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UCHWADA NR XXV/202/10

 RADY GMINY CYCÓW

	z	dnia	19	marca	2010	r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców

Na	podstawie	art.	20,	art.	27	i	art.	29	ustawy	z	
dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospoda-
rowaniu	 przestrzennym	 (Dz.	 U.	 z	 2003	 r.	 Nr	 80,	
poz.	 717,	 z	 pópn.	 zm.),	 w	 związku	 z	 uchwaEami	
Rady	Gminy	Cyców	Nr	VIII/48/07	z	dnia	28	wrze-
[nia	2007	r.,	Nr	XII/87/08	z	dnia	30	kwietnia	2008	
r.,	 Nr	 XIV/105/08	 z	 dnia	 19	 wrze[nia	 2008	 r.	 w	
sprawie	przystąpienia	do	sporządzenia	zmian	miej-
scowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego,	
Rada	Gminy	uchwala,	co	następuje:

RozdziaE 1
PRZEPISY OGÓLNE 

§	1.	1.	Zmienia	się	miejscowy	plan	zagospodaro-
wania	przestrzennego	Cyców,	zatwierdzony	uchwa-
Eą	Nr	XXVIII/173/01	Rady	Gminy	Cyców	z	dnia	16	
listopada	2001	r.	z	pópniejszymi	zmianami.	

2.	Ilekroć	w	niniejszej	uchwale	jest	mowa	o	pla-
nie,	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 miejscowy	 plan	 za-
gospodarowania	przestrzennego	gminy	Cyców,	za-
twierdzony	uchwaEą	Nr	XXVIII/173/01	Rady	Gminy	
Cyców	z	dnia	16	listopada	2001	r.	z	pópniejszymi	
zmianami.	

3.	Zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	stanowią	tre[ć	niniejszej	uchwaEy	 i	
wyrarone	są	w	postaci:	

1)	przepisów	ogólnych	(RozdziaE	1)	
2)	ustaleG	ogólnych	dotyczących	caEego	obszaru	

objętego	opracowaniem	(RozdziaE	2),	
3)	ustaleG	szczegóEowych,	dotyczących	terenów	

wydzielonych	 liniami	 rozgraniczającymi	 i	 oznaczo-
nych	symbolami	w	obszarze	gminy	Cyców	(RozdziaE	
3),	

4)	przepisów	koGcowych	(RozdziaE	4),	
5)	 rysunków	 zmian	 planu	 miejscowego	 w	 skali	

1:1000	stanowiących	zaEączniki	od	nr	1	do	nr	5,	
6)	rozstrzygnięcia	Rady	Gminy	Cyców	o	sposobie	

rozpatrzenia	uwag	zEoronych	do	projektu	planu,	sta-
nowiącego	zaEącznik	nr	6,	

7)	rozstrzygnięcia	Rady	Gminy	Cyców	o	sposobie	
realizacji	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	 tech-
nicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	oraz	
o	zasadach	ich	finansowania,	stanowiącego	zaEącz-
nik	nr	7,	

§	 2.	 Zmianą	 planu	 objęte	 są	 obszary	 na	 terenie	
gminy	Cyców	w	granicach	oznaczonych	na	zaEącz-
nikach	graficznych	w	skali	1:1000.	

§	3.	Celem	regulacji	zawartych	w	ustaleniach	pla-
nu	jest:	

1)	ustalenie	przeznaczenia	terenów,	
2)	 ochrona	 lokalnych	 interesów	 publicznych	 po-

przez	 unormowanie	 i	 podporządkowanie	 dziaEaG	
inwestycyjnych	 wymogom	 zachowania	 Eadu	 prze-
strzennego	oraz	uksztaEtowanie	prawidEowego	ukEa-
du	 komunikacyjnego	 z	 uwzględnieniem	 lokalnych	
uwarunkowaG,	

3)	okre[lenie	przeznaczenia	oraz	 zasad	 zagospo-
darowania	poszczególnych	terenów,	tak	aby	umor-
liwić	ksztaEtowanie	 Eadu	przestrzennego	w	sposób	
zapewniający	 ochronę	 [rodowiska	 i	 zdrowia	 ludzi	
oraz	warto[ci	kulturowych	gminy.	

§	4.	1.	Przedmiotem	ustaleG	zmiany	planu	są:	
1)	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzin-

nej,	oznaczone	symbolem	MN;	
2)	tereny	zabudowy	zagrodowej,	oznaczone	sym-

bolem	RM;	
3)	tereny	zabudowy	zagrodowej	agroturystycznej	

i	letniskowej,	oznaczone	symbolem	RMa,ML;	
4)	tereny	usEugowe,	oznaczone	symbolem	U;	
5)	tereny	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	i	ma-

gazynów,	oznaczone	symbolem	P;	
6)	 zasady	 zagospodarowania	 terenów	o	 których	

mowa	w	pkt.	1-5;	
7)	zasady	obsEugi	komunikacyjnej;	
8)	 zasady	 wyposarenia	 terenu	 w	 infrastrukturę	

techniczną.	
2.	Następujące	oznaczenia	graficzne	na	rysunkach	

zmiany	planu	są	obowiązującymi	ustaleniami	planu:	
1)	granice	opracowania,	
2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	sposobie	

urytkowania,	
3)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy.	
3.	Oznaczenia	graficzne	na	rysunkach	zmiany	pla-

nu	nie	wymienione	w	ust.	2	mają	charakter	postulo-
wany	lub	informacyjny.	

§	 5.	 1.	 Ilekroć	 w	 przepisach	 niniejszej	 uchwaEy	
jest	mowa	o:	

1)	rysunku	planu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	gra-
ficzny	zapis	zmian	planu,	przedstawiony	na	mapach	
zasadniczych	w	skali	1:1000,	stanowiących	zaEącz-
niki	do	niniejszej	uchwaEy;	

2)	 terenie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 obszar	 o	
okre[lonym	 w	 niniejszej	 uchwale	 przeznaczeniu	
podstawowym,	 ograniczony	 liniami	 rozgraniczają-
cymi	oraz	oznaczony	symbolem;	
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3)	 przeznaczeniu	 podstawowym	 ｠	 nalery	 przez	
to	rozumieć	takie	przeznaczenie,	które	przewara	na	
danym	terenie;	

4)	przeznaczeniu	dopuszczalnym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	rodzaje	przeznaczenia	inne	nir	podstawo-
we,	które	zajmują	nie	więcej	nir	30	%	powierzchni	
dziaEki	w	granicach	wyznaczonego	terenu;	

5)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	
to	 rozumieć	 wyznaczoną	 dla	 danego	 terenu	 linię	
okre[loną	 ustaleniami	 tekstowymi	 i	 graficznymi	
dla	poszczególnych	rodzajów	budynków,	której	nie	
more	przekroczyć	projektowana	zabudowa;	

6)	powierzchni	biologicznie	czynnej	｠	nalery	przez	
to	 rozumieć	 powierzchnię	 nieutwardzoną,	 pokrytą	
ro[linno[cią;	

7)	adaptacji	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	przysto-
sowanie,	dostosowanie,	dopasowanie,	istniejącego	
zagospodarowania	do	funkcji	z	zakresu	podstawo-
wego	lub	dopuszczalnego;	

8)	modernizacji	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	uno-
wocze[nienie	i	poprawę	stanu	technicznego	obiek-
tów	budowlanych;	

9)	rozbudowie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	roboty	
budowlane	prowadzące	do	powiększenia	 kubatury	
istniejących	obiektów;	

10)	zabudowie	usEugowej	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	 zabudowę	 na	 potrzeby	 usEug	 komercyjnych,	
publicznych	 lub	 rzemiosEa,	 związanych	 z	 obsEugą	
zespoEu	zabudowy	oraz	usEug	uzupeEniających	inne	
funkcje,	 pod	 warunkiem	 nie	 powodowania	 nega-
tywnego	oddziaEywania	｠	zakEóceG	[rodowiska	oraz	
konfliktów	sąsiedztwa;	

11)	uciąrliwo[ci	-	nalery	przez	to	rozumieć	zjawi-
ska	fizyczne	lub	stany	utrudniające	rycie	ludzi	albo	
dokuczliwe	dla	otaczającego	[rodowiska,	a	zwEasz-
cza:	 haEas,	 wibracje,	 zanieczyszczenie	 powietrza	 i	
zanieczyszczenie	powierzchni	ziemi	oraz	wód;	

12)	zieleni	izolacyjnej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
ro[linno[ć	uksztaEtowaną	w	 sposób	umorliwiający	
ograniczenie	 rozprzestrzeniania	 się	 haEasu	 i	 zanie-
czyszczeG;	

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

RozdziaE 2
USTALENIA OGÓLNE 

§	6.	1.	Ustalenia	ogólne,	okre[lające	sposób	za-
gospodarowania	oraz	ksztaEtowania	zabudowy	obo-
wiązują	dla	caEego	obszaru	objętego	zmianą	planu.	

2.	 Dopuszcza	 się	 inwestowanie	 jedynie	 zgodne	
z	 ustalonym	w	niniejszej	 uchwale	 przeznaczeniem	
oraz	 zasadami	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 po-
szczególnych	terenów,	oznaczonych	na	 rysunkach	
zmiany	planu	odrębnymi	symbolami	i	ograniczonych	
za	pomocą	linii	rozgraniczających.	

3.	W	poszczególnych	terenach	morliwa	jest	loka-
lizacja	 obiektów	 z	 zakresu	 przeznaczenia	 dopusz-
czalnego,	w	sposób	nie	kolidujący	z	podstawowym	
przeznaczeniem	tych	terenów,	na	zasadach	okre[lo-

nych	w	Rozdziale	1	｠	Ustalenia	ogólne.	
4.	Tereny,	dla	których	plan	miejscowy	przewidu-

je	 przeznaczenie	 inne	 od	 dotychczasowego,	mogą	
być	do	czasu	zagospodarowania	zgodnie	z	planem	
urytkowane	w	sposób	dotychczasowy.	Na	terenach	
tych	zakazuje	się	rozbudowy	istniejących	obiektów	
o	 funkcjach	 sprzecznych	 z	 przeznaczeniem	 terenu	
przewidzianym	w	planie.	

5.	 W	 przypadku	 sprzeczno[ci	 ustaleG	 ogólnych	
z	 ustaleniami	 szczegóEowymi	 odnoszącymi	 się	 do	
tego	 samego	 terenu,	 warunki	 zagospodarowania	
zawarte	w	ustaleniach	szczegóEowych	mają	pierw-
szeGstwo	 przed	 warunkami	 zawartymi	 w	 ustale-
niach	ogólnych.	

§	7.	Zasady realizacji planu 
1.	 Realizacja	 ustaleG	 niniejszej	 uchwaEy	 winna	

odbywać	się	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	
oraz	innymi	aktami	prawnymi	związanymi	z	proce-
sami	inwestycyjnymi	przy	peEnej	ochronie	[rodowi-
ska	naturalnego	i	kulturowego.	

2.	Realizacja	planu	winna	respektować	prawo	wEa-
sno[ci	oraz	prawo	wEadania	terenami,	w	stosunku	
do	których	plan	wprowadza	zmiany	urytkowania.	

3.	Realizacja	inwestycji	winna	odbywać	się	w	gra-
nicach	terenów	wyznaczonych	planem	pod	okre[lo-
ny	rodzaj	urytkowania	oraz	wedEug	przeprowadzo-
nego	formalnie	procesu	przekwalifikowania	sposobu	
urytkowania	terenów.	

4.	 Ewentualne	 kolizje	 z	 urządzeniami	 i	 sieciami	
infrastruktury	 technicznej	 przy	 realizacji	 zamierzo-
nej	inwestycji	nalery	rozwiązywać	w	uzgodnieniu	z	
dysponentami	poszczególnych	sieci.	

5.	Konieczno[ci	zmiany	planu	nie	powodują:	
1)	lokalne	zmiany	przebiegu	istniejących	urządzeG	

liniowych	 infrastruktury	 technicznej,	 wynikające	 z	
uzasadnionych	rozwiązaG	projektowych	oraz	rozbu-
dowa	lokalnych	systemów	rozdzielczych	uzbrojenia	
terenów	｠	sieci	wodociągowej,	kanalizacyjnej,	ga-
zowej,	 telekomunikacyjnej	 oraz	 elektroenergetycz-
nej,	Eącznie	ze	stacjami	transformatorowymi,	

2)	 zmiana	 funkcji	budynku	mieszkalnego	 lub	go-
spodarczego	w	zagrodzie	rolniczej	na	cele	agrotury-
styczne,	rekreacyjne	i	letniskowe,	

3)	wyznaczanie	 i	urządzanie	dróg	wewnętrznych	
i	dojazdowych	do	terenów	przeznaczonych	do	zain-
westowania.	

§	8.	Zasady scalania i podziaEu nieruchomo[ci 
1.	PodziaEu	nieruchomo[ci	morna	dokonać,	jereli	

jest	on	zgodny	z	ustaleniami	niniejszego	planu	oraz	
przepisami	szczególnymi.	

2.	DziaEki	 gruntu	powstające	w	wyniku	podziaEu	
nieruchomo[ci	 są	dziaEkami	budowlanymi,	 je[li	 ich	
powierzchnia	 jest	 nie	 mniejsza	 nir	 1500	 m2	 przy	
szeroko[ci	 frontu	 dziaEki	 nie	 mniejszej	 nir	 20,0	 m	
dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzin-
nej	oraz	nie	mniejsza	nir	3000	m2	przy	szeroko[ci	
frontu	dziaEki	nie	mniejszej	nir	25	m	dla	pozostaEych	
rodzajów	zabudowy.	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	55 Poz.	1115｠	5778	｠

3.	PodziaE	nieruchomo[ci	nie	jest	dopuszczony,	je-
reli	projektowane	do	wydzielenia	dziaEki	gruntu	nie	
mają	dostępu	do	drogi	publicznej	(za	dostęp	do	dro-
gi	publicznej	uwara	się	równier	drogi	wewnętrzne	
wraz	z	ustanowieniem	na	tej	drodze	odpowiednich	
sEurebno[ci	 dla	 wydzielonych	 dziaEek	 gruntu	 albo	
ustanowienia	 dla	 tych	 dziaEek	 innych	 sEurebno[ci	
drogowych).	

4.	Warunkiem	udzielenia	pozwolenia	na	budowę	
jest	zapewnienie	prawnego	dojazdu	z	dziaEki	budow-
lanej	do	dróg	publicznych.	

§	9.	Zasady i formy ochrony 
1.	W	zakresie	ochrony	[rodowiska:	
1)	 dopuszcza	 się	wyEącznie	 lokalizowanie	 obiek-

tów	o	uciąrliwo[ci	nie	wykraczającej	poza	granice	
wEadania	terenem	przez	inwestora,	

2)	 wprowadza	 się	 nakaz	 zachowania	 istniejącej	
warto[ciowej	zieleni,	dopuszcza	się	wycinkę	drzew	
wyEącznie	 w	 przypadkach	 szczególnych,	 związa-
nych	z	pielęgnacją	drzewostanu,	w	innych	wypad-
kach	nakazuje	 się	 odtworzenie	 zniszczonego	drze-
wostanu,	

3)	dla	poszczególnych	terenów	obowiązuje	zago-
spodarowanie	 w	 sposób	 nie	 powodujący	 przekro-
czeG	norm	haEasu	w	terenach	sąsiednich,	zgodnie	z	
obowiązującymi	przepisami,	

4)	istniejące	i	projektowane	zagospodarowanie	te-
renu	nie	more	powodować	przekroczeG	standardów	
jako[ci	powietrza,	

5)	tereny	B123U,	B124MN	oraz	M84MRa,ML	po-
Eorone	są	w	CheEmskim	Obszarze	Chronionego	Kra-
jobrazu	｠	w	terenach	tych	nalery	uwzględniać	zasa-
dy	zawarte	w	aktualnym	rozporządzeniu	wojewody	
w	sprawie	obszaru	chronionego	krajobrazu.	

2.	 W	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 kulturowego,	
dziedzictwa	kulturowego	i	zabytków:	

1)	Strefa	ochrony	archeologicznej:	
a)	 Ochronie	 konserwatorskiej	 podlegają	 obszary	

obserwacji	archeologicznej	o	durym	nasyceniu	zna-
leziskami	 archeologicznymi	 ,	 oznaczone	 na	 rysun-
kach	zmian	planu.	

b)	Wszelkie	zamierzenia	inwestycyjne	na	tych	ob-
szarach	m.in.	związane	z	realizacją	nowych	budyn-
ków	 i	 inwestycji	 liniowych	 (dróg,	 sieci,	melioracji,	
infrastruktury	technicznej)	którym	towarzyszą	prace	
ziemne	 i	 przeksztaEcenie	 naturalnego	 uksztaEtowa-
nia	terenu	-	muszą	być	zgEaszane	do	wojewódzkiego	
konserwatora	 zabytków	 w	 celu	 uzyskania	 warun-
ków,	wytycznych	i	uzgodnienia.	

§	10.	Komunikacja	
Ustala	 się	 ukEad	 komunikacyjny	 obsEugujący	 ob-

szar	objęty	planem,	wedEug	następującej	klasyfikacji	
funkcjonalnej	i	oznaczeG	na	rysunku	planu:	

1.	Droga	gminna	klasy	･Dｦ	,	oznaczona	symbolem	
KDG	(D)	

1)	parametry	techniczne	dróg	gminnych:	
a)	szeroko[ć	jezdni	-	4,5	｠	6,0	metrów,	z	zastrze-

reniem	lit.	b,	

b)	dopuszcza	się	jezdnie	o	szeroko[ci	3,0	｠	3,5	m	
z	mijankami	umorliwiającymi	wymijanie	pojazdów,	
je[li	 szeroko[ć	 utwardzonej	 czę[ci	 korony	 jest	 nie	
mniejsza	nir	5,0	m	poza	obszarem	zabudowy	lub	na	
odcinkach	z	zachowaną	wzajemną	widoczno[cią	w	
obszarze	zabudowy,	

c)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	10	me-
trów,	

d)	dostępno[ć	nieograniczona,	
2)	dopuszcza	się	realizację	chodników;	
3)	dopuszcza	się	realizację	infrastruktury	technicz-

nej	nie	związanej	z	funkcjonowaniem	drogi;	
4)	zakazuje	się	realizacji	ogrodzeG	wewnątrz	 linii	

rozgraniczających	drogi;	

§	11.	Infrastruktura techniczna 
1.	 Ustala	 się	 zaopatrzenie	w	wodę	 z	 systemów	

wodociągowych	 zasilanych	 z	 ujęć	 wód	 podziem-
nych	poprzez	stacje	wodociągowe	znajdujące	się	na	
terenie	gminy.	

2.	Dopuszcza	się	wykorzystanie	istniejących	stud-
ni	przydomowych	jako	pródEa	poboru	wody	dla	ce-
lów	gospodarczych	lub	jako	podstawowe	pródEo	za-
opatrzenia	 w	 wodę	 dla	 zabudowy	 poEoronej	 poza	
zasięgiem	istniejących	sieci	wodociągowych.	

3.	Obowiązuje	podEączenie	do	sieci	kanalizacji	sa-
nitarnej	z	zastrzereniem	ust.	4	na	warunkach	admi-
nistratora	sieci.	

4.	 Dla	 nieruchomo[ci	 gdzie	 brak	 jest	 morliwo-
[ci	 podEączenia	 do	 kanalizacji	 sanitarnej	 ustala	 się	
odprowadzanie	 [cieków	 do	 szczelnych	 zbiorników	
bezodpEywowych	 lub	 przydomowych	 oczyszczalni	
[cieków	po	uprzednim	przeprowadzeniu	badaG	hy-
drogeologicznych.	

5.	 Ustala	 się	 zasadę	 ogrzewania	 budynków	 w	
oparciu	o	indywidualne	niskoemisyjne	pródEa	ciepEa.	

6.	 Usuwanie	 odpadów	 staEych	 odbywać	 się	 bę-
dzie	 poprzez	 indywidualny	 system	 gromadzenia	 i	
wywozu	na	gminne	skEadowisko	odpadów.	

7.	Zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	ustala	się	
poprzez	 system	sieci	 [redniego	napięcia	15	 kV	w	
wykonaniu	 napowietrznym	 i	 kablowym.	 Zasilanie	
zabudowy	odbywać	się	będzie	ze	sEupowych	stacji	
transformatorowych	15/04	kV	z	morliwo[cią	zasto-
sowania	 równier	 stacji	wnętrzowych	poprzez	 sieć	
niskiego	napięcia	

8.	Dla	linii	kablowych	SN	i	nn	oraz	zEączy	kablo-
wych	zagwarantować	pas	techniczny	o	szeroko[ci	
min.	1,0	m.	

9.	W	pasach	o	szeroko[ciach	min.	9,3	m	pod	li-
niami	 elektroenergetycznymi	SN	 i	 nn	morliwe	 jest	
sadzenie	 drzew	 pod	 warunkiem	 ograniczenia	 ich	
wysoko[ci	do	2,0	m.	

10.	 W	 pasach	 technicznych	 linii	 elektroenerge-
tycznych	 zabrania	 się	 budowania	 budynków	 oraz	
skEadowania	materiaEów.	

11.	Zabrania	się	sadzenia	drzew	w	promieniu	4,0	
m	wokóE	kardego	sEupa	linii	elektroenergetycznej.	

12.	 Ewentualna	 przebudowa	 linii	 kolidujących	 z	
planowanym	zagospodarowaniem	odbywać	się	bę-
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dzie	 kosztem	 i	 staraniem	 inwestora	 projektowanej	
zabudowy.	

13.	ObsEuga	 terenu	w	zakresie	 telekomunikacji	 -	
z	istniejącej	centrali	telefonicznej	poprzez	przyEącza	
telefoniczne	kablowe	w	kanalizacji	lub	doziemne.	

RozdziaE 3
USTALENIA SZCZEGÓDOWE 

§	12.	1.	Teren	oznaczony	symbolem	B	123	U	(za-
Eącznik	nr	1),	poEorony	w	Cycowie,	wydzielony	na	
dziaEce	o	numerze	ewidencyjnym	152/2	przeznacza	
się	pod	zabudowę	usEugową	na	następujących	wa-
runkach:	

1)	 przeznaczenie	 podstawowe:	 tereny	 usEug	 pu-
blicznych,	realizowanych	z	przewagą	funduszy	pu-
blicznych	we	wszystkich	dziedzinach	o	charakterze	
ogólnospoEecznym	 lub	 realizowanych	 w	 ramach	
dziaEaG	wEasnych	przez	samorząd,	

2)	zakazuje	się	lokalizowania	przedsięwzięć	mogą-
cych	znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko,	

3)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-
ziemnych,	

4)	dachy	budynków	o	nachyleniu	poEaci	do	45º;	
5)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku;	
6)	dopuszcza	się	lokalizowanie	budynków	gararo-

wych,	
7)	w	granicach	terenu	obowiązuje	realizacja	parkin-

gu	z	miejscami	postojowymi	w	liczbie	nie	mniejszej	
nir	1	miejsce	na	karde	20m2	powierzchni	urytko-
wej	usEug,	przy	bilansowaniu	 liczby	miejsc	parkin-
gowych	 dopuszcza	 się	 uwzględnienie	 powierzchni	
usEugowych	w	sąsiadujących	terenach,	

8)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	budynków	od	
krawędzi	jezdni	drogi	wojewódzkiej	-	30	m,	

9)	 obsEuga	 komunikacyjna	 terenu	 z	 drogi	 woje-
wódzkiej,	

10)	maksymalny	procent	 zabudowy	dziaEki	｠	do	
40%	jej	powierzchni	ogólnej,	

11)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	25%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

12)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

13)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
obiektów	infrastruktury	technicznej,	

14)	przebiegające	linie	elektroenergetyczne	nalery	
przebudować	na	kablowe,	

15)	obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.	

2.	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 B	 124	 MN	 (za-
Eącznik	nr	2),	poEorony	w	Cycowie,	wydzielony	na	
dziaEce	 o	 numerze	 ewidencyjnym	 332	 przeznacza	
się	pod	zabudowę	mieszkaniową	 jednorodzinną	na	
następujących	warunkach:	

1)	przeznaczenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej,	

2)	budynek	mieszkalny	o	wysoko[ci	do	2	kondy-
gnacji	nadziemnych	

3)	wysoko[ć	kalenicy	do	9	metrów,	

4)	dachy	budynków	o	nachyleniu	poEaci	do	45º;	
5)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku;	
6)	dopuszcza	się	lokalizację	budynków	gospodar-

czych	i	gararowych,	
7)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	

1	miejsce	postojowe	lub	gararowe,	
8)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	budynków	od	

krawędzi	jezdni	dróg	gminnych	｠	8	i	15	m	zgodnie	
z	rysunkiem	planu,	

9)	 obsEuga	 komunikacyjna	 terenu	 z	 dróg	 gmin-
nych,	

10)	maksymalny	procent	 zabudowy	dziaEki	｠	do	
30%	jej	powierzchni	ogólnej,	

11)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	25%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

12)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

13)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
obiektów	infrastruktury	technicznej,	

14)	obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.	

3.	 Teren	 oznaczony	 symbolem	O	1	 P	 (zaEącznik	
nr	3),	poEorony	w	Ostrówku	Podyskim,	wydzielony	
na	dziaEkach	o	numerach	ewidencyjnych	147	i	148	
przeznacza	 się	 pod	 obiekty	 produkcyjne,	 skEady	 i	
magazyny	na	następujących	warunkach:	

1)	 przeznaczenie	 podstawowe:	 tereny	 obiektów	
produkcyjnych,	skEadów	i	magazynów,	

2)	 w	 ramach	 przeznaczenia	 podstawowego	 do-
puszcza	 się	 lokalizację	 zakEadów	 produkcyjnych,	
rzemiosEa,	przetwórstwa	rolno-sporywczego,	usEug,	
a	 takre	 obiektów	 zaplecza	 socjalnego,	 budynku	
[wietlicy,	

3)	dopuszcza	się	budynki	o	wysoko[ci	do	2	kon-
dygnacji	nadziemnych,	

4)	dachy	budynków	o	nachyleniu	poEaci	do	45º;	
5)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku;	
6)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	

miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	planowanego	zainwestowania,	

7)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	 drogi	 powiatowej	 ｠	 20	 m,	 a	 od	 granicy	 z	
dziaEką	o	numerze	ewidencyjnym	152	｠	12	m,	

8)	obsEuga	komunikacyjna	 terenu	z	drogi	powia-
towej,	

9)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
40%	jej	powierzchni	ogólnej,	

10)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	25%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

11)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
obiektów	i	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	

12)	obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.	

4.	Teren	oznaczony	symbolem	F	15	RM	(zaEącznik	
nr	4),	poEorony	w	Kolonii	Zwierszczów,	wydzielo-
ny	na	dziaEkach	o	numerach	ewidencyjnych	49	i	50	
przeznacza	się	pod	zabudowę	zagrodową	na	nastę-
pujących	warunkach:	
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1)	przeznaczenie	podstawowe:	zabudowa	zagro-
dowa,	

2)	jako	uzupeEnienie	funkcji	podstawowej	morliwa	
jest	realizacja	zabudowy	na	potrzeby	agroturystyki:	
budynków	letniskowych,	usEug	gastronomii	oraz	in-
nych	obiektów	związanych	z	agroturystyką,	w	tym	
m.in.:	basenu,	altany,	placów	do	gier	i	zabaw,	boisk	
do	gier	zespoEowych,	kortów	tenisowych	oraz	bu-
dynków	zaplecza,	

3)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-
ziemnych,	

4)	dachy	budynków	o	nachyleniu	poEaci	do	45º;	
5)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku;	
6)	realizacja	nowych	budynków	z	pomieszczenia-

mi	przeznaczonymi	na	staEy	pobyt	ludzi	wymaga	za-
stosowania	przez	inwestora	[rodków	technicznych	
zmniejszających	poziom	haEasu,	wibracji	oraz	zanie-
czyszczeG	powietrza	pochodzących	od	drogi	krajo-
wej	ponirej	poziomu	ustalonego	w	przepisach	bądp	
zwiększających	odporno[ć	budynku	na	te	zagrore-
nia	i	uciąrliwo[ci,	

7)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	projektowanego	zainwestowania	｠	co	najmniej	1	
miejsce	parkingowe	na	25	m2	powierzchni	urytko-
wej	w	budynkach	usEugowych	oraz	1	miejsce	par-
kingowe	na	kardy	budynek	mieszkalny,	

8)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	budynków	od	
krawędzi	jezdni	drogi	krajowej	｠	50	metrów,	od	dro-
gi	wewnętrznej	 KDw	｠	 6	metrów,	 od	 póEnocnej	 i	
zachodniej	granicy	terenu	｠	12	metrów,	

9)	obsEuga	komunikacyjna	terenu	z	drogi	krajowej,	
wyEącznie	za	po[rednictwem	wydzielonej	drogi	we-
wnętrznej	KDw,	o	szeroko[ci	5	metrów,	

10)	maksymalny	procent	 zabudowy	dziaEki	｠	do	
20%	jej	powierzchni	ogólnej,	

11)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	50%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

12)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

13)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
obiektów	infrastruktury	technicznej,	

14)	obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.	

5.	Teren	oznaczony	symbolem	M	84	RMa,ML	(za-
Eącznik	nr	5),	 poEorony	w	Wólce	Cycowskiej,	wy-
dzielony	na	dziaEce	o	numerze	ewidencyjnym	196/1	
przeznacza	się	pod	zabudowę	zagrodową	agrotury-
styczną	i	letniskową	na	następujących	warunkach:	

1)	przeznaczenie	podstawowe:	zabudowa	zagro-
dowa	agroturystyczna	i	letniskowa,	

2)	w	ramach	przeznaczenia	podstawowego	mor-
liwa	 jest	 realizacja	 zabudowy	 zagrodowej,	 budyn-
ków	na	cele	agroturystyki,	 zabudowy	 letniskowej,	
budynków	 rekreacyjnych,	 usEug	 gastronomii	 oraz	
innych	obiektów	związanych	z	podstawowym	prze-
znaczeniem	 terenu,	 w	 tym	 m.in.:	 basenu,	 altany,	
placów	do	gier	i	zabaw,	boisk	do	gier	zespoEowych,	

kortów	tenisowych	oraz	budynków	zaplecza,	
3)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-

ziemnych,	
4)	wysoko[ć	kalenicy	budynków	do	9	m,	
5)	dachy	budynków	o	nachyleniu	poEaci	do	45º;	
6)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku;	
7)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	

miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	projektowanego	zainwestowania,	

8)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	budynków	od	
krawędzi	 jezdni	drogi	gminnej	KDP	105321L	(L)	｠	
15	metrów,	

9)	obsEuga	komunikacyjna	terenu	z	drogi	gminnej,	
10)	maksymalny	procent	 zabudowy	dziaEki	｠	do	

20%	jej	powierzchni	ogólnej,	
11)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	

nir	50%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	
12)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-

chitektury,	
13)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	

obiektów	infrastruktury	technicznej,	
14)	obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-

nu.	

RozdziaE 4
PRZEPISY KOFCOWE 

§	13.	1.	Ustala	się	stawkę	procentową	wysoko[ci	
jednorazowej	 opEaty	 na	 rzecz	 gminy	 w	 przypadku	
zbycia	nieruchomo[ci	w	wysoko[ci:	

a)	30%	wzrostu	warto[ci	-	dla	terenów	zabudowy	
usEugowej,	

b)	20%	wzrostu	warto[ci	-	dla	pozostaEych	tere-
nów	objętych	zmianą	planu.	

§	 14.	 1.	 Z	 dniem	 wej[cia	 w	 rycie	 niniejszej	
uchwaEy	 w	 obszarze	 objętym	 niniejszym	 planem	
tracą	 moc	 ustalenia	 miejscowego	 planu	 zagospo-
darowania	 przestrzennego	 gminy	 Cyców	 zatwier-
dzonego	uchwaEą	Nr	XXVIII/173/01	Rady	Gminy	w	
Cycowie	z	dnia	16	listopada	2001	r.,	z	pópniejszymi	
zmianami.	

§	15.	Do	spraw	z	zakresu	zagospodarowania	prze-
strzennego	wszczętych	przed	dniem	wej[cia	w	ry-
cie	planu,	a	nie	zakoGczonych	decyzją	ostateczną,	
stosuje	się	ustalenia	planu.	

§	16.	Wykonanie	uchwaEy	zleca	się	Wójtowi	Gmi-
ny	Cyców.	

§	17.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	
dni	od	dnia	jej	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	
Województwa	Lubelskiego.	

	
	

Przewodniczący	Rady	
Jan Dyszewski 
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ZaEącznik	nr	6	
do	UchwaEy	Nr	XXV/202/10

Rady	Gminy	Cyców	
z	dnia	19	marca	2010	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Cyców

ZaEącznik	nr	7	
do	UchwaEy	Nr	XXV/202/10

Rady	Gminy	Cyców	
z	dnia	19	marca	2010	r.

Rozstrzygnięcie
 o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

Zgodnie	z	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	(Dz.	U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	
zm)	 Rada	 Gminy	 Cyców	 stwierdza,	 re	 w	 okresie	
wyEorenia	 do	 publicznego	 wglądu	 projektu	 zmian	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-

nego	Gminy	Cyców	oraz	w	czasie	14	dni	po	okresie	
wyEorenia	nie	wpEynęEy	radne	uwagi.

Niniejsze	 rozstrzygnięcie	 stanowi	 zaEącznik	 do	
UchwaEy	Nr	XXV/202/10	Rady	Gminy	Cyców	z	dnia	
19	marca	2010	r.

W	zmianach	miejscowego	planu	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	gminy	Cyców	ustalono	następu-
jące	zasady	zaopatrzenia	terenów	w	sieci	i	urządze-
nia	infrastruktury	technicznej	oraz	komunikacji:

1.	ObsEuga	komunikacyjna	terenów	odbywać	się	
będzie	poprzez	 istniejącą	sieć	dróg	krajowych,	po-
wiatowych	 i	 gminnych	 na	 terenie	 gminy	 Cyców	
oraz	za	po[rednictwem	dróg	wewnętrznych.

2.	 Budowy	 utwardzonej	 nawierzchni	 będzie	wy-
magaEa	jedna	droga	objęta	zmianami	planu	miejsco-
wego:	1	KDG(D)	｠	droga	gminna	o	dEugo[ci	70	m,	
szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	10	m,	klasa	
drogi	｠	dojazdowa.

3.	Budowa	wymienionej	drogi	finansowana	będzie	
z	budretu	gminy	z	morliwo[cią	wspóEfinansowania	
zgodnie	z	ustawą	o	finansowaniu	dróg	publicznych.	

4.	Niezbędne	koszty	utrzymania	istniejących	dróg	
będą	pokryte	z	budretu	gminy.	

5.	W	zakresie	gospodarki	[ciekowej	zmiany	planu	
zakEadają	 podEączenie	 budynków	 do	 gminnej	 sieci	
kanalizacji	sanitarnej	｠	dla	budynków	znajdujących	
się	w	 jej	 zasięgu.	Koszty	wykonania	 przyEączy	 do	
sieci	kanalizacyjnej	zostaną	pokryte	przez	inwesto-
rów	planowanej	zabudowy.	Dla	budynków	poEoro-
nych	poza	zasięgiem	systemu	kanalizacyjnego	plan	
przewiduje	 morliwo[ć	 zastosowania	 zbiorników	
bezodpEywowych	 lub	 przydomowych	 oczyszczalni	
[cieków	realizowanych	przez	 inwestora	na	wEasny	
koszt.	W	zakresie	gospodarki	[ciekowej	nie	ma	ko-
nieczno[ci	 ponoszenia	 nakEadów	 przez	 gminę	 na	
rozbudowę	systemu	kanalizacyjnego.

6.	W	zakresie	zaopatrzenia	w	wodę	w	zmianach	
planu	 przewidziano	 przyEączenie	 projektowanych	
obiektów	do	sieci	wodociągowej.	Wszystkie	tereny	
objęte	zmianą	planu	znajdują	się	w	zasięgu	sieci	wo-
dociągowej,	zatem	nie	ma	konieczno[ci	ponoszenia	
kosztów	związanych	z	 rozbudową	systemu	wodo-
ciągowego.	 PrzyEącza	 wodociągowe	 będą	 realizo-
wane	na	koszt	inwestorów	planowanej	zabudowy.

7.	 Realizacja	 pozostaEych	 elementów	 sieci	 infra-
struktury	 technicznej,	 tj.	 elektroenergetycznej,	 ga-
zowniczej,	 telekomunikacyjnej	 pozostaje	 w	 gestii	
zarządców	poszczególnych	sieci	i	urządzeG.


