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UCHWADA NR XLVII/447/10

 RADY MIASTA PUDAWY

	z	dnia	25	marca	2010	r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto PuEawy Jednostka 
Bilansowa ｧB i Cｦ

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	8	
marca	1990	roku	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	z	
2001	r.	Nr	142	poz.	1591	z	pópn.	zm.),	art.	20	ust.	
1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	
zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	z	2003	r.,	
Nr	80,	poz.	717	z	pópn	zm.),	w	związku	z	uchwaEą	
nr	XXXIII/318/09	Rady	Miasta	 PuEawy,	 z	 dnia	 26	
marca	2009	r.	w	sprawie	przystąpienia	do	sporzą-
dzenia	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	gminy	Miasto	PuEawy	Jednostka	
Bilansowa	ｧB	i	Cｦ,	Rada	Miasta	PuEawy	uchwala,	co	
następuje:

§	1.	Stwierdza	się	zgodno[ć	projektu	zmiany	miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
gminy	Miasto	PuEawy	Jednostka	Bilansowa	ｧB	i	Cｦ	z	
ustaleniami	Studium	uwarunkowaG	i	kierunków	za-
gospodarowania	przestrzennego	gminy	Miasto	PuEa-
wy	zatwierdzonego	uchwaEą	Nr	XLVI/410/06	Rady	
Miasta	PuEawy	z	dnia	25	maja	2006r.	

§	 2.	 W	 uchwale	 Nr	 XV/142/07	 Rady	 Miasta	
PuEawy	 z	 dnia	 29	 listopada	 2007	 r.	 w	 sprawie	
uchwalenia	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	gminy	Miasto	PuEawy	 jednostki	bi-
lansowej	B	i	C,	wprowadza	się	następujące	zmiany:	

1)	 	w	 rozdziale	 3	 po	 §	 51	 dodaje	 się	 §	 51a	w	
brzmieniu:	ｧ§	51a.	Dla	terenu	oznaczonego	symbo-
lem	B12.KDL	(zaEącznik	nr	2):	

1.	Ustala	się	przeznaczenie	terenu:	tereny	komu-
nikacji	 ｠	 pas	 terenu	 niezbędny	 na	 realizację	 drogi	
｠	przedEurenia	ulicy	oznaczonej	symbolem	KN35	w	
miejscowym	 planie	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	Wólka	Profecka,	w	celu	poEączenia	z	ulicą	Dę-
bliGską.	

2.	 Szeroko[ć	 przyEączanego	 pasa	 zmienna,	 we-
dEug	rysunku	planu,	dla	uzyskania	szeroko[ci	ulicy	
w	liniach	rozgraniczających	15	m.ｦ	

2)		w	rozdz.	3	§	58	otrzymuje	brzmienie:	ｧ§	58.	
Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	B23.MN	(zaEącz-
nik	nr	1):	

1.	Ustala	 się,	 re	 przeznaczeniem	podstawowym	
terenu	 jest	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	
w	formie	zabudowy	wolnostojącej	lub	blipniaczej.	

2.	Na	terenie	o	którym	mowa	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady	zagospodarowania:	

1)	zachowuje	się	istniejącą	zabudowę	mieszkanio-
wą	z	prawem	do	dziaEaG	remontowych,	przebudowy	
i	rozbudowy	oraz	wymiany,	

2)	 ustala	 się	 realizację	 zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej	 w	 formie	 wolnostojącej	 lub	 blipnia-
czej	wedEug	stanu	zainwestowania,	z	zastrzereniem	
re	na	jednej	dziaEce	budowlanej	more	być	zlokalizo-
wany	jeden	budynek	mieszkalny,	

3)	dopuszcza	się	morliwo[ć	lokalizowania	budyn-
ków	gospodarczych	i	garary	o	maksymalnej	wyso-
ko[ci	nie	większej	nir	6,0	m,	z	zastrzereniem,	re	na	
jednej	dziaEce	budowlanej	more	być	zlokalizowany	1	
budynek	gospodarczy	i	1	garar	o	Eącznej	powierzch-
ni	zabudowy	nie	większej	nir	50	m2,	

4)	dopuszcza	się	lokalizowanie	budynków	gospo-
darczych	i	garary	przy	granicy	dziaEki	budowlanej,	w	
gEębi	dziaEki,	poza	linią	usytuowania	budynku	miesz-
kalnego.	

3.	 Dla	 terenu	 obowiązują	 następujące	 zasady	
ksztaEtowania	zabudowy:	

1)	 ustala	 się	 maksymalną	 wysoko[ć	 zabudowy	
jednorodzinnej	｠	do	12,0	m	(maksymalnie	3	kondy-
gnacje	nadziemne),	

2)	parkingi	 i	garare	dla	wszystkich	przebudowy-
wanych,	 rozbudowywanych,	 nowo	 wznoszonych	
obiektów	powinny	być	zlokalizowane	na	terenie	po-
sesji,	na	której	obiekt	się	znajduje	lub	będzie	wzno-
szony	｠	wg	minimalnego	wskapnika	ustalonego	w	§	
24,	przy	czym	powierzchnię	urytkową	nalery	przyj-
mować	wedEug	Polskiej	Normy	PN-ISO	9836;1997	
ｧWEa[ciwo[ci	urytkowe	w	budownictwie.	Okre[la-
nie	i	obliczanie	wskapników	powierzchniowych	i	ku-
baturowychｦ.	

3)	nowo	tworzone	dziaEki	budowlane	pod	zabudo-
wę	mieszkaniową	winny	posiadać	powierzchnię	nie	
mniejszą	nir:	

a)	750	m2	dla	budynku	wolnostojącego,	
b)	400	m2	dla	segmentu	w	zabudowie	blipniaczej,	
4)	 front	 dziaEki	 budowlanej	 powstaEej	 w	 wyniku	

wtórnych	podziaEów	ma	być	nie	mniejszy	nir	18,0	
m	dla	zabudowy	jednorodzinnej	wolnostojącej	i	15,0	
m	dla	zabudowy	blipniaczej,	

5)	maksymalna	intensywno[ć	zabudowy	nie	more	
przekraczać	wskapnika	0,7.	

4.	Dla	terenu,	o	którym	mowa	w	ust.	1	obowią-
zują	następujące	wymogi	z	zakresu	ochrony	[rodo-
wiska:	

1)	zakaz	lokalizacji	dziaEalno[ci	i	usEug	uciąrliwych,	
2)	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	 dziaEek	 bu-

dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	30%	ich	po-
wierzchni.	

5.	Obowiązują	takre	ustalenia	zawarte	w	rozdziale	
2	oraz	rozdziaEach	4,	5	i	6	w	zakresie	dotyczącym	
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terenu,	 w	 tym	 w	 szczególno[ci	 ustalenia	 §	 16	 ｠	
24.ｦ	

3)	 	w	 rozdziale	 3	 po	 §	 58	 dodaje	 się	 §	 58a	w	
brzmieniu:	ｧ§	58a.	Dla	terenu	oznaczonego	symbo-
lem	B16.U	(zaEącznik	nr	1):	

1.	Ustala	 się,	 re	 przeznaczeniem	podstawowym	
terenu	są	usEugi	nieuciąrliwe	nie	wykraczającej	poza	
granice	wEasnej	dziaEki	bez	blirszego	okre[lenia	ich	
profilu.	

2.	Na	terenie,	o	którym	mowa	w	ust.	1	obowiązu-
ją	następujące	zasady	zagospodarowania:	

1)	 zachowuje	 się	 istniejącą	 zabudowę	 usEugową	
z	prawem	do	dziaEaG	 remontowych,	przebudowy	 i	
rozbudowy	oraz	wymiany,	

2)	 ustala	 się	 realizację	 usEug	 nieuciąrliwych	 bez	
blirszego	okre[lenia	ich	profilu,	

3)	dopuszcza	się	morliwo[ć	zmiany	funkcji	usEu-
gowej	na	mieszkaniową.	

3.	 Dla	 terenu	 obowiązują	 następujące	 zasady	
ksztaEtowania	zabudowy:	

1)	ustala	się	maksymalną	wysoko[ć	zabudowy	do	
12	m	(minimum	2	kondygnacje),	

2)	parkingi	 i	garare	dla	wszystkich	przebudowy-
wanych,	 rozbudowywanych,	 nowo	 wznoszonych	
obiektów	powinny	być	lokalizowane	na	terenie	pose-
sji,	na	której	obiekt	się	znajduje	lub	będzie	wznoszo-
ny-	wedEug	minimalnego	wskapnika	ustalonego	w	§	
24,	przy	czym	powierzchnię	urytkową	nalery	przyj-
mować	wedEug	Polskiej	Normy	PN-ISO	9836;1997	
ｧWEa[ciwo[ci	urytkowe	w	budownictwie.	Okre[la-
nie	i	obliczanie	wskapników	powierzchniowych	i	ku-
baturowychｦ.	

3)	 zakazuje	 się	 dalszego	 podziaEu	 na	 dziaEki	 bu-
dowlane,	

4)	maksymalna	intensywno[ć	zabudowy	nie	more	
przekraczać	wskapnika	0,8,	

4.	Dla	terenu,	o	którym	mowa	w	ust.	1	obowią-
zują	następujące	wymogi	z	zakresu	ochrony	[rodo-
wiska:	

1)	zakaz	lokalizacji	dziaEalno[ci	i	usEug	uciąrliwych	
oraz	usEug	mogących	powodować	staEe	bądp	okre-
sowe	 uciąrliwo[ci	 dla	 [rodowiska	 i	 rycia	 miesz-
kaGców,	 kolidujących	 z	 funkcją	mieszkalną	 (domy	
weselne,	puby-kluby	nocne,	zakEady	pogrzebowe,	o	
których	mowa	w	§	23	ust.	18)	i	pogarszających	wa-
runki	zamieszkania	w	zakresie	nadmiernie	zwiększo-
nego	haEasu,	 ruchu	samochodowego,	emisji	 zanie-
czyszczeG	do	powietrza	(stacje	paliw	na	gaz	pEynny,	
stacje	obsEugi,	hurtownie,	itp.)	

2)	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	 dziaEek	 bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	30%	ich	po-
wierzchni.	

5.	Obowiązują	takre	ustalenia	zawarte	w	rozdziale	
2	oraz	rozdziaEach	4,	5	i	6	w	zakresie	dotyczącym	
terenu,	 w	 tym	 w	 szczególno[ci	 ustalenia	 §	 16	 ｠	
24.ｦ	

§	3.	Integralnymi	czę[ciami	uchwaEy	są:	
1.	Rysunki	zmian	planu	w	skali	1:2000,	stanowią-

ce	zaEączniki	Nr	1	i	Nr	2	do	niniejszej	uchwaEy;	
2.		Rozstrzygnięcie	Rady	Miasta	o	sposobie	rozpa-

trzenia	uwag	do	projektu	zmiany	planu	stanowiące	
zaEącznik	nr	3	do	uchwaEy.	

3.		Rozstrzygnięcie	Rady	Miasta	o	sposobie	reali-
zacji	zapisanych	w	zmianie	planu	inwestycji	z	zakre-
su	infrastruktury	technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	
gminy,	oraz	zasadach	ich	finansowania,	stanowiące	
zaEącznik	nr	4	do	uchwaEy.	

§	4.	Z	dniem	wej[cia	w	rycie	uchwaEy	tracą	moc	
ustalenia	 dotyczące	 obszaru	 oznaczonego	 symbo-
lem	B2.U/MN	okre[lone	w	§	58	miejscowego	pla-
nu	zagospodarowania	przestrzennego	gminy	Miasto	
PuEawy	 jednostki	bilansowej	B	 i	C	zatwierdzonego	
uchwaEą	Nr	XV/142/07	Rady	Miasta	PuEawy	z	dnia	
29	listopada	2007r.	ogEoszoną	w	Dz.	Urz.	Woj.	Lub.	
Nr	28,	poz.921	z	dnia	26	lutego	2008r.	

§	5.	Ustala	się	stawkę	procentową	wysoko[ci	jed-
norazowej	opEaty	pobieranej	na	rzecz	gminy	w	przy-
padku	zbycia	nieruchomo[ci,	której	warto[ć	wzro-
sEa	w	związku	z	uchwaleniem	planu,	w	wysoko[ci	
30	%	wzrostu	warto[ci.	

§	6.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Prezyden-
towi	Miasta.	

§	 7.	 UchwaEa	 podlega	 ogEoszeniu	 w	 Dzienniku	
Urzędowym	 Województwa	 Lubelskiego,	 oraz	 za-
mieszczeniu	na	stronie	internetowej	Urzędu	Miasta.	

§	8.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	jej	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wo-
jewództwa	Lubelskiego.	

Wiceprzewodniczący
Rady	Miasta	PuEawy

Waldemar Rejmak
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Załącznik nr 4 
do Uchwały nr XLVII/447/10 
Rady Miasta Puławy 
z dnia 25 marca 2010 r. 

 
Określenie sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „B i C” inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.  

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó n. zm.) realizacja drogi oznaczonej planie symbolem B12.KDL 
stanowi cej przedłu enie ulicy oznaczonej symbolem KN35 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „Wólka Profecka”, w celu połączenia z ul. D blińską stanowi zadanie własne gminy. 
Budowa drogi wraz z uzbrojeniem będzie realizowana ze środków własnych oraz pozyskanych funduszy 
zewnętrznych.  
1315 
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Uchwała Nr XLI/209/10 
 Rady Gminy Puławy 

 z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Puławy oraz przyjęcie regulaminu 

gospodarowania tymi środkami. 
1316 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 
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ZaEącznik	nr	4
do	UchwaEy	nr	XLVII/447/10

Rady	Miasta	PuEawy
z	dnia	25	marca	2010	r.

Okre[lenie sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Miasto PuEawy Jednostka Bilansowa ｧB i Cｦ inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalerą do zadaG wEasnych gminy

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zm.)	
realizacja	 drogi	 oznaczonej	 planie	 symbolem	 B12.
KDL	 stanowiącej	 przedEurenie	 ulicy	 oznaczonej	
symbolem	KN35	w	miejscowym	planie	zagospoda-

rowania	przestrzennego	osiedla	ｧWólka	Profeckaｦ,	
w	celu	poEączenia	z	ul.	DębliGską	stanowi	zadanie	
wEasne	 gminy.	 Budowa	 drogi	 wraz	 z	 uzbrojeniem	
będzie	realizowana	ze	[rodków	wEasnych	oraz	pozy-
skanych	funduszy	zewnętrznych.	


