KDD	i	33KDD-p,
b)	obsEugę	komunikacyjną	z	dróg	oznaczonych	na	

rysunku	planu	symbolami	03KDPj	i	04KDPj	na	zasa-
dach	okre[lonych	dla	 tych	dróg	w	§103	niniejszej	
uchwaEy

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§62.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	5U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi;
2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	zakaz	rozbudowy,
b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-

wy	｠	3,4
c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-

mum	5%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowla-
nej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;

f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	
d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	
budynku;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1	pkt	
6,	8,	12,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt.	2;	
ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

b)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

c)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	2	lit.	d,	e;

d)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

e)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-

lami	 04KDD	 i	 05KDD	 w	 liniach	 rozgraniczających	
teren,

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	04KDD,	05KDD;
10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12

§63.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	6U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi;
2)	 w	 zakresie	 parametrów	 i	 wskapników	 ksztaE-

towania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym
a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	dzia-

Eek	 o	 nr	 ewidencyjnych:	 232/2,	 239	 -	 100%	 po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;
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b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	pozo-
staEych	dziaEek	budowlanych	70%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,2

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	15	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,	z	wyEączeniem	dziaEek	wymienionych	w	lit.	a

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m;
f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	

d,	e,	f,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	
budynku;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1	pkt	
6,	8,	12,	13,	14,	15,	1;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt.	
2;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

b)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

c)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	2	lit.	e,	f;

d)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

e)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	podziaE	na	dziaEki	budowlane	pod	zabudowę	pie-

rzejową	i	szeregową	zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	
1;	pkt	2,	lit.	a,	d;	pkt	3	lit.	a,	d	;	pkt	4;

6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-

lami	04KDD,	05KDD	i	02KDL-p	w	liniach	rozgrani-
czających	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
06KDDg	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odlegEo-
[ciach	od	1,5m	do	1,7m	od	linii	rozgraniczającej	te-

ren;
b)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	terenu	1IG	w	odlegEo[ciach	od	5m	do	8m	od	

linii	rozgraniczającej	teren;
9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	na	 rysunku	symbolami	02KDL-p,	04KDD,	
05KDD,	06KDDg;

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§64.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	7U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi;
2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	dla	dziaEki	
o	nr	ewidencyjnym	325	｠	100%	powierzchni	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	85%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,6

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	5	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,	z	wyEączeniem	dziaEek	wymienionych	w	lit.	a

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m;
f)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
g)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	

e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	bu-
dynku,	z	zastrzereniem	ustaleG	§7	ust.1	pkt	7;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	 uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

b)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1	pkt	
6,	7,	8,	12,	13,	14,	15,	16,	17;	ust.	2,	z	wyEącze-
niem	pkt.	2;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

b)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

c)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

d)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	2	lit.e,	f;
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e)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	podziaE	na	dziaEki	budowlane	pod	zabudowę	pie-

rzejową	i	szeregową	zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	
1;	pkt	2,	lit.	a,	d;	pkt	3	lit.	a,	d;	pkt	4;

6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	c,	d;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-

lem	01KDL	 i	 06KDDg	w	 liniach	 rozgraniczających	
teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
03KDW	w	odlegEo[ci	3,4m	od	linii	rozgraniczającej	
teren;

-	od	terenu	5Kp	w	linii	rozgraniczającej	teren;
-	przerwy	w	uzupeEnieniach	zabudowy	pierzejowej	

od	8m	do	11m,	zgodnie	z	rysunkiem	planu,
9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 symbolami	 01KDL,	 06KDDg,	
02KDW;

b)	obsEugę	wyEącznie	pieszą	od	terenu	5Kp;
10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12;
12)	 w	 zakresie	 obszarów	 wymagających	 prze-

ksztaEceG	obowiązują	ustalenia	§14	ust.	1	pkt	4	 i	
ust.	2	pkt	4;

13)	w	zakresie	tymczasowego	sposobu	zagospo-
darowania	obowiązują	ustalenia	§15,	pkt	1.

§65.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	8U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi;
2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	60%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,4

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-

nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	
budynku;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1	pkt	
6,	8,	12,	13,	14,	15,	16;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt.	
2;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

b)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

c)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	2	lit.	d,	e;

d)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

e)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

01KDPjg	w	linii	rozgraniczającej	teren,
-	od	terenu	1KP	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	

odlegEo[ciach	od	0,8m	do	1,1m	od	linii	rozgranicza-
jącej	drogę;

b)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
02KDW	 w	 linii	 istniejącej	 zabudowy	 w	 odlegEo[ci	
5,0m	od	linii	rozgraniczającej	teren;

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	02KDW	i	01KDPjg	na	
zasadach	okre[lonych	dla	tych	dróg	w	§103	niniej-
szej	uchwaEy,

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§66.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
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symbolem	9U	ustala	się:
1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	tu-

rystyczne;
2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	60%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,4

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	
budynku;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1	pkt	
6,	8,	12,	13,	14,	15,	16;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt.	
2;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

b)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej

c)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	 uzupeEnienie	
pierzei,	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

d)	utrzymanie	istniejących	i	zakaz	nowych	[cięć	w	
narornikach	budynków	od	skrzyrowaG;

e)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	podziaE	na	dziaEki	budowlane	pod	zabudowę	pie-

rzejową	zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	
a;	pkt	3	lit.	a;	pkt	4;

6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

07KDPj	i	07KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	
odlegEo[ciach	od	0,3m	do	0,9m	od	linii	rozgranicza-

jącej	teren,
-	od	drogi	02KDW	w	linii	istniejącej	zabudowy	w	

odlegEo[ci	4,7m	od	linii	rozgraniczającej	teren;
9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	na	rysunku	planu	symbolem	07KDD,	02KDW;
b)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	na	rysunku	symbolem	07KDPj	na	zasadach	okre-
[lonych	dla	tej	drogi	w	§103	niniejszej	uchwaEy;

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§67.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	10U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi;
2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budwowy:

a)	 maksymalna	 powierzchnia	 zabudowy	 100%	
powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	3,0

c)	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m;
d)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
e)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	

d,	 nalery	 stosować	 odpowiednio	 w	 ramach	 danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	bu-
dynku,	z	zastrzereniem	ustaleG	§7	ust.1	pkt	7;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	 lokalizację	 nowej	 zabudowy	 jako	 uzupeEnienie	
pierzei	zgodnie	z	rysunkiem	planu,

b)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.1	pkt	
6,	7,	12,	13,	14,	15,	16;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	
2,	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 utrzymania	 lokalizacji	 zabudowy	
bezpo[rednio	 przy	 granicy	 z	 sąsiednią	 dziaEką	 bu-
dowlaną	zlokalizowaną	w	tym	samym	terenie,	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

b)	obowiązek	utrzymania	lokalizacji	istniejącej	za-
budowy	w	formie	pierzejowej;

c)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

d)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	podziaE	na	dziaEki	budowlane	pod	zabudowę	pie-

rzejową	i	szeregową	zgodnie	z	ustaleniami	§9,	pkt	
1;	pkt	2,	lit.	a,	d;	pkt	3	lit.	a,	d	;	pkt	4;

6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
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a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	dróg	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-

lami	 01KDL	 i	 09KDD	 w	 liniach	 rozgraniczających	
teren,

-	od	terenu	13U	oraz	6Kp	w	liniach	rozgraniczają-
cych	teren;

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	na	rysunku	symbolem	01KDL
b)	obsEugę	wyEącznie	piesza	z	terenu	6Kp;
10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12;
12)	 w	 zakresie	 obszarów	 wymagających	 prze-

ksztaEceG	obowiązują	ustalenia	§14	ust.	1	pkt	5	 i	
ust.	2	pkt	5;

13)	w	zakresie	tymczasowego	sposobu	zagospo-
darowania	obowiązują	ustalenia	§15,	pkt	1.

§68.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	11U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi;
2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	60%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,4

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	
budynku;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.1	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	2	lit.	d,	e;

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	

od	skrzyrowaG;
c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	6;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	ustala	się	:
a)	obowiązują	ustalenia	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	a,	b;	

pkt	3,	lit.	a,	b;	pkt	4;	pkt	5;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1,	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

09KDD	w	odlegEo[ciach	od	3,2m	do	4,0m	od	 linii	
rozgraniczającej	teren;

-	od	terenu	6Kp	w	odlegEo[ci	8m	od	linii	rozgrani-
czającej	teren,

-	od	terenu	7Kp	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	
odlegEo[ciach	od	4,9m	do	7,8m	od	linii	rozgranicza-
jącej	teren,

-	od	terenu	3IE	w	odlegEo[ci	10,3m	od	linii	rozgra-
niczającej	te	tereny;

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
10KDPj	w	odlegEo[ci	7,8m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	09KDD;
b)	obsEugę	wyEącznie	pieszą	z	terenu	6Kp	i	7kp;
10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§69.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	12U	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi;
2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	50%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,0

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	
budynku;
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3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.1	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2,	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	2	lit.	d,	e;

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

c)	obowiązek	 lokalizacji	 akcentu	plastycznego	w	
miejscu	 wskazanym	 na	 rysunku	 planu	 symbolem	
graficznym;

d)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	

i	parametrów	dziaEki	budowlanej	obowiązują	ustale-
nia	§9,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	a,	b;	pkt	3,	lit.	a,	b;	pkt	4;

6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

01KDL	i	10KDD	w	linii	rozgraniczającej	teren,
b)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

11KDPj	w	odlegEo[ci	4,0m	od	linii	rozgraniczającej	
drogę;

-	od	 terenu	6Kp,	7Kp	 i	11U	w	odlegEo[ciach	od	
4,0m	do	9,2m	od	linii	rozgraniczającej	te	tereny,

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	01KDL,	10KDD;
b)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	na	rysunku	symbolem	11KDPj	na	zasadach	okre-
[lonych	dla	tej	drogi	w	§103	niniejszej	uchwaEy,

c)	obsEugę	wyEącznie	pieszą	z	terenu	7Kp.
10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§70.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1UP	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi	publiczne;
2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	30%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	1,2

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	
budynku;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	 gEówną	 kalenicę	 w	 ukEadzie	 prostopadEym	 do	
osi	drogi	oznaczonej	symbolem	04KDL,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6,	13,	14,	15;	ust.	2	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

b)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalną	 linię	zabudowy	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

04KDL	w	odlegEo[ci	5m	od	linii	rozgraniczającej	te-
ren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
28KDDg	w	linii	rozgraniczającej	teren,

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	04KDD	i	28KDDg
10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§71.	Dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolami	1U/UP	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi,	usEugi	pu-
bliczne;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:
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a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	80	%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej;

b)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

c)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
d)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°;
e)	w	odniesieniu	do	zabudowy	istniejącej	ustalenia	

lit.	a,	b,	c,	d,	nalery	stosować	odpowiednio	do	do-
konywanej	zmiany;

3)	 zakresie	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	 Eadu	 prze-
strzennego	ustala	się:

a)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
1,	6,	12,	13,	14,	15,	ust.	2	pkt.	1,	3	｠	16,	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	2	lit.	c,	d;

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

c)	obowiązują	ustalenia	§8	pkt	1,	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	wydzielania	odrębnych	dziaEek	budowla-

nych.
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	c;	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	

schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

b)	nieprzekraczalne	 linię	zabudowy	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	 32KDD-p	 w	 liniach	 istniejących	 zabudowy	 w	
odlegEo[ciach	1,2m	i	1,5m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
02KDPjgp	w	odlegEo[ciach	od	2,8m	do	3,8m	od	linii	
rozgraniczającej	teren,

-	od	terenu	3KP	w	liniach	istniejących	zabudowy	
w	odlegEo[ciach	od	0,9m	do	2,4m	od	linii	rozgrani-

czającej	teren,
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

03KDPj	w	liniach	istniejących	zabudowy	w	odlegEo-
[ci	0,8m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	na	rysunku	planu	symbolem	32KDD-p,
b)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	 na	 rysunku	 planu	 symbolami	 02KDPjgp	 i	
03KDPjgp	na	zasadach	okre[lonych	dla	tych	dróg	w	
§103	niniejszej	uchwaEy;

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§72.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1KP	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 plac	 z	 dopusz-
czeniem	usEug,	usEug	kultury,	usEug	turystycznych;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	20%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	0,9

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m,
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn,
f)	dopuszcza	się	rórne	formy	dachów	wierowych,	

dla	których	nie	ma	zastosowania	ustalenie	lit.d,
3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego:
a)	 zakaz	 wprowadzania	 ogrodzeG	 za	 wyjątkiem	

nietrwale	 związanych	 ogrodzeG	 ogródków	 letnich	
lub	okazjonalnych	ogrodzeG	związanych	z	organiza-
cją	imprezy	masowej;

b)	zakaz	krycia	blachodachówką;
c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	

1-	7,	9,	10,	12-15;	ust.	2,	pkt	1,	9-16,	ust.	3;
4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	realizacja	sposobu	zagospodarowania,	zgodnie	

z	przeznaczeniem	podstawowym,	po	wybudowaniu	
nowego	przebiegu	drogi	 krajowej	nr	17,	która	bę-
dzie	stanowiEa	obwodnicę	miasta	Tomaszów	Lubel-
ski	w	ciągu	projektowanej	 drogi	 ekspresowej	S17	
oraz	 przekazaniu	 obecnej	 drogi	 klasy	 GP	 na	 rzecz	
samorządu	lokalnego,

b)	obowiązuje	wyeliminowanie	ruchu	koEowego	za	
wyjątkiem	pojazdów	specjalnych	 ratownictwa	me-
dycznego,	porarowego	i	technicznego,

c)	dostawa	towarów	zgodnie	z	uchwalonym	regu-
laminem,	w	[ci[le	okre[lonych	godzinach,

d)	dojazd	wEa[cicieli	lokali	mieszkalnych	za	zezwo-
leniami,
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e)	dopuszcza	się	 lokalizację	zieleni,	w	 tym	ziele-
ni	 niskiej	 ozdobnej	 oraz	 zielonych	 ogródków	 jako	
obiektów	nietrwale	poEączonych	z	gruntem.

f)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	
projekt	 zagospodarowania	 terenu,	 z	 zastrzereniem	
ustaleG	zawartych	w	§13,	pkt	10,	lit.	b,

g)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	
zasadach	okre[lonych	w	§6;

h)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a	pkt	7;

b)	ochronę	planistyczna	widoku	oznaczonego	na	
rysunku	planu	nr	1	dla	którego	obowiązują	ustalenia	
§11,	pkt	8-10;

c)	ochronę	planistyczną	otwarć	widokowych,	dla	
których	obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	11	i	12;

8)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 na	 zasadach	

okre[lonych	w	pkt	4;
9)	 w	 zakresie	 zapewnienia	 miejsc	 postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
10)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12;
11)	 w	 zakresie	 obszarów	 wymagających	 prze-

ksztaEceG	obowiązują	ustalenia	§14	ust.	1	pkt	9	 i	
ust.	2	pkt	9;

12)	w	zakresie	tymczasowego	sposobu	zagospo-
darowania	obowiązują	ustalenia	§15,	pkt	1,	2,	6;

§73.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	2KP	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 plac	 z	 dopusz-
czeniem	usEug,	usEug	kultury,	usEug	turystycznych;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	20%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	0,9

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m,
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn,
f)	dopuszcza	się	rórne	formy	dachów	wierowych,	

dla	których	nie	ma	zastosowania	ustalenie	lit.d,
3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego:

a)	 zakaz	 wprowadzania	 ogrodzeG	 za	 wyjątkiem	
nietrwale	 związanych	 ogrodzeG	 ogródków	 letnich	
lub	okazjonalnych	ogrodzeG	związanych	z	organiza-
cją	imprezy	masowej;

b)	zakaz	krycia	blachodachówką;
c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	

1-	7,	9,	10,	12-15;	ust.	2,	pkt	1,	9-16,	ust.	3;
4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	realizacja	sposobu	zagospodarowania,	zgodnie	

z	przeznaczeniem	podstawowym,	po	wybudowaniu	
nowego	przebiegu	drogi	 krajowej	nr	17,	która	bę-
dzie	stanowiEa	obwodnicę	miasta	Tomaszów	Lubel-
ski	w	ciągu	projektowanej	 drogi	 ekspresowej	S17	
oraz	 przekazaniu	 obecnej	 drogi	 klasy	 GP	 na	 rzecz	
samorządu	lokalnego,

b)	 utrzymuje	 się	 istniejącą	 drogę	 krajową	 nr	 17	
klasy	GP,	w	dotychczasowych	 liniach	rozgranicza-
jących,	które	pokrywają	się	z	liniami	rozgraniczają-
cymi	terenu	2KP,	do	czasu	realizacji	ustaleG	planu	
zgodnie	z	lit.	a;

c)	dla	istniejącej	drogi	krajowej	nr	17	klasy	GP,	do	
czasu	 realizacji	 ustaleG	planu	zgodnie	 z	 lit.	 a	obo-
wiązuje:

-	zakaz	lokalizowania	parkingów;
-	zakaz	sytuowania	reklam,
-	dopuszczenie	lokalizacji	nowych	zjazdów	za	zgo-

dą	zarządcy	drogi,
-	obowiązek	zastosowania	[rodków	technicznych	

zmniejszających	 uciąrliwo[ci	 i	 zwiększających	 od-
porno[ć	budynków	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi	
i	w	uzgodnieniu	z	zarządcą	drogi,

-	 wszelkie	 inwestycje	 oraz	 zmianę	 dotychczaso-
wej	obsEugi	komunikacyjnej	w	uzgodnieniu	z	zarząd-
cą	drogi,

-	dla	nowej	 zabudowy,	obowiązek	zastosowania	
[rodków	technicznych	zmniejszających	uciąrliwo[ci	
i	 zwiększających	 odporno[ć	 budynków	 zgodnie	 z	
przepisami	odrębnymi,

d)	obowiązuje	wyeliminowanie	ruchu	koEowego	za	
wyjątkiem	pojazdów	specjalnych	 ratownictwa	me-
dycznego,	porarowego	i	technicznego,

e)	dostawa	towarów	zgodnie	z	uchwalonym	regu-
laminem,	w	[ci[le	okre[lonych	godzinach,

f)	dojazd	wEa[cicieli	lokali	mieszkalnych	za	zezwo-
leniami,

g)	dopuszcza	się	 lokalizację	zieleni,	w	tym	ziele-
ni	 niskiej	 ozdobnej	 oraz	 zielonych	 ogródków	 jako	
obiektów	nietrwale	poEączonych	z	gruntem.

h)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	
projekt	 zagospodarowania	 terenu,	 z	 zastrzereniem	
ustaleG	zawartych	w	§13,	pkt	10,	lit.	b,

i)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	
zasadach	okre[lonych	w	§6;

j)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10138	｠ Poz.	2057				

7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

b)	ochronę	planistyczna	widoku	oznaczonego	na	
rysunku	planu	nr	1	dla	którego	obowiązują	ustalenia	
§11,	pkt	8-10;

c)	ochronę	planistyczną	otwarć	widokowych,	dla	
których	obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	11	i	12;

8)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 na	 zasadach	

okre[lonych	w	pkt	4;
9)	 w	 zakresie	 zapewnienia	 miejsc	 postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
10)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12;
11)	 w	 zakresie	 obszarów	 wymagających	 prze-

ksztaEceG	obowiązują	ustalenia	§14	ust.	1	pkt	9	 i	
ust.	2	pkt	9;

12)	w	zakresie	tymczasowego	sposobu	zagospo-
darowania	obowiązują	ustalenia	§15,	pkt	1,	2,	6;

§74.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	3KP	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 plac	 z	 dopusz-
czeniem	usEug,	usEug	kultury,	usEug	turystycznych;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	20%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	0,9

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m,
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn,
f)	dopuszcza	się	rórne	formy	dachów	wierowych,	

dla	których	nie	ma	zastosowania	ustalenie	lit.d,
g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	

d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	
budynku,	z	zastrzereniem	ustaleG	§7,	ust.	1,	pkt	7;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	 zakaz	 wprowadzania	 ogrodzeG	 za	 wyjątkiem	
nietrwale	 związanych	 ogrodzeG	 ogródków	 letnich	
lub	okazjonalnych	ogrodzeG	związanych	z	organiza-
cją	imprezy	masowej;

b)	zakaz	krycia	blachodachówką;
c)	lokalizację	subdominanty	przestrzennej	w	miej-

scu	wskazanym	na	rysunku	planu;
d)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	

1-	7,	9-15;	ust.	2,	pkt	1,	8-16,	ust.	3;
4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	realizacja	sposobu	zagospodarowania,	zgodnie	

z	przeznaczeniem	podstawowym,	po	wybudowaniu	
nowego	przebiegu	drogi	 krajowej	nr	17,	która	bę-
dzie	stanowiEa	obwodnicę	miasta	Tomaszów	Lubel-
ski	w	ciągu	projektowanej	 drogi	 ekspresowej	S17	
oraz	 przekazaniu	 obecnej	 drogi	 klasy	 GP	 na	 rzecz	
samorządu	lokalnego,

b)	obowiązuje	wyeliminowanie	ruchu	koEowego	za	
wyjątkiem	pojazdów	specjalnych	 ratownictwa	me-
dycznego,	porarowego	i	technicznego,

c)	dostawa	towarów	zgodnie	z	uchwalonym	regu-
laminem,	w	[ci[le	okre[lonych	godzinach,

d)	dojazd	wEa[cicieli	lokali	mieszkalnych	za	zezwo-
leniami,

e)	dopuszcza	się	 lokalizację	zieleni,	w	 tym	ziele-
ni	 niskiej	 ozdobnej	 oraz	 zielonych	 ogródków	 jako	
obiektów	nietrwale	poEączonych	z	gruntem.

f)	obowiązek	likwidacji	nieczynnych	toalet	za	bu-
dynkiem	szkoEy	muzycznej;

g)	zakaz	rozbudowy	budynku	obecnej	szkoEy	mu-
zycznej	oraz	budynku	herbaciarni,

h)	obowiązek	utrzymania	istniejącego	sposobu	za-
gospodarowania	w	 formie	 zieleni,	 zgodnie	 z	ozna-
czeniem	na	rysunku	planu;

i)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	
projekt	 zagospodarowania	 terenu,	 z	 zastrzereniem	
ustaleG	zawartych	w	§13,	pkt	10,	lit.	b,

j)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	
zasadach	okre[lonych	w	§6;

k)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	1,	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

b)	 caEkowitą	 ochronę	 obiektu	 wpisanego	 do	 re-
jestru	 zabytków,	dla	 którego	obowiązują	ustalenia	
§11	pkt	2	lit.	b,	pkt	3	lit.	b,	pkt	4,	pkt	5,	pkt	14,	
15,	16;

c)	ochronę	planistyczną	obiektu	o	walorach	kultu-
rowych,	dla	którego	obowiązują	ustalenia	§11	pkt	
13,	lit.	a,	pkt	14,15,	16;

d)	ochronę	planistyczna	widoku	oznaczonego	na	
rysunku	planu	nr	1	dla	którego	obowiązują	ustalenia	
§11,	pkt	8-10;

e)	ochronę	planistyczną	otwarć	widokowych,	dla	
których	obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	11	i	12;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy
-	dla	budynku	herbaciarni	objętej	ochroną	konser-

watorską	w	liniach	istniejącej	zabudowy;
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-	 dla	 budynku	 szkoEy	muzycznej	wskazanego	do	
objęcia	 ochroną	 planistyczną	 w	 liniach	 istniejącej	
zabudowy;

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 na	 zasadach	

okre[lonych	w	pkt	4;
10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12;
12)	 w	 zakresie	 obszarów	 wymagających	 prze-

ksztaEceG	obowiązują	ustalenia	§14	ust.	1	pkt	9	 i	
ust.	2	pkt	9;

13)	w	zakresie	tymczasowego	sposobu	zagospo-
darowania	obowiązują	ustalenia	§15,	pkt	1,	2,	6;

§75.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1UT	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi	turystycz-
ne;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi	związane	
z	przeznaczeniem	podstawowym;

3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	 i	
uzupeEniającym	w	zakresie	jej	budowy::

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	35%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	0,9

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	od	8m	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	bu-
dynku;

4)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	
drogi,	do	której	przylega	dana	elewacja	frontowa,

b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	pkt	6,	11,	
12,	13;	ust.	2	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;

5)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	
oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	3	lit.d,	e;

b)	zakaz	nowych	[cięć	w	narornikach	budynków	
od	skrzyrowaG;

c)	obowiązują	ustalenia	§8	pkt	1,	2,	6,	7;
6)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
7)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
8)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	c,	pkt	7;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	jest	rozwiąza-

niem	 docelowym	 po	 wybudowaniu	 nowego	 prze-
biegu	drogi	krajowej	nr	17,	która	będzie	stanowiEa	
obwodnicę	miasta	Tomaszów	Lubelski	w	ciągu	pro-
jektowanej	drogi	ekspresowej	S17	oraz	przekazaniu	
obecnej	drogi	krajowej	klasy	GP	na	rzecz	samorządu	
lokalnego.	 Do	 czasu	 realizacji	 rozwiązania	 docelo-
wego	linie	zabudowy	od	istniejącej	drogi	krajowej	nr	
17	ustala	się	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

b)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	
schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-
sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

c)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	09KDD	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	3,7m	do	5,4m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

-	 od	 drogi	 oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	10KDPj	w	liniach	istniejącej	zabudowy	w	odle-
gEo[ciach	od	5,4m	do	6,3m	od	linii	rozgraniczającej	
teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
11KDDgp	w	linii	rozgraniczającej	teren,

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	 na	 rysunku	 symbolami	 09KDD,	 11KDDgp,	 z	
zastrzereniem	§103,	pkt	16;

b)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 drogi	 ozna-
czonej	na	rysunku	symbolem	10KDPj	na	zasadach	
okre[lonych	dla	tej	drogi	w	§103	niniejszej	uchwaEy

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§76.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1Ukp	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	｠	 usEugi	 handlu	 -	
zielony	rynek	(targowisko);

2)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	pkt	
6,	16	ust.	2	z	wyEączeniem	pkt	2,	8;	ust.	3;

3)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:
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a)	 zagospodarowanie	 terenu	 wyEącznie	 formami	
maEej	 architektury	 zlokalizowanymi	w	 zieleni	 urzą-
dzonej;

b)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	
projekt	zagospodarowania	terenu

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	6,	7;
4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
6)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b	pkt	7;

7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 z	 dróg	 ozna-

czonych	na	 rysunku	symbolami	01KDL	 ,	09KDD	 i	
03KDW;

8)	 w	 zakresie	 zapewnienia	 miejsc	 postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

9)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-
ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§77.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1UK	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi	kultu	reli-
gijnego;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	utrzymanie	istniejących	parametrów	zabudowy,	
w	tym:	kubatury,	powierzchni	zabudowy,	wysoko-
[ci,	 dEugo[ci,	 szeroko[ci,	 liczby	 kondygnacji,	 form	
dachu,

b)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	terenu,

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	zakaz	krycia	blachodachówką;
b)	lokalizację	subdominanty	przestrzennej	w	miej-

scu	wskazanym	na	rysunku	planu;
c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	§7	ust.	1,	pkt	1,	

6	lit.	a,	b,	e,	f,	pkt	9,	11,	13,	14,	15	ust.	2,	pkt	1,	
2,	8-16;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	zakaz	rozbudowy	i	nadbudowy,
b)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	

projekt	zagospodarowania	terenu,
c)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	

zasadach	okre[lonych	w	§6	z	wyEączeniem	ust.	1	
pkt	3;

d)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;

6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

b)	 caEkowita	 ochronę	 obiektu	 wpisanego	 do	 re-
jestru	 zabytków,	dla	 którego	obowiązują	ustalenia	
§11	pkt	2	lit.	c,	pkt	3	lit.	c,	pkt	4,	pkt	5	lit.	a,	b;	pkt	
14,	15,	16;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy
-	dla	budynku	cerkwi	prawosEawnej	objętej	ochro-

ną	konserwatorską	w	liniach	istniejącej	zabudowy;
9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	 rysunku	 symbolami	04KDPj,	 05KDPjg	 i	 z	
terenu	3KP,	na	zasadach	okre[lonych	dla	tych	dróg	
w	§103	niniejszej	uchwaEy,

10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;

11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§78.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	2UK	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi	kultu	reli-
gijnego;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	utrzymanie	istniejących	parametrów	budynków	
wpisanych	do	rejestru	zabytków,	w	tym:	kubatury,	
powierzchni	zabudowy,	wysoko[ci,	dEugo[ci,	szero-
ko[ci,	liczby	kondygnacji,	form	dachu,

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	25%
c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-

mum	40	%	powierzchni	terenu,
3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego:
a)	 zakaz	 krycia	 blachodachówką	 obiektów	 wpi-

sanych	do	 rejestru	zabytków	oraz	wskazanych	do	
objęcia	ochroną	planistyczną;

b)	 lokalizację	dominanty	przestrzennej	w	miejscu	
wskazanym	na	rysunku	planu;

c)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
1,	6	lit.	a,	b,e,	f,	pkt	9,	10,	11,	13,	14,	15	ust.	2,	
pkt	1,	2,	8-16;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	zakaz	rozbudowy	i	nadbudowy,
b)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	

projekt	zagospodarowania	terenu;
c)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	

zasadach	okre[lonych	w	§6	z	wyEączeniem	ust.	1	
pkt	3;
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d)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

b)	caEkowita	ochronę	obiektów	wpisanych	do	re-
jestru	 zabytków,	dla	 których	obowiązują	 ustalenia	
§11	pkt	2	lit.	a,	pkt	3	lit.	a,	pkt	4,	pkt	5	lit.	a,	b;	pkt	
14,	15,	16;

c)	ochronę	planistyczna	widoku	oznaczonego	na	
rysunku	planu	nr	1,	dla	którego	obowiązują	ustale-
nia	§11,	pkt	8,	pkt	9;	pkt	10;

d)	ochronę	planistyczną	obiektów	o	walorach	kul-
turowych,	dla	których	obowiązują	ustalenia	§11	pkt	
13,	lit.	b,	c,	pkt	14,15,	16;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	w	liniach	istniejącej	zabudowy
b)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

04KDL	 w	 odlegEo[ciach:	 39,5m	 oraz	 od	 1,5m	 do	
2,3m	od	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
28KDDg	w	odlegEo[ciach	od	84,5m	do	113,5m	od	
linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	terenu	3ZP	w	odlegEo[ci	3m	od	linii	rozgrani-
czającej	teren,

-	od	terenu	5KS	w	linii	rozgraniczającej	te	tereny;
9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	04KDL,
10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§79.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1Kp	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 publiczny	 ciąg	
pieszy;

2)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	
1,	pkt	6	lit.	a,	b,	c,	d,	f,	pkt	9,	16;ust.	2	pkt	9,	10,	
11,	12,	14,	15,	16;	ust.	3;

3)	w	zakresie	sposobu	zagospodarowania	terenu	
ustala	się:

a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

b)	zakaz	lokalizacji	budynków,

c)	wprowadzenie	szpalerów	zieleni,
d)	lokalizację	o[wietlenia,
e)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	

projekt	zagospodarowania	terenu	z	uwzględnieniem	
detali	obiektów	maEej	architektury;

f)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	
zasadach	okre[lonych	w	§6	z	wyEączeniem	ust.	1	
pkt	3,

4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej	:

a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
6)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	pkt	7;

7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	04KDD;
8)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§80.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	2Kp	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 publiczny	 ciąg	
pieszy;

2)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	
1,	pkt	6	lit.	a,	b,	d,	f,	pkt	9;ust.	2	pkt	9,	10,	11,	12,	
14,	15,	16;	ust.	3;

3)	w	zakresie	sposobu	zagospodarowania	terenu	
ustala	się:

a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

b)	zakaz	lokalizacji	budynków,
c)	wprowadzenie	szpalerów	zieleni,
d)	lokalizację	o[wietlenia,
e)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	

projekt	zagospodarowania	terenu	z	uwzględnieniem	
detali	obiektów	maEej	architektury;

f)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	
zasadach	okre[lonych	w	§6	z	wyEączeniem	ust.	1	
pkt	3,

4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej	:

a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
6)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	lit.	d;	
pkt	6,	lit.	a,	b,	pkt	7;
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7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	 na	 rysunku	 symbolami	 02KDD,	 01KDDgp,	
02KDL-p,	z	zastrzereniem	§103,	pkt	6;

8)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-
ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§81.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	3Kp	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 publiczny	 ciąg	
pieszy;

2)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	
1,	pkt	6	lit.	a,	b,	c,	f,	pkt	9,	16;ust.	2	pkt	9,	10,	11,	
12,	14,	15,	16;	ust.	3;

3)	w	zakresie	sposobu	zagospodarowania	terenu	
ustala	się:

a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

b)	zakaz	lokalizacji	budynków,
c)	wprowadzenie	szpalerów	zieleni,
d)	lokalizację	o[wietlenia,
e)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	

projekt	zagospodarowania	terenu	z	uwzględnieniem	
detali	obiektów	maEej	architektury;

f)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	
zasadach	okre[lonych	w	§6	z	wyEączeniem	ust.	1	
pkt	3,

4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej	:

a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
6)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	pkt	7;

7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	 na	 rysunku	 symbolami	 04KDL,	 01KDDgp,	 z	
zastrzereniem	§103,	pkt	6;

8)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-
ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§82.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	4Kp	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 publiczny	 ciąg	
pieszy;

a)	w	zakresie	ochrony	 i	ksztaEtowania	 Eadu	prze-
strzennego	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	
1,	pkt	6	lit.	a,	b,	f,	pkt	9;ust.	2	pkt	9,	10,	11,	12,	
14,	15,	16;	ust.	3;

2)	w	zakresie	sposobu	zagospodarowania	terenu	
ustala	się:

a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-

lanej,
b)	zakaz	lokalizacji	budynków,
c)	wprowadzenie	szpalerów	zieleni,
d)	lokalizację	o[wietlenia,
e)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	

projekt	zagospodarowania	terenu	z	uwzględnieniem	
detali	obiektów	maEej	architektury;

f)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	
zasadach	okre[lonych	w	§6	z	wyEączeniem	ust.	1	
pkt	3,

3)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej	:

a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
4)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
5)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

6)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	03KDPj,	12KDPj,
7)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§83.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	5Kp	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 publiczny	 ciąg	
pieszy;

2)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	
1,	pkt	6	lit.	a,	b,	d,	f,	pkt	9;ust.	2	pkt	9,	10,	11,	12,	
14,	15,	16;	ust.	3;

3)	w	zakresie	sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-

mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

b)	zakaz	lokalizacji	budynków,
c)	wprowadzenie	szpalerów	zieleni,
d)	lokalizację	o[wietlenia,
e)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	

projekt	zagospodarowania	terenu	z	uwzględnieniem	
detali	obiektów	maEej	architektury;

f)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	
zasadach	okre[lonych	w	§6	z	wyEączeniem	ust.	1	
pkt	3,

4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej	:

a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
6)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
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lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;
7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	06KDDg,	03KDW,
8)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§84.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	6Kp	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 publiczny	 ciąg	
pieszy;

a)	w	zakresie	ochrony	 i	ksztaEtowania	 Eadu	prze-
strzennego	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	
1,	pkt	6	lit.	a,	b,	c,	d,	f,	pkt	9,	16;ust.	2	pkt	9,	10,	
11,	12,	14,	15,	16;	ust.	3;

b)	w	zakresie	sposobu	zagospodarowania	terenu:
c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-

mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	zakaz	lokalizacji	budynków,
e)	wprowadzenie	szpalerów	zieleni,
f)	lokalizację	o[wietlenia,
g)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	

projekt	zagospodarowania	terenu	z	uwzględnieniem	
detali	obiektów	maEej	architektury;

h)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	
zasadach	okre[lonych	w	§6	z	wyEączeniem	ust.	1	
pkt	3,

2)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej	:

a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
3)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
4)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	pkt	7;

5)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	09KDD,
6)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§85.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	7Kp	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 publiczny	 ciąg	
pieszy;

a)	w	zakresie	ochrony	 i	ksztaEtowania	 Eadu	prze-
strzennego	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	
1,	pkt	6	lit.	a,	b,	f,	pkt	9;ust.	2	pkt	9,	10,	11,	12,	
14,	15,	16;	ust.	3;

2)	w	zakresie	sposobu	zagospodarowania	terenu	
ustala	się:

a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

b)	zakaz	lokalizacji	budynków,

c)	wprowadzenie	szpalerów	zieleni,
d)	lokalizację	o[wietlenia,
e)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	

projekt	zagospodarowania	terenu	z	uwzględnieniem	
detali	obiektów	maEej	architektury;

f)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	
zasadach	okre[lonych	w	§6	z	wyEączeniem	ust.	1	
pkt	3,

3)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej	ustala	się	:

a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
4)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
5)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

6)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	11KDPj,
7)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§86.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1Ks	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	dworzec	PKS	｠	
postój	autobusów;

2)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	1	pkt	
6	lit.	f,ust.	2	pkt.	1,	10,	11,	12,	14,	15,	16;	ust.3;

3)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	15	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

b)	zakaz	lokalizacji	budynków,
c)	dopuszcza	się	lokalizację	wiat	przystankowych,
4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
6)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	e,	pkt	7;

7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	02KDD,	03KDD-p;
8)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§87.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10144	｠ Poz.	2057				

symbolem	2Ks	ustala	się:
1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	dworzec	PKS;
2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	50%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,0

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	20°do	35°,	z	dopuszczeniem	lukarn;
3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego:
a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	

drogi	01KDDgp,
b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	

6,13,	14,	15	;	ust.	2,	pkt	1,	3-16;	ust.	3;
4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	dopuszcza	się	lokalizację	wiat	przystankowych,
b)	 obowiązek	 zmiany	 konstrukcji	 i	 formy	 dachu	

oraz	 elewacji	w	 zabudowie	 istniejącej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	graficznym,	zgodnie	z	
ustaleniem	pkt	2	lit.d,	e;

c)	obowiązują	ustalenia	§8,	pkt	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	jest	rozwiąza-

niem	 docelowym	 po	 wybudowaniu	 nowego	 prze-
biegu	drogi	krajowej	nr	17,	która	będzie	stanowiEa	
obwodnicę	miasta	Tomaszów	Lubelski	w	ciągu	pro-
jektowanej	drogi	ekspresowej	S17	oraz	przekazaniu	
obecnej	drogi	krajowej	klasy	GP	na	rzecz	samorządu	
lokalnego.	 Do	 czasu	 realizacji	 rozwiązania	 docelo-
wego	linie	zabudowy	od	istniejącej	drogi	krajowej	nr	
17	ustala	się	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

b)	 zakaz	sytuowania	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	
schodów,	podestów,	daszków,	pochylni	dla	niepeE-
nosprawnych	oraz	 innych	elementów	wysuniętych	
poza	 lico	 zewnętrznej	 [ciany	 nadziemnej	 budynku	
wykraczających	poza	okre[loną	 linię	zabudowy	do	
czasu	 realizacji	 rozwiązania	docelowego	po	wybu-
dowaniu	 nowego	 przebiegu	 drogi	 krajowej	 nr	 17,	
która	 będzie	 stanowiEa	 obwodnicę	 miasta	 Toma-
szów	Lubelski	w	ciągu	projektowanej	drogi	ekspre-

sowej	S17	oraz	przekazaniu	obecnej	drogi	krajowej	
klasy	GP	na	rzecz	samorządu	lokalnego,

c)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	nr	2	do	uchwaEy:

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
03KDD-p	w	odlegEo[ci	12,3m	od	linii	rozgraniczają-
cej	teren,

-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	
01KDDgp	w	linii	rozgraniczającej	teren,

-	od	terenu	2U(MN)	w	liniach	istniejącej	zabudowy	
w	odlegEo[ciach	od	1,4m	do	1,9m	od	linii	rozgrani-
czającej	teren,

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	01KDDgp,	03KDD-p,	z	
zastrzereniem	§103,	pkt	6;

10)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§88.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1KS	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	parking	wielopo-
ziomowy;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

b)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m;
c)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	20°do	35°,;
3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego:
a)	gEówną	kalenicę	w	ukEadzie	równolegEym	do	osi	

drogi	03KDL,
b)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1	pkt	

6,	13-16;	ust.	2	z	wyEączeniem	pkt	2;	ust.	3;
4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	obowiązują	ustalenia	§8	pkt	2,	6,	7;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	b,	pkt	7;

8)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	obowiązujące	linie	zabudowy	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	2	do	uchwaEy:
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

02KDL-p	w	linii	rozgraniczającej	teren,
-	od	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	

03KDL	w	odlegEo[ciach	od	6,2m	do	8,5m	od	 linii	
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rozgraniczającej	teren,
-	od	terenu	2Kp	w	odlegEo[ci	8m	od	linii	rozgrani-

czającej	teren,
-	od	terenu	1MN(U)	w	odlegEo[ci	5m	od	linii	roz-

graniczającej	teren,
9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	symbolami	02KDL-p,	03KDL
b)	obsEugę	wyEącznie	pieszą	z	terenu	2Kp;
10)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	

obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§13;
11)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§89.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	2KS	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	parking	terenowy	
otwarty;

2)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6;	ust.	2,	pkt	1,	10,	11,	12,	14,	15,	16;	ust.	3;

3)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	5	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

b)	zakaz	lokalizacji	budynków,
4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
6)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	symbolem	04KDD;
8)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§90.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	3KS	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	parking	terenowy	
otwarty;

2)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6;	ust.	2,	pkt	1,	10,	11,	12,	14,	15,	16;	ust.	3;

3)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	5	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

b)	zakaz	lokalizacji	budynków,

4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej	:

a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
6)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	symbolem	27KDDg;
8)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§91.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	4KS	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	parking	terenowy	
otwarty;

2)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6;	ust.	2,	pkt	1,	10,	11,	12,	14,	15,	16;	ust.	3;

3)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	5	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

b)	zakaz	lokalizacji	budynków,
4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
6)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	symbolem	05KDL;
8)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§92.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	5KS	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	parking	terenowy	
otwarty;

2)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	ust.	1,	pkt	
6;	ust.	2,	pkt	1,	10,	11,	12,	14,	15,	16;	ust.	3;

3)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:
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a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	10	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

b)	zakaz	lokalizacji	budynków,
4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	:
a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
6)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	symbolem	04KDL;
8)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12.

§93.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1ZP	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zieleG	urządzona	
｠	parki;

2)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	obiektów	maEej	archi-
tektury,

b)	dopuszcza	się	urządzanie	ciągów	pieszych,	pie-
szo	｠	rowerowych,

3)	w	zakresie	zabudowy	i	sposobów	zagospoda-
rowania	terenu:

a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	75	%	powierzchni	terenu,

b)	zakaz	zabudowy,
c)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	

projekt	zagospodarowania	terenu,
d)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	

zasadach	okre[lonych	w	§6	z	wyEączeniem	ust.	1	
pkt	3;

4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej	:

a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego:
a)	 zachowanie	 przyrodniczych,	 krajobrazowych	 i	

kulturowych	walorów	zieleni	stanowiących	element	
systemu	ekologicznego	miasta;

b)	obowiązują	ustalenia	§10;
6)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	drogi	oznaczo-

nej	symbolem	02KDL-p,
b)	obsEuge	wyEącznie	pieszą	z	terenu	1Kp;
8)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	ustalenia	§12.

§94.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	2ZP	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zieleG	urządzona	
｠	parki;

2)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	obiektów	maEej	archi-
tektury,

b)	dopuszcza	się	urządzanie	ciągów	pieszych,	pie-
szo	｠	rowerowych,

3)	w	zakresie	zabudowy	i	sposobów	zagospoda-
rowania	terenu:

a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	75	%	powierzchni	terenu

b)	zakaz	zabudowy,
c)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	

projekt	zagospodarowania	terenu,
d)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	

zasadach	okre[lonych	w	§6	z	wyEączeniem	ust.	1	
pkt	3;

4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej:

a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego:
a)	 zachowanie	 przyrodniczych,	 krajobrazowych	 i	

kulturowych	walorów	zieleni	stanowiących	element	
systemu	ekologicznego	miasta;

b)	obowiązują	ustalenia	§10;
6)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej	obowiązuje;
a)	obsEugę	komunikacyjną	z	drogi	oznaczonej	na	

rysunku	planu	symbolem	03KDW;
b)	wyEączenie	pieszą	z	terenu	5Kp;
8)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	ustalenia	§12;

§95.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	3ZP	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zieleG	urządzona	
｠	parki;

2)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	dopuszcza	się	lokalizację	obiektów	maEej	archi-
tektury,

b)	dopuszcza	się	urządzanie	ciągów	pieszych,
c)	teren	3ZP	stanowi	funkcję	uzupeEniającą	zespo-

Eu	 Ko[cioEa	 parafialnego	 p.w.	 Zwiastowania	 NMP,	
oznaczonego	symbolem	2UK,
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3)	w	zakresie	zabudowy	i	sposobów	zagospoda-
rowania	terenu:

a)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	75	%	powierzchni	terenu,

b)	zakaz	zabudowy,
c)	zagospodarowanie	terenu	w	oparciu	o	jednolity	

projekt	zagospodarowania	terenu,
d)	ksztaEtowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej	na	

zasadach	okre[lonych	w	§6	z	wyEączeniem	ust.	1	
pkt	3;

4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej:

a)	zakaz	podziaEu	na	odrębne	dziaEki	budowlane;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego:
a)	 zachowanie	 przyrodniczych,	 krajobrazowych	 i	

kulturowych	walorów	zieleni	stanowiących	element	
systemu	ekologicznego	miasta;

b)	obowiązują	ustalenia	§10;
6)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej	obowiązuje;
a)	utrzymanie	istniejącej	obsEugi	komunikacyjnej;
8)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	ustalenia	§12;

§96.	Dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolami	1IG	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	istniejąca	stacja	
gazu;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	25%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,7

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	15	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	4	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	20°do	40°;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	2	pkt	
1,	3,	5,	6,	7,	9-16;	ust.	3;

4)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

5)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

6)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej	obowiązuje:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	z	dróg	oznaczo-

nych	na	rysunku	planu	symbolem	02KDL-p;
7)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	ustalenia	zawarte	w	§12

§97.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1IE	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	istniejąca	stacja	
transformatorowa	15,0/4kV;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	25%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,7,

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	15%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	4	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	20°do	40°;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	2	pkt	
1,	3,	5,	6,	7,	9-16;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	forma	architektoniczna,	detal	i	materiaE	nawią-
zujący	do	zabudowy	historycznej;

5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej:

a)	 minimalna	 powierzchnia	 nowo	 wydzielonej	
dziaEki	budowlanej	｠	30m²;

6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

8)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej	obowiązuje:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	1IE	z	drogi	ozna-

czonej	na	rysunku	planu	symbolem	01KDW;
9)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	ustalenia	zawarte	w	§12

§98.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
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symbolem	2IE	ustala	się:
1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	istniejąca	stacja	

transformatorowa	15,0/4kV;
2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	25%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,7,

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	15	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	4	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	20°do	40°;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	2	pkt	
1,	3,	5,	6,	7,	9-16;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	forma	architektoniczna,	detal	i	materiaE	nawią-
zujący	do	zabudowy	historycznej;

5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej:

a)	 minimalna	 powierzchnia	 nowo	 wydzielonej	
dziaEki	budowlanej	｠	30m²;

6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

8)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej	obowiązuje:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	2IE	z	drogi	ozna-

czonej	na	rysunku	planu	symbolem	09KDD;
9)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	ustalenia	zawarte	w	§12

§99.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	3IE	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	istniejąca	stacja	
transformatorowa	15,0/4kV;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	25%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,7,

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	15	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-

lanej,
d)	wysoko[ć	zabudowy	do	4	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	20°do	40°;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§§7	ust.	2	pkt	
1,	3,	5,	6,	7,	9-16;	ust.	3;;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
sposobu	zagospodarowania	terenu:

a)	forma	architektoniczna,	detal	i	materiaE	nawią-
zujący	do	zabudowy	historycznej;

5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej:

a)	 minimalna	 powierzchnia	 nowo	 wydzielonej	
dziaEki	budowlanej	｠	30m²;

6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	
kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:

a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	
wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1,	2	lit.	d;	pkt	3,	lit.	
d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

8)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej	obowiązuje:
a)	utrzymanie	istniejącej	obsEugi	komunikacyjnej;
9)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	ustalenia	zawarte	w	§12

§100.	Dla	terenu	oznaczonego	na	rysunku	planu	
symbolem	4IE	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	istniejąca	stacja	
transformatorowa	15,0/4kV;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	25%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,7

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	15	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	4	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	20°do	40°;
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	danej	
zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	bu-
dynków;

3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego:

a)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	2	pkt	
1,	3,	5,	6,	7,	9-16;	ust.	3;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	
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sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	forma	architektoniczna,	detal	i	materiaE	nawią-

zujący	do	zabudowy	historycznej;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	 minimalna	 powierzchnia	 nowo	 wydzielonej	

dziaEki	budowlanej	｠	30m²;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	
lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

8)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej	obowiązuje:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	4IE	z	drogi	ozna-

czonej	na	rysunku	planu	symbolem	14KDD;
9)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	ustalenia	zawarte	w	§12

§101.	Dla	terenu	oznaczonego	na	rysunku	planu	
symbolem	1IEp	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 projektowana	
stacja	transformatorowa	15,0/4kV;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	25%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,7

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	15	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	4	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	20°do	40°;
3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego:
a)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	2	pkt	

1,	3,	5,	6,	7,	9-16;	ust.	3;
4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu;
a)	forma	architektoniczna,	detal	i	materiaE	nawią-

zujący	do	zabudowy	historycznej;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	 minimalna	 powierzchnia	 nowo	 wydzielonej	

dziaEki	budowlanej	｠	30m²;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1;	pkt	2,	lit.	d;	pkt	3,	

lit.	d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;
8)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej	obowiązuje:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 1IEp	 z	 drogi	

oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	04KDD;
9)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	ustalenia	zawarte	w	§12

§102.	Dla	terenu	oznaczonego	na	rysunku	planu	
symbolem	2IEp	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 projektowana	
stacja	transformatorowa	15,0/4kV;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	25%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,7

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	15	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	4	m;
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	20°do	40°;
3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego:
a)	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7	ust.	2	pkt	

1,	3,	5,	6,	7,	9-16;	ust.	3;
4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu:
a)	forma	architektoniczna,	detal	i	materiaE	nawią-

zujący	do	zabudowy	historycznej;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej:
a)	 minimalna	 powierzchnia	 nowo	 wydzielonej	

dziaEki	budowlanej	｠	30m²;
6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-

jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;
7)	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 i	 dziedzictwa	

kulturowego,	zabytków	oraz	dóbr	kultury:
a)	 teren	 zlokalizowany	 jest	 w	 obszarze	 objętym	

wpisem	 do	 rejestru	 zabytków	 pod	 nr	 A/246	 jako	
ukEad	 urbanistyczny	 miasta	 Tomaszów	 Lubelski,	
obowiązują	ustalenia	§11,	pkt	1,	2	lit.	d;	pkt	3,	lit.	
d;	pkt	6,	lit.	a,	pkt	7;

8)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej	obowiązuje:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 2IEp	 z	 drogi	

oznaczonej	 na	 rysunku	 planu	 symbolem	 05KDL	 i	
04KDL;

9)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-
ją	ustalenia	zawarte	w	§12

§103.	Dla	poszczególnych	dróg	oznaczonych	na	
rysunku	planu,	ustala	się:
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Lp. Oznaczenie 

terenu 
w planie 

Przeznaczenie 
terenu 

Zasady zagospodarowania Informacje 

1. 01KDL droga publiczna 
klasy lokalnej 

- szeroko�ć zmienna w liniach 
rozgraniczających: �1m-���5m� 
- liczba jezdni:1� 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej� 
- chodniki obustronne� 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej� 
- dopuszcza się parking przyuliczny� w miejscach 
wskazanych na rysunku planu� 
- zakaz sytuowania reklam� 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni� 
zgodnie z rysunkiem planu. 

ul.Piekarska 

�. 0�KDL-p droga publiczna 
klasy lokalnej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: �0m� 
- liczba jezdni:1� 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej� 
- chodniki obustronne� 
-dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej� 
- dopuszcza się parking przyuliczny� w miejscach 
wskazanych na rysunku planu� 
- zakaz sytuowania reklam� 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni� 
zgodnie z rysunkiem planu. 

ul.Bez nazwy 

3. 03KDL droga publiczna 
klasy lokalnej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 14m - 16m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny, 
- zakaz sytuowania reklam. 

ul.Armii Krajowej 
i Stawisko 

4. 04KDL droga publiczna 
klasy lokalnej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 7,5m – 14,5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- lokalizacja kładki naziemnej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny, 
- zakaz sytuowania reklam, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul.Świętojurska 
i Królewska 

5. 05KDL droga publiczna 
klasy lokalnej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 14m - 18m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny, 
- zakaz sytuowania reklam. 

ul.Gałczyńskiego 
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6. 01KDDgp docelowa droga 

publiczna klasy 
dojazdowej –
istniejąca droga 
krajowa klasy GP 

Dla istniejącego sposobu użytkowania terenu 
jako drogi krajowej klasy GP: 
- szerokość zmienna w istniejących liniach 
rozgraniczających:16m-20m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyulicznych, 
- zakaz sytuowania reklam, 
- dopuszczenie lokalizacji nowych zjazdów, za 
zgodą zarządcy drogi, 
- obowiązek zastosowania środków technicznych 
zmniejszających uciążliwości i zwiększających 
odporność budynków zgodnie z przepisami 
odrębnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 
- wszelkie inwestycje oraz zmianę 
dotychczasowej obsługi komunikacyjnej 
w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 
- dla istniejących budynków i części budynków 
zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą 
drogi, a linią zabudowy w zakresie remontu 
i nadbudowy, obowiązek zastosowania 
zabezpieczeń od uciążliwości zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 
- dla nowej zabudowy, obowiązek zastosowania 
środków technicznych zmniejszających 
uciążliwości i zwiększających odporność 
budynków zgodnie z przepisami odrębnymi, 
- w zakresie tymczasowego sposobu 
zagospodarowania obowiązują ustalenia §15, 
pkt 2, 6; 
 
Dla docelowego przeznaczenia terenu jako drogi 
klasy dojazdowej: 
- realizacja sposobu zagospodarowania, zgodnie 
z przeznaczeniem terenu, po wybudowaniu 
nowego przebiegu drogi krajowej nr 17, która 
będzie stanowiła obwodnicę miasta Tomaszów 
Lubelski w ciągu projektowanej drogi 
ekspresowej S17 oraz przekazaniu obecnej 
drogi klasy GP na rzecz samorządu lokalnego, 
- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 16m-20m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyulicznych, 
- zakaz sytuowania reklam, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul.Zamojska 
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7. 02KDD droga publiczna 

klasy dojazdowej 
- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 8m-13,5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny, 
- zakaz sytuowania reklam, 
- w zakresie tymczasowego sposobu 
zagospodarowania obowiązują ustalenia §15, 
pkt 5; 

ul.Szymanowskiego 

8. 03KDD-p droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 9m, 
- liczba jezdni:1, 
- zakaz ruchu kołowego za wyjątkiem pojazdów 
obsługujących dworzec PKS, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- zakaz lokalizowania chodnika, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny, 
- zakaz sytuowania reklam. 

ul. Bez nazwy 

9. 04KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 8,5m-15m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny, 
- zakaz sytuowania reklam, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu. 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul.Rogozieńska 

10. 05KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 13m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny, 
- zakaz sytuowania reklam. 

ul.Szylinga 

11. 06KDDg docelowa droga 
publiczna klasy 
dojazdowej – 
istniejąca droga 
klasy G 

- szerokość w istniejących liniach 
rozgraniczających: 26m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- dopuszcza się parking przyuliczny, w miejscach 
wskazanych na rysunku planu, 
- zakaz sytuowania reklam, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie tymczasowego sposobu 
zagospodarowania obowiązują ustalenia §15, 
pkt 3, 6; 

ul.Piłsudskiego 
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12. 07KDD droga publiczna 

klasy dojazdowej 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 16,5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny, 
- zakaz sytuowania reklam, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul.Andersa 

13. 08KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 9m-10,7m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny, 
- zakaz sytuowania reklam, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul. Boya-Żeleńskiego 

14. 09KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 10,5m-22m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- dopuszcza się parking przyuliczny, w miejscach 
wskazanych na rysunku planu, 
- zakaz sytuowania reklam, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul. Traugutta 

15. 10KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 15m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny, 
- zakaz sytuowania reklam, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

ul.Kościuszki 
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16. 11KDDgp docelowa droga 

publiczna klasy 
dojazdowej - 
istniejąca droga 
krajowa klasy GP 

Dla istniejącego sposobu użytkowania terenu 
jako drogi krajowej klasy GP: 
- szerokość zmienna w istniejących liniach 
rozgraniczających: 18m-30m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyulicznych, 
- zakaz sytuowania reklam, 
- dopuszczenie lokalizacji nowych zjazdów, za 
zgodą zarządcy drogi, 
- obowiązek zastosowania środków technicznych 
zmniejszających uciążliwości i zwiększających 
odporność budynków zgodnie z przepisami 
odrębnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 
- wszelkie inwestycje oraz zmianę 
dotychczasowej obsługi komunikacyjnej 
w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 
- dla istniejących budynków i części budynków 
zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą 
drogi, a linią zabudowy w zakresie remontu 
i nadbudowy, obowiązek zastosowania 
zabezpieczeń od uciążliwości zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 
- dla nowej zabudowy, obowiązek zastosowania 
środków technicznych zmniejszających 
uciążliwości i zwiększających odporność 
budynków zgodnie z przepisami odrębnymi, 
- w zakresie tymczasowego sposobu 
zagospodarowania obowiązują ustalenia §15, 
pkt 2, 6; 
 
Dla docelowego przeznaczenia terenu jako drogi 
klasy dojazdowej: 
- realizacja sposobu zagospodarowania, zgodnie 
z przeznaczeniem terenu, po wybudowaniu 
nowego przebiegu drogi krajowej nr 17, która 
będzie stanowiła obwodnicę miasta Tomaszów 
Lubelski w ciągu projektowanej drogi 
ekspresowej S17 oraz przekazaniu obecnej 
drogi klasy GP na rzecz samorządu lokalnego, 
- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 18m-30m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- dopuszcza się parking przyuliczny, w miejscach 
wskazanych na rysunku planu, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul.Lwowska 
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17. 12KDD droga publiczna 

klasy dojazdowej 
- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 12m-12,5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

ul.Bracka 

18. 13KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 8m-8,5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul.Mydlarska 

19. 14KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 9m-12,5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

ul.Głowackiego 

20. 15KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 6m-8,5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul.Staszica 

21. 16KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 6,5m-7,5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul.Króla Jana III 
Sobieskiego 

22. 17KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 10m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul.Kilińskiego 

23. 18KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 9m-9,5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul.Kilińskiego 

24. 19KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 9m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul.Kilińskiego 

25. 20KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul.Kilińskiego 
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�6. 21KDD droga publiczna 

klasy dojazdowej 
- szeroko�ć w liniach rozgraniczaj�cych: 11,5m� 
- liczba jezdni:1� 
- dopuszcza się realizację urządze� 
infrastruktury technicznej� 
- chodnik minimum jednostronnie� 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul.Szczepankiewicza 
„Drugaka” 

�7. ��KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szeroko�ć w liniach rozgraniczających: 8m� 
- liczba jezdni:1� 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej� 
- chodnik minimum jednostronnie� 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul.Szczepankiewicza 
„Drugaka” 

�8. �3KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 6,5m� 
- liczba jezdni:1� 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej� 
- chodnik minimum jednostronnie� 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul.Szczepankiewicza 
„Drugaka” 

�9 24KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 4,7m-6m 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul.Szczepankiewicza 
„Drugaka” 

30. 25KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 8,5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyulicznych, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul.Staszica 

32. 26KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 4m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyulicznych, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul.Sobieskiego 

33. 27KDDg docelowa droga 
publiczna klasy 
dojazdowej – 
istniejąca droga 
klasy G 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 12m-14m 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 
- w zakresie tymczasowego sposobu 
zagospodarowania obowiązują ustalenia §15, 
pkt 3, 6; 

ul.29 listopada 
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34. 28KDDg docelowa droga 

pubiczna klasy 
dojazdowej – 
istniejąca droga 
klasy G 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 12,5m-15,5m 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 
- w zakresie tymczasowego sposobu 
zagospodarowania obowiązują ustalenia §15, 
pkt 3, 6; 

ul.29 istopada 

35. 29KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul. Sobieskiego 

36. 30KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 12,5m-13,5m 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieeni, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

ul.Starocerkiewna 

37. 31KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- zakaz lokaizowania parkingów przyuliczny. 

ul. Starozamojska 

38. 32KDD-p droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 10m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul. Bez nazwy 

39. 33KDD-p droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 10m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul. Bez nazwy 

40. 34KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 9m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul. Orzeszkowej 

41. 35KDD droga publiczna 
klasy dojazdowej 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 8m-10,5m 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodnik minimum jednostronnie, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyuliczny. 

ul. Rymarska 
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42. 01KDPjg docelowo ciąg 

pieszo-jezdny -
istniejąca droga 
klasy G 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 23,5m, 
- obowiązek wprowadzenia powierzchni 
utwardzonej z materiałów takich jak; kostka lub 
kamień, 
- zagospodarowanie terenu w oparciu o jednolity 
projekt zagospodarowania terenu; 
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej na 
zasadach określonych w §6 z wyłączeniem ust. 
1 pkt 3, 
- obowiązuje wyeliminowanie ruchu kołowego za 
wyjątkiem pojazdów specjanych ratownictwa 
medycznego, pożarowego i technicznego, 
- dostawa towarów zgodnie z uchwaonym 
regulaminem, w ściśle określonych godzinach, 
- dojazd właścicieli lokali mieszkalnych za 
zezwoleniami, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- dopuszcza się lokalizację zieeni, w tym zieeni 
niskiej ozdobnej oraz zielonych ogródków jako 
obiektów nietrwale połączonych z gruntem, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 
- w zakresie tymczasowego sposobu 
zagospodarowania obowiązują ustalenia §15, 
pkt 3, 6; 

Ul. Piłsudskiego 
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43. 02KDPjgp docelowy ciąg 

pieszo-jezdny 
– obecnie istniejąca 
droga krajowa klasy 
GP 

Dla istniejącego sposobu użytkowania terenu 
jako drogi krajowej klasy GP: 
- szerokość w istniejących liniach 
rozgraniczających: 16m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyulicznych, 
- zakaz sytuowania reklam, 
- dopuszczenie lokalizacji nowych zjazdów, za 
zgodą zarządcy drogi, 
- obowiązek zastosowania środków technicznych 
zmniejszających uciążliwości i zwiększających 
odporność budynków zgodnie z przepisami 
odrębnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 
- wszelkie inwestycje oraz zmianę 
dotychczasowej obsługi komunikacyjnej 
w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 
- dla istniejących budynków i części budynków 
zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą 
drogi, a linią zabudowy w zakresie remontu 
i nadbudowy, obowiązek zastosowania 
zabezpieczeń od uciążliwości zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 
- dla nowej zabudowy, obowiązek zastosowania 
środków technicznych zmniejszających 
uciążliwości i zwiększających odporność 
budynków zgodnie z przepisami odrębnymi, 
- w zakresie tymczasowego sposobu 
zagospodarowania obowiązują ustalenia §15, 
pkt 2, 6; 
 
Dla docelowego przeznaczenia terenu jako drogi 
klasy dojazdowej: 
- realizacja sposobu zagospodarowania, zgodnie 
z przeznaczeniem terenu, po wybudowaniu 
nowego przebiegu drogi krajowej nr 17, która 
będzie stanowiła obwodnicę miasta Tomaszów 
Lubelski w ciągu projektowanej drogi 
ekspresowej S17 oraz przekazaniu obecnej 
drogi klasy GP na rzecz samorządu lokalnego, 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 16m, 
- obowiązek wprowadzenia powierzchni 
utwardzonej z materiałów takich jak; kostka lub 
kamień, 
- zagospodarowanie terenu w oparciu o jednolity 
projekt zagospodarowania terenu; 
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej na 
zasadach określonych w §6 z wyłączeniem ust. 
1 pkt 3, 
- obowiązuje wyeliminowanie ruchu kołowego za 
wyjątkiem pojazdów specjalnych ratownictwa 
medycznego, pożarowego i technicznego, 
- dostawa towarów zgodnie z uchwalonym 
regulaminem, w ściśle określonych godzinach, 
- dojazd właścicieli lokai mieszkalnych za 
zezwoleniami, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- dopuszcza się lokalizację zieleni, w tym zieleni 
niskiej ozdobnej oraz zielonych ogródków jako 
obiektów nietrwale połączonych z gruntem, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu; 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul. Zamojska 
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44. 03KDPj ciąg pieszo-jezdny - szerokość zmienna w liniach 

rozgraniczających: 10,5m-11,5m, 
- obowiązek zachowania układu Rynku Solnego, 
- obowiązek wprowadzenia powierzchni 
utwardzonej z materiałów takich jak; kostka lub 
kamień, 
- zagospodarowanie terenu w oparciu o jednolity 
projekt zagospodarowania terenu; 
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej na 
zasadach określonych w §6 z wyłączeniem ust. 
1 pkt 3, 
- obowiązuje wyeliminowanie ruchu kołowego za 
wyjątkiem pojazdów specjalnych ratownictwa 
medycznego, pożarowego i technicznego, 
- dostawa towarów zgodnie z uchwalonym 
regulaminem, w ściśle określonych godzinach, 
- dojazd właścicieli lokali mieszkalnych za 
zezwoleniami, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- dopuszcza się lokalizację zieeni, w tym zieleni 
niskiej ozdobnej oraz zielonych ogródków jako 
obiektów nietrwale połączonych z gruntem, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul. Starozamojska 
i Rynek Solny 

45. 04KDPj ciąg pieszo-jezdny - szerokość w liniach rozgraniczających: 13m 
- obowiązek wprowadzenia powierzchni 
utwardzonej z materiałów takich jak; kostka lub 
kamień, 
- zagospodarowanie terenu w oparciu o jednolity 
projekt zagospodarowania terenu; 
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej na 
zasadach określonych w §6 z wyłączeniem ust. 
1 pkt 3, 
- obowiązuje wyeliminowanie ruchu kołowego za 
wyjątkiem pojazdów specjalnych ratownictwa 
medycznego, pożarowego i technicznego, 
- dostawa towarów zgodnie z uchwalonym 
regulaminem, w ściśle określonych godzinach, 
- dojazd właścicieli lokali mieszkalnych za 
zezwoleniami, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- dopuszcza się lokalizację zieleni, w tym zieleni 
niskiej ozdobnej oraz zielonych ogródków jako 
obiektów nietrwale połączonych z gruntem 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul. Starocerkiewna 
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46. 05KDPjg docelowo ciąg 

pieszo-jezdny -
istniejąca droga 
klasy G 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 14m 
- obowiązek wprowadzenia powierzchni 
utwardzonej z materiałów takich jak; kostka lub 
kamień, 
- zagospodarowanie terenu w oparciu o jednolity 
projekt zagospodarowania terenu; 
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej na 
zasadach określonych w §6 z wyłączeniem ust. 
1 pkt 3, 
- obowiązuje wyeliminowanie ruchu kołowego za 
wyjątkiem pojazdów specjalnych ratownictwa 
medycznego, pożarowego i technicznego, 
- dostawa towarów zgodnie z uchwalonym 
regulaminem, w ściśle określonych godzinach, 
- dojazd właścicieli lokali mieszkalnych za 
zezwoleniami, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- dopuszcza się lokalizację zieleni, w tym zieleni 
niskiej ozdobnej oraz zielonych ogródków jako 
obiektów nietrwale połączonych z gruntem, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 
- w zakresie tymczasowego sposobu 
zagospodarowania obowiązują ustalenia §15, 
pkt 3, 6; 

ul. 29 listopada 

47. 06KDPj ciąg pieszo-jezdny - szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 16m-16,5m 
- obowiązek wprowadzenia powierzchni 
utwardzonej z materiałów takich jak; kostka lub 
kamień, 
- zagospodarowanie terenu w oparciu o jednolity 
projekt zagospodarowania terenu; 
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej na 
zasadach określonych w §6 z wyłączeniem ust. 
1 pkt 3, 
- obowiązuje wyeliminowanie ruchu kołowego za 
wyjątkiem pojazdów specjalnych ratownictwa 
medycznego, pożarowego i technicznego, 
- dostawa towarów zgodnie z uchwaonym 
regulaminem, w ściśle określonych godzinach, 
- dojazd właścicieli lokali mieszkalnych za 
zezwoleniami, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- dopuszcza się lokalizację zieeni, w tym zieeni 
niskiej ozdobnej oraz zielonych ogródków jako 
obiektów nietrwale połączonych z gruntem, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul. Kościelna 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10162	｠ Poz.	2057				Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 114 – 83 – Poz. 2057 
 
48. 07KDPj ciąg pieszo-jezdny - szerokość w liniach rozgraniczających: 15m 

- obowiązek wprowadzenia powierzchni 
utwardzonej z materiałów takich jak; kostka lub 
kamień, 
- zagospodarowanie terenu w oparciu o jednolity 
projekt zagospodarowania terenu; 
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej na 
zasadach określonych w §6 z wyłączeniem ust. 
1 pkt 3, 
- obowiązuje wyeliminowanie ruchu kołowego za 
wyjątkiem pojazdów specjalnych ratownictwa 
medycznego, pożarowego i technicznego, 
- dostawa towarów zgodnie z uchwalonym 
regulaminem, w ściśle określonych godzinach, 
- dojazd właścicieli lokali mieszkalnych za 
zezwoleniami, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- dopuszcza się okalizację zieleni, w tym zieleni 
niskiej ozdobnej oraz zielonych ogródków jako 
obiektów nietrwale połączonych z gruntem, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul. Andersa 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10163	｠ Poz.	2057				Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 114 – 84 – Poz. 2057 
 
49. 08KDPjgp docelowy ciąg 

pieszo-jezdny 
– obecnie istniejąca 
droga krajowa klasy 
GP 

Dla istniejącego sposobu użytkowania terenu 
jako drogi krajowej klasy GP: 
- szerokość w istniejących liniach 
rozgraniczających: 15m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację jednostronnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 
- zakaz lokalizowania parkingów przyulicznych, 
- zakaz sytuowania reklam, 
- dopuszczenie lokalizacji nowych zjazdów, za 
zgodą zarządcy drogi, 
- obowiązek zastosowania środków technicznych 
zmniejszających uciążliwości i zwiększających 
odporność budynków zgodnie z przepisami 
odrębnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 
- wszelkie inwestycje oraz zmianę 
dotychczasowej obsługi komunikacyjnej 
w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 
- dla istniejących budynków i części budynków 
zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą 
drogi, a linią zabudowy w zakresie remontu 
i nadbudowy, obowiązek zastosowania 
zabezpieczeń od uciążliwości zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 
- dla nowej zabudowy, obowiązek zastosowania 
środków technicznych zmniejszających 
uciążliwości i zwiększających odporność 
budynków zgodnie z przepisami odrębnymi, 
- w zakresie tymczasowego sposobu 
zagospodarowania obowiązują ustalenia §15, 
pkt 2, 6; 
 
Dla docelowego przeznaczenia terenu jako drogi 
klasy dojazdowej: 
- realizacja sposobu zagospodarowania, zgodnie 
z przeznaczeniem terenu, po wybudowaniu 
nowego przebiegu drogi krajowej nr 17, która 
będzie stanowiła obwodnicę miasta Tomaszów 
Lubelski w ciągu projektowanej drogi 
ekspresowej S17 oraz przekazaniu obecnej 
drogi klasy GP na rzecz samorządu lokalnego, 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 15m 
- obowiązek wprowadzenia powierzchni 
utwardzonej z materiałów takich jak; kostka lub 
kamień, 
- zagospodarowanie terenu w oparciu o jednolity 
projekt zagospodarowania terenu; 
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej na 
zasadach określonych w §6 z wyłączeniem ust. 
1 pkt 3, 
- obowiązuje wyeliminowanie ruchu kołowego za 
wyjątkiem pojazdów specjalnych ratownictwa 
medycznego, pożarowego i technicznego, 
- dostawa towarów zgodnie z uchwalonym 
regulaminem, w ściśle określonych godzinach, 
- dojazd właścicieli lokali mieszkalnych za 
zezwoleniami, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- dopuszcza się lokalizację zieleni, w tym zieleni 
niskiej ozdobnej oraz zielonych ogródków jako 
obiektów nietrwale połączonych z gruntem, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul. Lwowska 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10164	｠ Poz.	2057				Dziennik Urz ędowy  

Województwa Lubelskiego Nr 4  – 85 – Poz. 2057 
 
50. 09KDPj ciąg pieszo-jezdny - szerokość w liniach rozgraniczających: 12,5m 

- obowiązek wprowadzenia powierzchni 
utwardzonej z materiałów takich jak; kostka lub 
kamień, 
- zagospodarowanie terenu w oparciu o jednolity 
projekt zagospodarowania terenu; 
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej na 
zasadach określonych w §6 z wyłączeniem ust. 
1 pkt 3, 
- obowiązuje wyeliminowanie ruchu kołowego za 
wyjątkiem pojazdów specjalnych ratownictwa 
medycznego, pożarowego i technicznego, 
- dostawa towarów zgodnie z uchwaonym 
regulaminem, w ściśle określonych godzinach, 
- dojazd właścicieli lokali mieszkalnych za 
zezwoleniami, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- dopuszcza się lokalizację zieleni, w tym zieleni 
niskiej ozdobnej oraz zielonych ogródków jako 
obiektów nietrwale połączonych z gruntem, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
- w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia §7,ust. 1, 
pkt 1; 

ul. Głowackiego 

51. 10KDPj ciąg pieszo-jezdny - szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 5m-11,5m, 
- obowiązek wprowadzenia powierzchni 
utwardzonej z materiałów takich jak; kostka lub 
kamień, 
- zagospodarowanie terenu w oparciu o jednolity 
projekt zagospodarowania terenu; 
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej na 
zasadach określonych w §6 z wyłączeniem ust. 
1 pkt 3, 
- obowiązuje wyeliminowanie ruchu kołowego za 
wyjątkiem pojazdów specjalnych ratownictwa 
medycznego, pożarowego i technicznego, 
- dostawa towarów zgodnie z uchwalonym 
regulaminem, w ściśle określonych godzinach, 
- dojazd właścicieli lokali mieszkalnych za 
zezwoleniami, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- dopuszcza się lokalizację zieleni, w tym zieleni 
niskiej ozdobnej oraz zielonych ogródków jako 
obiektów nietrwale połączonych z gruntem. 

 



Dziennik	Urzędowy
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52. 11KDPj ciąg pieszo-jezdny - szerokość w liniach rozgraniczających: 13,5m 

- obowiązek wprowadzenia powierzchni 
utwardzonej z materiałów takich jak; kostka lub 
kamień, 
- zagospodarowanie terenu w oparciu o jednolity 
projekt zagospodarowania terenu; 
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej na 
zasadach określonych w §6 z wyłączeniem ust. 
1 pkt 3, 
- obowiązuje wyeliminowanie ruchu kołowego za 
wyjątkiem pojazdów specjalnych ratownictwa 
medycznego, pożarowego i technicznego, 
- dostawa towarów zgodnie z uchwalonym 
regulaminem, w ściśle określonych godzinach, 
- dojazd właścicieli lokali mieszkalnych za 
zezwoleniami, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
- dopuszcza się parking przyuliczny, w miejscach 
wskazanych na rysunku planu, 
- dopuszcza się lokalizację zieleni, w tym zieleni 
niskiej ozdobnej oraz zielonych ogródków jako 
obiektów nietrwale połączonych z gruntem, 
- obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni, 
zgodnie z rysunkiem planu , 

 

53. 12KDPj ciąg pieszo-jezdny - szerokość w liniach rozgraniczających: 6-6,5m 
- obowiązek wprowadzenia powierzchni 
utwardzonej z materiałów takich jak; kostka lub 
kamień, 
- zagospodarowanie terenu w oparciu o jednolity 
projekt zagospodarowania terenu; 
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej na 
zasadach określonych w §6 z wyłączeniem ust. 
1 pkt 3, 
- obowiązuje zakaz ruchu kołowego, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- dopuszcza się lokalizację zieleni, w tym zieleni 
niskiej ozdobnej, 

 

54. 01KDW niepubliczna droga 
wewnętrzna 

- szerokość zmienna w liniach 
rozgraniczających: 5,7m-5,9m, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- wyłącznie dojazd właścicieli lokali 
mieszkalnych, 

 

55. 02KDW niepubliczna droga 
wewnętrzna 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 5,7m, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- wyłącznie dojazd właścicieli lokai 
mieszkalnych, 

 

56. 03KDW niepubczna droga 
wewnętrzna 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 6,1m, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
- wyłącznie dojazd właścicieli lokali 
mieszkalnych, 

 

Rozdział 3 
Przepisy ko cowe 

§ 104. W związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, ustanawia się opłatę 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Wartość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty określa się 
następująco: 
1)  30% - dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną na 
rysunku planu symbolami MN/U, MN(U); 
2)  20% - dla terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową oznaczoną na rysunku planu 
symbolami U, U(MN), MN/U, U/UP, UT; 
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RozdziaE	3
Przepisy koGcowe

§104.	 W	 związku	 ze	 wzrostem	 warto[ci	 nieru-
chomo[ci	 w	 wyniku	 uchwalenia	 planu,	 ustanawia	
się	 opEatę	 z	 tytuEu	 wzrostu	 warto[ci	 nieruchomo-
[ci.	Warto[ć	stawki	procentowej	sEurącej	naliczaniu	
opEaty	okre[la	się	następująco:

1)	30%	-	dla	terenów	przeznaczonych	pod	zabu-
dowę	 mieszkaniową	 jednorodzinną	 oznaczoną	 na	
rysunku	planu	symbolami	MN/U,	MN(U);

2)	20%	-	dla	terenów	przeznaczonych	pod	zabu-
dowę	usEugową	oznaczoną	na	rysunku	planu	sym-
bolami	U,	U(MN),	MN/U,	U/UP,	UT;

3)	1%	-	dla	 terenów	przeznaczonych	pod	usEugi	
publiczne	 oznaczone	 na	 rysunku	 planu	 symbolem	
UP,UK;

4)	OpEata	z	tytuEu	wzrostu	warto[ci	nieruchomo-
[ci	nie	dotyczy	nieruchomo[ci	komunalnych.

§105.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	
dni	od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wo-
jewództwa	Lubelskiego.

Przewodniczący	Rady	Miasta
Marian Dysiak
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Dziennik	Urzędowy
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Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10187	｠



Dziennik	Urzędowy
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Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
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Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10194	｠ Poz.	2057				
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Poz.	2057				
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Dziennik	Urzędowy
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Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10201	｠



Dziennik	Urzędowy
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Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10203	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10204	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10205	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10206	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10207	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10208	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10209	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10210	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10211	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10212	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10213	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10214	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10215	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10216	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10217	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10218	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10219	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10220	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10221	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10222	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10223	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10224	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10225	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10226	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10227	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10228	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10229	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10230	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10231	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10232	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10233	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10234	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10235	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10236	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10237	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10238	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10239	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10240	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10241	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10242	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10243	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10244	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10245	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10246	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10247	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10248	｠ Poz.	2057				



Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10249	｠



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10250	｠ Poz.	2057				
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Zał>cznik  Nr 5 
do uchwały Nr XLIV/494/2010 

Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 31 sierpnia 2010 roku 

RozstrzygniĊcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji �ĝródmieĞcia” Tomaszowa Lubelskiego 

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji �VródmieWcia” Tomaszowa Lubelskiego 
wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko wyłocony został do publicznego wgl>du w dniach od 24.05.2010 do 
15.06.2010 r. Dnia 11.06.2010r. odbyła siC dyskusja publiczna nad rozwi>zaniami przyjCtymi w planie. 
W wyznaczonym terminie składania uwag – do dnia 30.06.2010 r. wpłynCło piC uwag, z których trzy zostały rozpatrzone 
negatywnie.  

1. Uwaga wniesiona 11.06.2010 r. przez : Czesław Kostykiewicz 

Wnosz>cy uwagC postuluje o zmianC linii zabudowy od strony ul.Traugutta w terenie 12U(MN), która jest tak 
zaprojektowana, ce pozostało około 60cm chodnika. Wnosz>cy uwagC proponuje przesuniCcie linii zabudowy do 2,10 m 
od krawCdzi jezdni, poniewac na odcinku od ul. Lwowskiej do Piekarskiej obserwuje siC spory ruch pieszy. 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie

Uzasadnienie:

Obszar objCty opracowaniem planu pokrywa siC z granic> układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 
A/246, w którym przedmiotem ochrony jest rozplanowanie i układ ulic wraz z pozostałoWciami obronnych wałów miejskich. 
Wszelkie prace i działania prowadzone w obszarze objCtym ustaleniami planu wymagaj> uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.  
Zmiana szerokoWci ulicy i przesuniCcie linii obowi>zuj>cej wgł>b terenu 12U(MN) naruszałoby przedmiot ochrony jakim 
jest rozplanowanie i układ ulic wraz z ich szerokoWciami, wpisany do rejestru zabytków. Zasady zagospodarowania dla 
drogi 09KDD znajduj>ce siC w §103 pk - 1 -t 14 ustalaj> dla tej drogi chodnik minimum jednostronnie, a szerokoW
drogi 09KDD przy terenie 12U(MN) w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych wynosi od 12,5m do 10,5m, co umocliwia 
realizacjC na tym odcinku jednostronnego chodnika. Ponadto linia rozgraniczaj>cej drogi 09KDD uwzglCdnia istniej>c>
zabudowC na działce 222/4, a przesuniCcie jej do 2,1m od krawCdzi jezdni niepotrzebnie zaruszałoby t> zabudowC.  
Zgodnie z art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta uzgadnia projekt planu z właWciwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Uzgodnienie takie 
nast>piło w procedurze sporz>dzania w/w projektu planu i dotyczyło przedyskutowania i uzgodnienia z Konserwatorem 
Zabytków w ZamoWciu wszystkich ustaleM obowi>zuj>cych w planie. Wersja planu wyłocona do publicznego wgl>du 
została bez uwag uzgodniona z Konserwatorem Zabytków w całym zakresie ustaleM planu. 

2. Uwaga wniesiona 23.06.2010r. przez: Tomaszowska Spółdzielnia Mleczarska w Tomaszowie Lubelskim 

Wnosz>cy uwagC postuluje, ic ujCcie działek 48/1, 47, 41/2, 41/1 nalec>cych do Spółdzielni Mleczarskiej jako terenów 
przeznaczonych pod usługi i turystykC jest nieporozumieniem. Plan powinien uwzglCdnia dotychczasowe przeznaczenie 
zagospodarowania i uzbrojenia terenu. 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie

Uzasadnienie:

Obszar objCty opracowaniem planu pokrywa siC z granic> układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 
A/246, w którym przedmiotem ochrony jest rozplanowanie i układ ulic wraz z pozostałoWciami obronnych wałów miejskich. 
Wszelkie prace i działania prowadzone w obszarze objCtym ustaleniami planu wymagaj> uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.  
Obszar objCty opracowaniem obejmuje obszar miasta Tomaszów Lubelski, połocony w jego Wcisłym centrum. Zalecenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie przeznaczenia terenów, zasad zagospodarowania, ochrony 
przedmiotu wpisanego do rejestru zabytków oraz zasad, zakresu i sposobu rewaloryzacji obszaru wskazywały na 
utrzymanie i lokalizowanie w tym terenie podstawowej funkcji mieszkalno – handlowo – usługowej, ze wskazaniem na 
zagospodarowanie wolnych działek pod zabudowC jednorodzinna, bez mocliwoWci wprowadzania obiektów 
wielkokubaturowych oraz stopniow> likwidacjC funkcji uci>cliwych. Nowopowstaj>ce budynki winny by oparte o projekty  
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indywidualne o wysokich walorach architektonicznych, nawi>zuj>ce do budownictwa historycznego, charakterystycznego 
dla miejsca. Dopuszczalna wysokoWci zabudowy 10-12 metrów od poziomu zerowego do kalenicy, dachy strome o k>cie 
nachylenia 30-45 stopni. Pozostawienie dotychczasowego sposobu zagospodarowania jakim jest utrzymanie Mleczarni w 
kwartale 2U byłoby niezgodne ze wskazaniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zasady i terminy tymczasowego 
zagospodarowania dla terenu 2U okreWlone zostały w §15 uchwały. Ustalenia te przewiduj> mocliwoW utrzymania 
istniej>cego sposobu zagospodarowania, urz>dzania i uzytkowania terenów i obiektów budowlanych do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z planem. 
Zgodnie z art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta uzgadnia projekt planu z właWciwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Uzgodnienie takie 
nast>piło w procedurze sporz>dzania w/w projektu planu i dotyczyło przedyskutowania i uzgodnienia z Konserwatorem 
Zabytków w ZamoWciu wszystkich ustaleM obowi>zuj>cych w planie. Wersja planu wyłocona do publicznego wgl>du 
została bez uwag uzgodniona z Konserwatorem Zabytków w całym zakresie ustaleM planu 

3. Uwaga wniesiona 23.06.2010r. przez: Pisarczyk Aneta 
Wnosi o mocliwoW budowy wolnostoj>cych garacy i budynków gospodarczych w terenie, w którym znajduje siC działka 
19/1 – wybudowanie wolnostoj>cego budynku gospodarczego wraz z miejscem na samochód, który zasłoniłby tylne 
Wciany garacy usytuowanych na s>siaduj>cych działkach nr 20/1 i 22/2. Budynek ten byłby wtedy z tymi garacami w 
zabudowie zwartej. 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie

Uzasadnienie:

Uwaga jest bezpodstawna. Ustalenia planu nie uniemocliwiaj> lokalizacji budynku gospodarczego wraz z miejscem 
postojowym w sposób wskazany w uwadze tj. na granicy z działkami 20/1 oraz 22/2. Wówczas zgodnie z przepisami 
odrCbnymi nie bCdzie budynkiem  wolnostoj>cym, których lokalizacja jest zakazana w planie. 

Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10252	｠ Poz.	2057				
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Zał>cznik  Nr 6 
do uchwały Nr XLIV/494/2010 

Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 31 sierpnia 2010 roku 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zadaĔ z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad 
ich finansowania, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

i rewaloryzacji �ĝródmieĞcia” Tomaszowa Lubelskiego 

Jako podstawĊ prawną przyjĊto: 

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 Nr 80, poz. 717 z p. z.) 
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. z.) 
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz>du terytorialnego (Dz. U. z  2003r. Nr 203, poz. 

1966  z p. z.) 
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z p. z.) 
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z p. z.). 

Celem opracowania jest okreWlenie sposobu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji �VródmieWcia” Tomaszowa Lubelskiego, które nalec> do zadaM
własnych miasta oraz zasady ich finansowania. 
Opracowanie sporz>dzono po analizie wszystkich obowi>zuj>cych w zakresie budcetu gmin ustaw i przepisów 
wykonawczych do nich, jak i sporz>dzonych materiałów planistycznych, a w szczególnoWci w oparciu o prognozC skutków 
finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski. 

Finansowanie realizacji zadaM zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM
własnych gminy jest uzalecnione od jej zdolnoWci finansowej i bCdzie okreWlona w wieloletnich planach inwestycyjnych 
stanowi>cych zał>czniki do uchwał budcetowych w kolejnych okresach czasowych. 
Do zadaM z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy, nalecy: 
- wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi gminne, b>da poszerzenie istniej>cych, 
- uzbrojenie terenu w sie wodoci>gow>, kanalizacjC sanitarn> i sie oWwietlenia ulicznego, 
- budowa jezdni, chodników na drogach gminnych. 

OdrCbnym zagadnieniem jest zaopatrzenie obszaru w energiC elektryczn>. Zgodnie z prawem energetycznym, 
realizacja głównych sieci przez zakład energetyczny uzalecniona jest od wczeWniej sporz>dzonych planów zaopatrzenia w 
energiC (z trzyletnim wyprzedzeniem). W sytuacji potrzeb zasilania w energiC obszaru okreWlonego w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zasilanie w energiC ma by zagwarantowane z istniej>cych, a 
całoW potrzeb wynikaj>cych z projektowanego zagospodarowania terenu zostanie pokryta w drodze budowy sieci 
kablowej NN. 
  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ujCte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i 
rewaloryzacji �VródmieWcia” Tomaszowa Lubelskiego, nalec>ce do zadaM własnych miasta obejmuj>: 

1) budowC nowych dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD o ł>cznej długoWci ok. 205m, 
2) budowC nowych dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL o ł>cznej długoWci ok. 450m, 

Koniecznym bCdzie wybudowanie: 

1) około – 1 267mb  sieci wodoci>gowej jako rozbudowa istniej>cego systemu wodoci>gowego,  
2) około – 770mb  sieci kanalizacji sanitarnej dla obsługi nowych terenów wyznaczonych planem, 

Vrodki finansowe na te cele bCd> pochodzi ze Wrodków własnych miasta ustalanych w poszczególnych 
budcetach na dany rok oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Kolejnym aródłem dochodu miasta bCdzie renta 
planistyczna płacona na rzecz miasta, wynikaj>ca ze wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
Mocna załocy, ce programy unijne zwi>zane z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które wdrocono w mieWcie pozwol>
na przyspieszenie prac zwi>zanych z realizacj> zadaM inwestycyjnych nalec>cych do zadaM własnych. 

Miasto wykorzysta wszystkie mocliwoWci dla pozyskania funduszy w celu realizacji zapisanych w planie inwestycji 
infrastruktury technicznej, które nalec> do jego zadaM własnych. Prognozowane wydatki zwi>zane z realizacj> ww. 
projektu winny stanowi podstawC do podjCcia prac nad ujCciem ich w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych Miasta 
Tomaszów Lubelski. 

Poz.	2057				
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	114 ｠	10253	｠


