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UCHWADA NR XXXIX/430/2010

 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

	z	dnia	26	marca	2010	r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poEoronego przy 
ulicy Rzemie[lniczej w Tomaszowie Lubelskim

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	i	art.	40	ust.	1	
ustawy	z	dnia	8	marca	1990r.	o	samorządzie	gmin-
nym	(tekst	jednolity	｠	Dz.	U.	z	2001r.	Nr	142,	poz.	
1591	z	pópniejszymi	zmianami)	oraz	art.	14	ust.	8,	
art.	15	ust.	2	i	3,	art.	20	ust.1	i	art.	27	ustawy	z	
dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospoda-
rowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717	z	
pópniejszymi	 zmianami),	 w	 związku	 z	 uchwaEą	 Nr	
XXVII/286/2009	r	Rady	Miasta	Tomaszów	Lubelski	
z	dnia	3	kwietnia	2009	w	sprawie	przystąpienia	do	
sporządzenia	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	 terenów	 przy	 ul.	 Rzemie[lniczej	w	
Tomaszowie	Lubelskim	i	zmiany	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	terenu	zabudowy	
jednorodzinnej	przy	ul.	Rolniczej	w	Tomaszowie	Lu-
belskim,	 zatwierdzonego	uchwaEą	Nr	XXV/198/96	
Rady	 Miejskiej	 w	 Tomaszowie	 Lubelskim	 z	 dnia	
31	maja	1996	r	(Dz.U.Woj.Zam.	Nr	22,	poz.140	z	
1996	r)	｠	Rada	Miasta	uchwala,	co	następuje:

§	1.	1.	Uchwala	się	miejscowy	plan	zagospodaro-
wania	przestrzennego	fragmentu	miasta	Tomaszów	
Lubelski	dla	terenu	poEoronego	przy	ulicy	Rzemie[l-
niczej	i	zmianę	miejscowego	planu	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	terenu	zabudowy	jednorodzinnej	
przy	 ul.	 Rolniczej	 w	 Tomaszowie	 Lubelskim,	 za-
twierdzonego	uchwaEą	Nr	XXV/198/96	Rady	Miej-
skiej	w	Tomaszowie	Lubelskim	-	zwany	dalej	w	tre-
[ci	uchwaEy	ｧplanemｦ.	

2.	Plan	wyrarony	jest	w	postaci:
2.1.	ustaleG	będących	tre[cią	niniejszej	uchwaEy,
2.2.	rysunku	planu	sporządzonym	w	skali	1:1000	

stanowiącym	 jego	 integralną	czę[ć	 (zaEącznik	nr	1	
do	niniejszej	uchwaEy),	

3.	 Rozstrzygnięcia	 Rady	 Miasta	 Tomaszów	 Lu-
belski	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	 do	 projektu	
zmiany	planu	｠	stanowią	zaEącznik	nr	2	do	niniejszej	
uchwaEy.	

4.	 Rozstrzygnięcia	 Rady	 Miasta	 Tomaszów	 Lu-
belski	o	sposobie	realizacji	zapisanych	w	planie	in-
westycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	które	
nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	oraz	zasadach	ich	
finansowania	｠	stanowią	zaEącznik	nr	3	do	niniejszej	
uchwaEy.	

RozdziaE 1
USTALENIA WPROWADZAJĄCE 

§	2.	Plan	zostaE	sporządzony	zgodnie	z	ustalenia-
mi	 ｧStudium	 uwarunkowaG	 i	 kierunków	 zagospo-
darowania	 przestrzennego	 miasta	 Tomaszowa	 Lu-

belskiegoｦ,	przyjętego	uchwaEą	Nr	XVIII/130/2000	
Rady	Miejskiej	w	Tomaszowie	Lubelskim	z	dnia	28	
stycznia	2000	r.

	Celem	regulacji	zawartych	w	planie	jest:	
1.	 stworzenie	 warunków	 do	 realizacji	 planowej	

polityki	inwestycyjnej	w	centrum	miasta	Tomaszów	
Lubelski,	 mającej	 doprowadzić	 do	 powstania	 zor-
ganizowanej,	 wyposaronej	 w	 infrastrukturę	 tech-
niczną	i	usEugową	terenów	dziaEalno[ci	inwestycyj-
nej	｠	dla	realizacji	usEug	komercyjnych,	szczególnie	
handlu,	gastronomii,	 rzemiosEa	nieuciąrliwego	przy	
jednoczesnej	ochronie	warto[ci	kulturowych,	przy-
rodniczych	i	krajobrazowych.	

2.	poprawa	Eadu	przestrzennego	i	podniesienie	es-
tetyki	obszaru	przy	uwzględnieniu	warto[ci	 [rodo-
wiska,	

3.	 umorliwienie	 dziaEalno[ci	 rórnorodnych	 pod-
miotów	 przy	 jednoczesnej	 minimalizacji	 wzajem-
nych	konfliktów,	wynikających	z	rórnego	przezna-
czenia	terenów	i	rórnych	zasad	zagospodarowania.	

§	3.	Plan	okre[la:
1.	przeznaczenie	terenów	oraz	linie	rozgraniczają-

ce	tereny	o	rórnych	funkcjach	lub	rórnych	zasadach	
zagospodarowania,	

2.	zasady	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzen-
nego,	

3.	 zasady	ochrony	[rodowiska,	przyrody	 i	 krajo-
brazu	kulturowego,	

4.	zasady	ochrony	dziedzictwa	kulturowego	oraz	
dóbr	kultury	wspóEczesnej,	

5.	wymagania	wynikające	z	potrzeb	ksztaEtowania	
przestrzeni	publicznej,	

6.	parametry	i	wskapniki	ksztaEtowania	zabudowy	
oraz	zagospodarowania	terenu	w	tym	linie	zabudo-
wy,	 gabaryty	 obiektów	 i	wskapniki	 intensywno[ci	
zabudowy,	

7.	 szczególne	 warunki	 zagospodarowania	 tere-
nów,	

8.	 sposób	 i	 termin	 tymczasowego	 zagospodaro-
wania,	urządzania	i	urytkowania	terenów,	

9.	stawki	procentowe,	na	podstawie	których	usta-
la	się	opEatę,	o	której	mowa	w	art.	36	ust.	4	ustawy	
o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	z	
dnia	27	marca	2003	r.	

§	4.	1.	Rysunek	planu	odnosi	ustalenia	zawarte	w	
tek[cie	do	terenu	objętego	granicami	planu	(granica-
mi	opracowania).	
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2.	 Ustaleniami	 planu	 są	 następujące	 oznaczenia	
graficzne,	zawarte	na	rysunku:

2.1.	 linie	 rozgraniczające	 tereny	o	 rórnych	 funk-
cjach	lub	sposobach	zagospodarowania,	stosownie	
do	ustaleG	zawartych	w	tek[cie,	przy	uryciu	ozna-
czeG	stosowanych	w	rysunku	planu,	

2.2.	 linie	 rozgraniczające	 ulic,	 ciągów	 pieszych	
publicznych	i	placów	miejskich,

2.3.	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	w	szczegól-
nych	przypadkach	wyznaczone	jako	obowiązujące,

2.4.	granice	obszarów	przeznaczonych	pod	zabu-
dowę	w	obrębie	dziaEek	budowlanych.	

§	5.	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
nalery	okre[lać	wedEug	ｧUstaleG	planu	dla	poszcze-
gólnych	 terenówｦ,	wyodrębnionych	 liniami	 rozgra-
niczającymi	 (§	 20	 niniejszej	UchwaEy)	w	 zakresie:	
ustaleG	 przestrzennych,	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	
[rodowiska,	programu	i	sposobu	ksztaEtowania	za-
budowy,	 komunikacji,	 inrynierii	 miejskiej,	 warun-
ków	realizacji	planu.	

§	6.	W	planie	stosuje	się	definicje	pojęć,	okre[lone	
w	art.	2	ustawy	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	
przestrzennym	z	dnia	27	marca	2003	roku	w	rozu-
mieniu	przyjętym	w	ustawie.

	Ilekroć	w	planie	jest	mowa	o:	
1.	 planie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	miejscowy	

plan	 zagospodarowania	 przestrzennego	 fragmentu	
miasta	 Tomaszów	 Lubelski	 dla	 terenu	 poEoronego	
przy	ul.	Rzemie[lniczej,	

2.	uchwale	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	niniejszą	
uchwaEę	Rady	Miasta	Tomaszów	Lubelski	w	spra-
wie	 uchwalenia	 miejscowego	 planu	 zagospodaro-
wania	przestrzennego	fragmentu	miasta	Tomaszów	
Lubelski	dla	terenu	poEoronego	przy	ul.	Rzemie[lni-
czej,	

3.	przepisach	szczególnych	i	odrębnych	｠	nalery	
przez	to	rozumieć	przepisy	ustaw	wraz	z	aktami	wy-
konawczymi,	

4.	liniach	rozgraniczających	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	linie	wyznaczające	tereny	przeznaczone	dla	
rórnych	funkcji	 lub	o	rórnych	sposobach	zagospo-
darowania,	

5.	przeznaczeniu	podstawowym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	 dominujące	 przeznaczenie	 terenu	 wyod-
rębnionego	liniami	rozgraniczającymi,	

6.	 przeznaczeniu	 dopuszczalnym	 ｠	 nalery	 przez	
to	 rozumieć	 rodzaje	 przeznaczenia	 terenu	 inne	 nir	
podstawowe,	które	je	uzupeEniają	lub	wzbogacają,	

7.	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	wydzielony	
liniami	rozgraniczającymi	obszar	o	okre[lonej	w	pla-
nie	funkcji	podstawowej,	oznaczony	odpowiednimi	
symbolami	urytkowania,	

8.	nieprzekraczalnych	liniach	zabudowy	｠	nalery	
przez	to	rozumieć	linię,	poza	którą	plan	zakazuje	sy-
tuowania	zabudowy,	

9.	intensywno[ci	zabudowy	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	stosunek	powierzchni	caEkowitej	zabudowy	
obiektów	kubaturowych	do	caEkowitej	powierzchni	

dziaEki.	Intensywno[ć	zabudowy	wyrara	się	wskap-
nikiem	stanowiącym	uEamek	dziesiętny,	

10.	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 ｠	 nalery	
przez	 to	 rozumieć	 czę[ć	 dziaEki	 na	 gruncie	 rodzi-
mym,	która	pozostaje	niezabudowana	powierzchnio-
wo,	na	nim	oraz	nad	nim,	nie	stanowi	nawierzchni	
dojazdów	i	doj[ć	pieszych,	pokrytą	trwaEą	ro[linno-
[cią;	 typową	 powierzchnią	 biologicznie	 czynną	 są	
tereny	towarzyszące	zabudowie	w	tym	zadrzewie-
nia,	 zakrzewienia,	 trawniki,	 powierzchniowe	zbior-
niki	wodne.	UdziaE	powierzchni	biologicznie	czynnej	
wyrara	się	procentowo	w	proporcji	do	powierzchni	
terenu	dziaEki,	

11.	detalu	urbanistycznym	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	elementy	sEurące	rozwiązaniu	styku	przestrze-
ni	otwartej	i	zamkniętej	oraz	wyposarenie	terenów	
otwartych	mające	na	celu	nadanie	przestrzeni	cech	
indywidualnych	｠	np.:	elementy	takie	jak	np.	Eawki,	
stoliki,	 o[wietlenie	 terenu,	mury	oporowe,	 schody	
terenowe,	rampy,	donice,	pergole,	ogrodzenia,	ba-
lustrady,	kosze	na	[miecie,	elementy	informacji	wi-
zualnej,	plastyczne	takie	jak	rzepby,	fontanny	itp.,	

RozdziaE 2
USTALENIA OGÓLNE ｠ DLA CADEGO OBSZARU 

OBJĘTEGO PLANEM 

1. USTALENIA PRZESTRZENNE

§	7.	Plan	ustala	przeznaczenie	terenów	wydzielo-
nych	liniami	rozgraniczającymi.

Na	obszarze	objętym	planem	wyrórnia	się:	
MN	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzin-

nej,
	U/MN	usEug	komercyjnych	z	zakresu	handlu,	ga-

stronomii,	rzemiosEa	nieuciąrliwego,	dziaEalno[ci	biu-
rowej	itp.	i	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	
(bez	okre[lania	funkcji	na	konkretnej	dziaEce),	

KD	tereny	komunikacji	drogowej	oznaczono	sym-
bolami:	-	KD-D	tereny	dróg	dojazdowych,	Oznacze-
nie	/m	wskazuje	zarządcę	drogi:	miejska

KX-Z	 tereny	 komunikacji	 pieszej	 ｠	 ciągów	 pie-
szych	z	zielenią

Rozmieszczenie	tych	funkcji	oznaczono	na	rysun-
ku	planu	symbolami	literowymi	j.	w.	

§	8.	1.	Dla	terenów	o	których	mowa	w	§	6	ustala	
się	przeznaczenie	podstawowe,	a	w	uzasadnionych	
przypadkach	okre[la	się	przeznaczenie	dopuszczal-
ne	oraz	warunki	jego	dopuszczenia.	

2.	Tereny	o	 których	mowa	w	§	6	mogą	być	w	
caEo[ci	 wykorzystane	 na	 cele	 zgodne	 z	 ich	 pod-
stawowym	przeznaczeniem	 lub	czę[ciowo	na	cele	
przeznaczenia	podstawowego	i	dopuszczalnego,	na	
zasadach	ustalonych	w	dalszych	przepisach	uchwa-
Ey.	

3.	Dla	terenów	o	których	mowa	w	§	6	ustala	się	
ponadto	zasady	zagospodarowania,	które	okre[lają	
przepisy	zawarte	w	paragrafach	rozdziaEu	3	w	od-
niesieniu	do	poszczególnych	 terenów	wyodrębnio-
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nych	liniami	rozgraniczającymi.	

§	9.	 Plan	 nie	 proponuje	 obligatoryjnych	 scaleG	 i	
nie	ustala	zasad	i	warunków	dotyczących	scalania	i	
podziaEu	nieruchomo[ci.	

2. OCHRONA I KSZTADTOWANIE ZRODOWISKA

§	 10.	 1.	 Teren	 objęty	 opracowaniem	 planu	 po-
Eorony	 jest	w	obrębie	 zbiornika	wód	podziemnych	
GZWP	Nr	407	Niecka	Lubelska	(CheEm	｠	Zamo[ć)	
w	Obszarze	Najwyrszej	Ochrony.	

Obowiązują	na	nim:	
-	 Zakaz	 gromadzenia	 [cieków	 i	 skEadowania	 od-

padów	 w	 sposób	 mogący	 zanieczy[cić	 wody	 po-
wierzchniowe	i	podziemne;	

-	Zakaz	odprowadzania	[cieków	do	wód	i	gruntu;	
-	Obowiązek	realizacji	zbiorczego	systemu	gospo-

darki	wodno	｠	[ciekowej;	
-	Nadzór	sanitarny	nad	sposobem	utylizacji	[mieci,	

staEe	monitorowanie	gospodarki	wodnej	pod	kątem	
ujęć	wody	i	eksploatowanych	zasobów;	

-	Likwidacja	obiektów	zanieczyszczających	wody	
podziemne	 (rekultywacja	 tzw.	 dzikich	 wysypisk	
oraz	wyrobisk	poeksploatacyjnych);	

-	Zakaz	lokalizacji	obiektów	mogących	pogorszyć	
stan	wód	podziemnych.	

W	związku	z	tym	plan	nakazuje	ochronę	wód	pod-
ziemnych	poprzez:	

a)	wyposarenie	obszarów	zabudowy	w	systemy	
wodno-kanalizacyjne	 z	 odprowadzeniem	 [cieków	
do	oczyszczalni,	

b)	 czasowe	 skEadowanie	 nieczysto[ci	 staEych	 w	
szczelnych	 pojemnikach	 usytuowanych	 na	 terenie	
dziaEki	 ｠	w	 rejonie	 stanowisk	 parkingowych	a	 na-
stępnie	 wywóz	 ich	 na	 miejsko-gminne	 wysypisko	
[mieci.	 W	 celu	 wykorzystania	 surowcowych	 war-
to[ci	 odpadów	 plan	 wprowadza	 obowiązek	 selek-
tywnej	zbiórki	odpadów	komunalnych.	Plan	nakEada	
obowiązek	 uwzględniania	 potrzeb	 terenowych	 dla	
selektywnego	gromadzenia	odpadów	w	projektach	
realizacyjnych	inwestycji.	

Plan	 zakazuje	 odprowadzania	 nieoczyszczonych	
[cieków	do	gruntu.	

2.	Teren	objęty	opracowaniem	planu	poEorony	jest	
poza	 systemem	przyrodniczym	miasta	 i	 obszarami	
Natura	2000	 oraz	 poza	 terenami	 zagroronymi	 po-
wodzią	i	ruchami	osuwiskowymi	

§	 11.	 1.	 W	 terenach	 zabudowy	 mieszkaniowej	
jednorodzinnej	ustala	się	nakaz	utrzymania	dopusz-
czalnego	poziomu	haEasu	zgodnego	z	obowiązujący-
mi	przepisami.

	W	okresie	sporządzania	niniejszego	planu	dopusz-
czalny	poziom	haEasu	wyrarony	dopuszczalnym	po-
ziomem	dpwięku	A	w	dB	wynosi:	

-	dla	dróg:
w	porze	dnia	 (przedziaE	czasu	odniesienia	 równy	

16	godzin)	｠	60	dB

	w	porze	nocy	(przedziaE	czasu	odniesienia	równy	
8	godzin)	｠	50	dB	

-	dla	pozostaEych	obiektów	i	grup	pródeE	haEasu:	
w	porze	dnia	(przedziaE	czasu	odniesienia	równy	8	

najmniej	korzystnym	godzinom	dnia)	｠	50	dB
	w	porze	nocy	(przedziaE	czasu	odniesienia	równy	

1	najmniej	korzystnej	godzinie	nocy)	｠	40	dB	
2.	 Dla	 zEagodzenia	 uciąrliwo[ci	 akustycznej	 i	

wzbogacenia	 krajobrazowego	 terenu	 wprowadza	
się	obowiązek	realizacji	rórnych	form	zieleni	ozdob-
nej	wzdEur	pasów	dróg	i	ciągu	pieszego	oraz	wzdEur	
granic	dziaEek,	na	których	prowadzona	będzie	dzia-
Ealno[ć	usEugowa	｠	nasadzenia	rywopEotów	z	krze-
wów	i	drzew	｠	zwEaszcza	li[ciastych.	

§	12.	1.	Plan	ustala	peEne	uzbrojenie	terenu	w	sie-
ci	inrynieryjne,	w	tym	zaopatrzenie	w	wodę,	odpro-
wadzenie	[cieków	do	sieci	kanalizacyjnej	(kanaliza-
cji	 sanitarnej)	 i	 zaopatrzenie	w	ciepEo	w	oparciu	o	
pródEa	o	maEej	uciąrliwo[ci.	

2.	 Plan	 nakazuje	 odprowadzenie	 [cieków	 byto-
wych	do	zbiorczej	kanalizacji	sanitarnej.	

3.	Plan	nakazuje	wyprzedzającą	w	stosunku	do	in-
westycji	budowlanych	realizację	wszystkich	przewi-
dzianych	w	projekcie	zmiany	planu	sieci	infrastruk-
tury	technicznej.	

§	13.	1.	Plan	nakazuje	dotrzymanie	 standardów	
jako[ci	[rodowiska	w	granicach	dziaEki,	do	której	in-
westor	ma	tytuE	prawny.	Wszelkie	uciąrliwo[ci	wy-
nikające	ze	sposobu	zagospodarowania	i	urytkowa-
nia	terenu	muszą	zawierać	się	w	granicach	wEadania	
dziaEki.	

3. OCHRONA ZRODOWISKA KULTUROWEGO

§	14.	Obszar	objęty	opracowaniem	planu	nie	jest	
przedmiotem	bezpo[redniego	zainteresowania	kon-
serwatorskiego	 i	 z	 tego	powodu	nie	ustala	się	za-
sad	dotyczących	problematyki	ochrony	dziedzictwa	
kulturowego	w	znaczeniu	ochrony	zabytków	i	stref	
ochrony	konserwatorskiej.	

§	 15.	 Plan	 wprowadza	 zasady	 ksztaEtowania	 i	
ochronę	 nowej	 jako[ci	 wspóEczesnego	 krajobrazu	
kulturowego	poprzez:	

1.	ksztaEtowanie	nowej	zabudowy	poprzez	zacho-
wanie	skali	i	gabarytów	zabudowy,	stosowanie	ma-
teriaEów	elewacyjnych	 i	 ich	kolorystykę,	zgodnie	z	
ustaleniami	szczegóEowymi	dla	poszczególnych	te-
renów,	

2.	 urządzenie	 nawierzchni	 ciągów	 komunikacyj-
nych	(koEowych	i	pieszych),	

3.	urządzanie	zieleni	towarzyszącej	obiektom	ku-
baturowym,	 terenom	 urytkowanym	 jako	 otwarte	
oraz	ciągom	komunikacyjnym	(koEowym	i	pieszym),	

4.	 urządzenie	 terenu	 elementami	 detalu	 urbani-
stycznego	
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4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

4.1. KOMUNIKACJA

§	16.	Plan	ustala	powiązanie	terenu	z	ukEadem	ze-
wnętrznym	dróg	zgodnie	z	obowiązującym	studium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	prze-
strzennego:	

1.	istniejącą	ulicą	P.	Zciegiennego	-	klasy	L	｠	dro-
ga	powiatowa	

2.	 istniejącą	ulicą	Rolniczą	-	klasy	L	｠	droga	po-
wiatowa	

Ulice:	 P.	 Sciegiennego	 i	 Rolnicza	 nie	 są	 objęte	
opracowaniem	zmiany	planu.	

§	17.	1.	Wyznacza	się	tereny	obsEugi	komunika-
cyjnej	｠	KD	z	podstawowym	przeznaczeniem	grun-
tów	 pod	 tereny	 dróg	 ｠	 oznaczone	 wg	 kategorii	 i	
klas:	

a)	KD-D	ulice	dojazdowe,	
b)	KX-Z	ciągi	piesze	z	zielenią	
2.	Dopuszcza	się	nadto	lokalizację:	
a)	terenów	zieleni,	
b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3.	Urządzenia,	o	których	mowa	w	ust.	2	morna	

lokalizować	pod	warunkiem	dostosowania	do	cha-
rakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowego.	

4.	Obowiązujące	szeroko[ci	w	liniach	rozgranicza-
jących:	

a)	dla	dróg	kategorii	KD-D:	min.	12,0	m;	
b)	 dla	 placu	 nawrotowego	 koGczącego	 ul.	 Rze-

mie[lniczą:	
-	15,50	m	od	strony	póEnocnej	
-	15,75	m	od	strony	zachodniej	
-	19,50	m	od	strony	poEudniowej	
c)	dla	ciągów	pieszych	KX-Z:	1,80	m	｠	odcinek	

przy	ul.	Rzemie[lniczej,
6,0	m	｠	1,80	m	na	dziaEce	nr	47/5.	
Ustalenia	te	nie	obowiązują	w	obrębie	skrzyrowaG.	
5.	Dla	nowych	inwestycji	podejmowanych	na	ob-

szarze	opracowania	ustala	się	następujące	minimal-
ne	odlegEo[ci	linii	zabudowy	liczone	od	zewnętrznej	
krawędzi	jezdni	ulicy	klasy	KD-D:	

a)	dla	obiektów	mieszkaniowych	(MN)	wzdEur	ul.	
Rzemie[lniczej	｠	10,0	m,

przy	placu	nawrotowym	｠	6,0	m	
b)	dla	obiektów	usEugowych	wzdEur	ul.	Rzemie[l-

niczej	｠	10,0	m	

§	 18.	 Plan	 nakazuje	 zapewnienie	 miejsc	 parkin-
gowych	 w	 granicach	 lokalizacji	 w	 ilo[ci	 odpowia-
dającej	zakEadanemu	programowi	urytkowemu	przy	
zastosowaniu	minimalnych	wskapników:	

-	Biura,	urzędy,	administracja	｠	1	mp	/	30	m2	p.	
ur.	

-	Handel	i	usEugi	｠	1	mp	/	25	m2	p.	ur.	
-	 Gastronomia	 ｠	 1mp	 /	 10	 miejsc	 konsumpcyj-

nych.	
-	Zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	｠	1	mp	

/	1	dziaEkę.	

4.2. URZĄDZENIA I SIECI INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ

§	19.	Na	obszarze	objętym	planem	adaptuje	 się	
istniejące	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	 (wodna,	
kanalizacyjna,	elektroenergetyczna,	gazowa,	telefo-
niczna).

Dopuszcza	 się	 morliwo[ć	 przebudowy	 istnieją-
cych	urządzeG	elektroenergetycznych	(w	przypadku	
wystąpienia	 kolizji	 z	 projektowanym	 zagospodaro-
waniem)	na	etapie	realizacji	inwestycji	｠	na	warun-
kach	okre[lonych	przez	zarządcę	sieci	energetycz-
nych	(w	okresie	sporządzania	niniejszego	planu	jest	
to	 Rejonowy	 ZakEad	 Energetyczny	 w	 Tomaszowie	
Lubelskim).	

§	20.	Uzbrojenie	w	poszczególne	sieci	infrastruk-
tury	technicznej	

4.2.1.	Zaopatrzenie	w	wodę	do	punktów	poboru	
｠	 z	 wodociągu	 miejskiego	 na	 warunkach	 okre[lo-
nych	przez	zarządcę	sieci.	

a)	dopuszcza	się	prowadzenie	remontów	i	przebu-
dowy	sieci	wodociągowej	

b)	dopuszcza	się	zmiany	przebiegu	sieci	w	ramach	
projektu	budowlanego.	

c)	wzdEur	ul.	Rzemie[lniczej	nalery	zainstalować	
hydranty	 uliczne	 gwarantujące	 dostarczenie	 wody	
przeciwporarowej	 do	 obiektów	 usEugowych	 (odle-
gEo[ć	hydrantu	od	obiektu	usEugowego	max.	70	m).	

4.2.2.	Odprowadzenie	[cieków	｠	do	miejskiej	sie-
ci	kanalizacji	sanitarnej	na	warunkach	okre[lonych	
przez	zarządcę	sieci.	

a)	dopuszcza	się	prowadzenie	remontów	i	przebu-
dowy	sieci	kanalizacji	sanitarnej;	

b)	dopuszcza	się	zmiany	przebiegu	sieci	w	ramach	
projektu	budowlanego.	

4.2.3.	Zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	｠	we-
dEug	warunków	okre[lonych	przez	zarządcę	sieci.	

a)	dopuszcza	się	prowadzenie	remontów	i	przebu-
dowy	linii	energetycznych;	

b)	dopuszcza	się	zmiany	przebiegu	sieci	w	ramach	
projektu	budowlanego.	

4.2.4.	 Zaopatrzenie	w	 gaz	 ｠	wedEug	warunków	
okre[lonych	przez	zarządcę	sieci.	

a)	dopuszcza	się	prowadzenie	remontów	i	przebu-
dowy	sieci	gazowych;	

b)	dopuszcza	się	zmiany	przebiegu	sieci	w	ramach	
projektu	budowlanego.	

4.2.5.	PrzyEączenie	do	 linii	 telefonicznych	｠	we-
dEug	warunków	okre[lonych	przez	zarządcę	linii.	

a)	dopuszcza	się	prowadzenie	remontów	i	przebu-
dowy	linii	telefonicznych;	

b)	dopuszcza	się	zmiany	przebiegu	sieci	w	ramach	
projektu	budowlanego.	

4.2.6.	 Wywóz	 nieczysto[ci	 staEych	 na	 miejsko-
gminne	wysypisko	[mieci,	po	uprzednim	czasowym	
skEadowaniu	do	szczelnych	pojemników	usytuowa-
nych	na	terenie	dziaEki	｠	w	rejonie	stanowisk	par-
kingowych.	 W	 celu	 wykorzystania	 surowcowych	
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warto[ci	odpadów	plan	wprowadza	obowiązek	se-
lektywnej	 zbiórki	 odpadów	komunalnych.	Plan	na-
kEada	obowiązek	uwzględniania	potrzeb	terenowych	
dla	selektywnego	gromadzenia	odpadów	w	projek-
tach	realizacyjnych	inwestycji	

4.2.7.	Nalery	zapewnić	docelowo	odprowadzenie	
wód	powierzchniowych	z	terenów	ulic,	placu,	cią-
gów	pieszych	i	parkingów	｠	do	miejskiej	kanalizacji	
deszczowej	a	do	czasu	jej	realizacji	｠	powierzchnio-
wo	za	zgodą	zarządcy	drogi.	

4.2.8.	 Prowadzenie	 nowych	 sieci	 infrastruktury	
technicznej	 dopuszcza	 się	 tylko	 w	 pasach	 drogo-
wych	ulic	i	ciągów	pieszo	｠	jezdnych.	

RozdziaE 3
USTALENIA PLANU DLA POSZCZEGÓLNYCH 

TERENÓW 

§	21.	1.	Dla	terenu	niezabudowanego	｠	oznaczo-
nego	w	planie	symbolem:

	1	MN
plan	ustala:	
1.1.	Przeznaczenie	terenu:
tereny	mieszkalnictwa	jednorodzinnego
1.2.	 Zasady	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	 Eadu	 prze-

strzennego:	
a)	 dostępno[ć	 komunikacyjna	 terenu	 ｠	 z	 placu	

nawrotowego	koGczącego	ul.	Rzemie[lniczą	(3	KD-
D/m);	

b)	dopuszczenie	ksztaEtowania	nowej	zabudowy	z	
zachowaniem	wskazanego	na	 rysunku	planu	prze-
biegu	nieprzekraczalnych	linii	zabudowy:	

c)	 od	 zewnętrznej	 krawędzi	 jezdni	 placu	 nawro-
towego	 koGczącego	 ul.	 Rzemie[lniczą	 (3	 KD-D/m)	
｠	6,0	m	(jako	linia	nieprzekraczalna)	

d)	 dopuszczenie	 wprowadzenia	 funkcji	 usEug	 z	
zakresu	 handlu,	 dziaEalno[ci	 biurowej	 oraz	 innych	
usEug	z	wykluczeniem	dziaEalno[ci	uciąrliwej;	

e)	 dopuszczenie	 przebudowy	 i	 budowy	 nowych	
elementów	sieci	i	urządzeG	infrastruktury	technicz-
nej	 zapewniających	 lepsze	 warunki	 urytkowania	
obiektów.	

1.3.	Zasady	ochrony	[rodowiska	i	przyrody:	
a)	 nakaz	 utrzymania	 minimalnego	 udziaEu	 po-

wierzchni	biologicznie	czynnej	na	40%	
1.4.	 Wymagania	 wynikające	 z	 potrzeb	 ksztaEto-

wania	krajobrazu	kulturowego:	
a)	elewację	wschodnią	stanowiącą	zamknięcie	wi-

doku	ul.	Rzemie[lniczej	nalery	zaprojektować	szcze-
gólnie	starannie	z	zastosowaniem	materiaEów	i	ko-
lorystyki	harmonizujących	z	formą	architektoniczną,	

b)	 zakaz	 stosowania	 prefabrykowanych	 elemen-
tów	ogrodzenia	dziaEki,	

c)	 zakaz	 sytuowania	 tymczasowych	 obiektów	
usEugowo	｠	handlowych;	

d)	zakaz	sytuowania	tablic	reklamowych	na[cien-
nych	i	wolnostojących.	

1.5.	Ustalenia	dotyczące	parametrów	 i	wskapni-
ków	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	
terenu:	

a)	wyznacza	się	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	
(jak	w	§	17	p.5.b)	｠	wrysowane	na	rysunku	planu;	

b)	 nakaz	 utrzymania	 wskapnika	 zabudowy	 max.	
do	0,50;	

c)	 nakaz	 utrzymania	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	na	min.	40%;	

d)	zasady	ksztaEtowania	formy	architektonicznej	i	
gabarytów	nowej	zabudowy:	

-	 ograniczenie	 ilo[ci	 kondygnacji	 naziemnych	
obiektów	 do	 II,	 ew.	 z	 urytkowym	 poddaszem	 w	
wysokim	dachu;	

-	ograniczenie	wysoko[ci	elewacji	do	10,0	m	po-
nad	[redni	poziom	terenu	w	linii	elewacji	frontowej;	

-	 dopuszcza	 się	 wprowadzenie	 dachów	 pEaskich	
lub	innych	wynikających	z	przyjętej	formy	architek-
tonicznej	budynku.	Ogranicza	się	spadek	dachu	wy-
sokiego	max.	do	45º	

e)	nakaz	urządzenia	detalu	urbanistycznego	(ogro-
dzenie,	o[wietlenie)	zharmonizowanego	z	projekto-
waną	zabudową.	

2.	Dla	terenu	istniejącej	zabudowy	usEugowej	i	za-
budowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej	 ｠	 oznaczo-
nego	w	planie	symbolem:

2	U/MN
plan	ustala:	
2.1.	Przeznaczenie	terenu
obiekty	usEug	z	zakresu	handlu,	gastronomii,	rze-

miosEa	 nieuciąrliwego,	 dziaEalno[ci	 biurowej	 i	 tp.	
oraz	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej

2.2	 Zasady	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	 Eadu	 prze-
strzennego:	

a)	dostępno[ć	komunikacyjna	terenu	｠	zgodnie	ze	
stanem	istniejącym	z	ulicy	Rzemie[lniczej	(KD-D/m)	

b)	zachowuje	się	istniejące	obiekty	funkcji	podsta-
wowej;	

c)	dopuszczenie	prowadzenia	prac	 remontowych	
polegających	na	 dostosowaniu	 zabudowy	do	 obo-
wiązujących	 wymogów	 technicznych,	 w	 tym	
zwEaszcza	w	zakresie	poprawy	warunków	termoizo-
lacji	a	 takre	wprowadzania	urządzeG	technicznych	
polepszających	warunki	urytkowania	obiektów;	

d)	dopuszczenie	zmiany	konstrukcji	i	pokrycia	da-
chów	oraz	kolorystyki	elewacji;	

e)	dopuszczenie	rozbudowy,	nadbudowy	i	dobudo-
wy	istniejących	obiektów	przy	zachowaniu	warun-
ków	przepisów	prawa	budowlanego	i	dostosowaniu	
formy	architektonicznej	czę[ci	rozbudowywanej	do	
istniejącej	zabudowy;	

f)	 przy	 rozbudowie	 i	 dobudowie	 istniejących	
obiektów	 ustala	 się	 nieprzekraczalne	 linie	 zabudo-
wy	(będące	kontynuacją	przebiegu	istniejących	linii	
zabudowy)	 liczone	od	zewnętrznej	krawędzi	 jezdni	
ulicy	Rzemie[lniczej	｠	10,0	m;	

g)	dopuszczenie	zmiany	funkcji	usEug	istniejących	
na	usEugi	inne	z	wykluczeniem	uciąrliwych;	

h)	 dopuszczenie	 wprowadzenia	 do	 zabudowy	
mieszkaniowej	(MN)	funkcji	uzupeEniających:	usEug	
handlu,	gastronomii,	dziaEalno[ci	biurowej,	ochrony	
zdrowia,	rzemiosEa	nieuciąrliwego	oraz	innych	usEug	
z	wykluczeniem	dziaEalno[ci	uciąrliwej;	
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i)	 dopuszczenie	 uzupeEnienia	 zabudowy	 o	 nowe	
obiekty	 mieszkaniowe	 (MN)	 lub	 usEugowe	 (U)	 na	
warunkach	zawartych	w	p.	2.5;	

j)	 dopuszczenie	 przebudowy	 i	 budowy	 nowych	
elementów	sieci	i	urządzeG	infrastruktury	technicz-
nej	 zapewniających	 lepsze	 warunki	 urytkowania	
obiektów.	

k)	nakaz	zapewnienia	w	obrębie	kardej	wydzielo-
nej	dziaEki	 (pozostającej	w	dyspozycji	1	podmiotu)	
miejsc	parkingowych	w	ilo[ci	w	peEni	zaspokajającej	
potrzeby	wynikające	ze	sposobu	zagospodarowania	
i	 urytkowania	 tej	 dziaEki	 (zgodnie	 ze	 wskapnikami	
zawartymi	w	§	17).	

2.3.	Zasady	ochrony	[rodowiska	i	przyrody	a	tak-
re	wspóEczesnego	krajobrazu	kulturowego:	

a)	 nakaz	 zachowania	 i	 uzupeEniania	 istniejących	
elementów	zieleni	wysokiej,	

b)	 nakaz	minimalnego	udziaEu	 powierzchni	 biolo-
gicznie	czynnej	na:	

-	 dla	 dziaEek	 o	 funkcji	 usEugowej	 ｠	 15%	 terenu	
dziaEki,	

-	dla	dziaEek	o	funkcji	mieszkaniowej	-	40%	terenu	
dziaEki,	

-	dla	dziaEek	obu	funkcji	｠	25	%	terenu	dziaEki;	
c)	nakaz	porządkowania	gospodarki	cieplnej	w	ra-

mach	 prac	 modernizacyjnych	 poprzez	 stosowanie	
paliw	o	najmniejszej	emisji	pyEów	i	gazów	dla	elimi-
nowania	zanieczyszczeG	powietrza;	

d)	nakaz	utrzymania	kolorystyki	elewacji	zharmo-
nizowanej	z	otaczającą	zabudową	i	formą	architek-
toniczną	obiektu,	

e)	nakaz	stosowania	ujednoliconego	ukEadu	o[wie-
tlenia	i	jednego	typu	latarG	w	obrębie	dziaEki	o	funk-
cji	usEugowej;	

f)	nakaz	stosowania	jednolitych	typów	nawierzch-
ni	 ciągów	komunikacyjnych	 (koEowych	 i	 pieszych)	
w	obrębie	dziaEki	o	funkcji	usEugowej;	

g)	 zakaz	 sytuowania	 tymczasowych	 obiektów	
usEugowo	｠	handlowych;	

h)	 dopuszczenie	 stosowania	 tablic	 reklamowych	
na[ciennych	 na	 elewacjach	 od	 strony	 ulicy	 Rze-
mie[lniczej	｠	do	wysoko[ci	stropu	I	kondygnacji;	

i)	 zakaz	 stosowania	 prefabrykowanych	 elemen-
tów	ogrodzenia	dziaEki.	

2.4.	Ustalenia	dotyczące	parametrów	 i	wskapni-
ków	ksztaEtowania	ew.	nowej	zabudowy	i	zagospo-
darowania	terenu:	

a)	wyznacza	się	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	
(jak	w	§	17	p.5	a)	 i	b))	｠	wrysowane	na	rysunku	
planu	｠	stanowiące	kontynuację	linii	 istniejącej	za-
budowy;	

b)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	obiektów	zabudowy	
o	funkcji	usEugowej	lub	mieszkaniowej	｠	w	granicy	
dziaEki	(z	wyEączeniem	granicy	z	ul.	Rzemie[lniczą);	

c)	nakaz	utrzymania	wskapnika	zabudowy:	
-	dla	funkcji	usEugowej	｠	max.	do	1,00	
-	dla	funkcji	mieszkaniowej	｠	max.	do	0,5	
d)	 nakaz	 utrzymania	 powierzchni	 biologicznie	

czynnej:	
-	dla	funkcji	usEugowej	｠	min.	15%	

-	dla	funkcji	mieszkaniowej	｠	min.	40%	
e)	zasady	ksztaEtowania	formy	architektonicznej	i	

gabarytów	nowej	zabudowy:	
-	dla	funkcji	usEugowej:
	 ograniczenie	 ilo[ci	 kondygnacji	 naziemnych	

obiektów	do	III,	w	tym	ew.	urytkowe	poddasze	w	
wysokim	dachu;	

ograniczenie	wysoko[ci	elewacji	do	12,0	m	ponad	
[redni	poziom	terenu	w	linii	elewacji	frontowej;	

dopuszcza	się	wprowadzenie	dachów	pEaskich	lub	
innych	 wynikających	 z	 przyjętej	 formy	 architekto-
nicznej	budynku.	Ogranicza	się	spadek	dachu	wyso-
kiego	max.	do	30º	

-	dla	funkcji	mieszkaniowej:
	ograniczenie	ilo[ci	kondygnacji	naziemnych	obiek-

tów	do	II,	ew.	z	urytkowym	poddaszem	w	wysokim	
dachu;	

ograniczenie	wysoko[ci	elewacji	do	10,0	m	ponad	
[redni	poziom	terenu	w	linii	elewacji	frontowej;

	 dopuszcza	 się	 wprowadzenie	 dachów	 pEaskich	
lub	innych	wynikających	z	przyjętej	formy	architek-
tonicznej	budynku.	Ogranicza	się	spadek	dachu	wy-
sokiego	max.	do	45º	

f)	nakaz	urządzenia	detalu	urbanistycznego	(ogro-
dzenie,	o[wietlenie)	zharmonizowanego	z	projekto-
waną	zabudową.	

3.	Dla	terenu	istniejącej	ulicy	Rzemie[lniczej	(dro-
ga	 dojazdowa,	 miejska)	 ｠	 oznaczonego	 w	 planie	
symbolem:	

3	KD-D
plan	ustala:	
3.1.	Przeznaczenie	terenu:
teren	komunikacji	drogowej	｠	droga	dojazdowa	o	

charakterze	publicznym
3.2.	 Zasady	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	 Eadu	 prze-

strzennego:	
a)	dostępno[ć	komunikacyjna:	 istniejącą	ulicą	P.	

Zciegiennego	-	klasy	L	｠	droga	powiatowa	oraz	ist-
niejącą	ulicą	Rolniczą	-	klasy	L	｠	droga	powiatowa	

b)	droga	dojazdowa	obsEugująca	o	szeroko[ci	pasa	
drogowego	w	liniach	rozgraniczających	min.	12,0	m	

c)	szeroko[ć	jezdni	｠	min.	6,00	m	
d)	 jezdnia	 zlokalizowana	 jest	 niesymetrycznie	 w	

pasie	drogowym	｠	o[	jezdni	znajduje	się	w	odlegEo-
[ci	7,25	m	od	póEnocnej	linii	rozgraniczającej	i	4,72	
m	od	poEudniowej	linii	rozgraniczającej.	

3.3.	Zasady	ochrony	[rodowiska	i	przyrody	a	tak-
re	wspóEczesnego	krajobrazu	kulturowego:	

a)	nakaz	utrzymania	min.	udziaEu	pow.	biologicz-
nie	czynnej	na	5%	terenu;	

b)	nakaz	urządzanie	pasa	zieleni	towarzyszącej	o	
szer.	min.	1,50	m	wzdEur	póEnocnej	strony	drogi.	

3.4.	 Wymagania	 wynikające	 z	 potrzeb	 ksztaEto-
wania	przestrzeni	publicznych:	

a)	nakaz	stosowania	ujednoliconego	ukEadu	o[wie-
tlenia	i	jednego	typu	latarG	w	obrębie	pasa	drogowe-
go;	

b)	 nakaz	 stosowania	 ujednoliconego	 rodzaju	 i	
ukEadu	nawierzchni	w	obrębie	pasa	drogowego;	

c)	 zakaz	 sytuowania	 tymczasowych	 obiektów	
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usEugowo	｠	handlowych;	
3.5.	Ustalenia	dotyczące	parametrów	 i	wskapni-

ków	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	
terenu:	na	terenie	przeznaczonym	pod	drogę	dojaz-
dową	obowiązuje	caEkowity	zakaz	zabudowy.	

4.	Dla	terenu	istniejącej	nieuporządkowanej	zabu-
dowy	usEug	komercyjnych	｠	oznaczonego	w	projek-
cie	zmiany	planu	symbolem

4	KX-Z
	plan	ustala:	
4.1.	Przeznaczenie	terenu	
teren	komunikacji	pieszej	z	zielenią	towarzyszącą
4.2.	 Zasady	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	 Eadu	 prze-

strzennego:	
a)	 ciąg	 pieszy	 zapewniający	 Eączno[ć	 komunika-

cyjną	 pomiędzy	 ul.	 Rzemie[lniczą	 i	 ul.	 CzesEawa	
Aborowicza	

b)	dostępno[ć	komunikacyjna	istniejącą	ulicą	do-
jazdową	3	KD-D/m,	

c)	zachowanie	istniejącego	ukEadu	przestrzennego	
terenu;	

d)	nakaz	przebudowy	nawierzchni	i	urządzenie	te-
renu.	

4.3.	Zasady	ochrony	[rodowiska	i	przyrody:
nakaz	wprowadzenia	zieleni	urządzonej	wysokiej	i	

niskiej	na	min.	40%	powierzchni;	
4.4.	 Wymagania	 wynikające	 z	 potrzeb	 ksztaEto-

wania	przestrzeni	publicznych	i	wspóEczesnego	kra-
jobrazu	kulturowego:	

a)	nakaz	stosowania	ujednoliconego	ukEadu	o[wie-
tlenia	i	jednego	typu	latarG	w	obrębie	ciągu	piesze-
go;	

b)	 nakaz	 specjalnego	 zaprojektowania	 rodzaju	 i	
ukEadu	nawierzchni	w	obrębie	ciągu	pieszego;	

c)	 zakaz	 sytuowania	 tymczasowych	 obiektów	
usEugowo	｠	handlowych;	

d)	 zakaz	 sytuowania	 tablic	 reklamowych	wolno-
stojących,	

e)	 nakaz	 zaprojektowania	 i	 stosowania	 detalu	
urbanistycznego	(Eawki	i	siedziska,	murki,	kwietniki,	
sEupy	ogEoszeniowe	i	inne	elementy	maEej	architek-
tury);	

4.5.	Ustalenia	dotyczące	parametrów	 i	wskapni-
ków	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	
terenu:

na	 terenie	 placu	 pieszego	 obowiązuje	 caEkowity	
zakaz	zabudowy.	

RozdziaE 4
SKUTKI PRAWNE PLANU MIEJSCOWEGO W 
ZAKRESIE WARTOZCI NIERUCHOMOZCI 

§	22.	Ustala	się	stawkę	procentową	w	wysoko[ci	
30	%	sEurącą	naliczeniu	wysoko[ci	opEaty	na	rzecz	

Miasta	 Tomaszów	 Lubelski	 z	 tytuEu	 wzrostu	 war-
to[ci	 nieruchomo[ci	 będącej	 skutkiem	 uchwalenia	
zmiany	planu	miejscowego.	

RozdziaE 5
PRZEPISY KOFCOWE I PRZEJZCIOWE 

§	23.	Tereny,	 dla	 których	plan	przewiduje	prze-
znaczenie	 inne	 od	 dotychczasowego,	 mogą	 być	
do	czasu	 ich	 zagospodarowania	 zgodnie	 z	 planem	
urytkowane	w	sposób	dotychczasowy.	Na	terenach	
tych	zakazuje	się	zagospodarowania	terenu	w	spo-
sób	sprzeczny	z	ustaleniami	planu.	

§	24.	Tracą	moc	ustalenia	dla	obszaru	o	symbolu	
03	KWv	w	miejscowym	planie	szczegóEowym	zago-
spodarowania	terenu	budownictwa	jednorodzinnego	
przy	ul.	Rolniczej	w	Tomaszowie	Lubelskim	uchwa-
lonego	uchwaEą	Nr	XXV/198/96	Rady	Miejskiej	w	
Tomaszowie	Lubelskim	z	dnia	31	maja	1996	roku	,	
w	sprawie	uchwalenia	miejscowego	planu	zagospo-
darowania	przestrzennego	terenu	budownictwa	jed-
norodzinnego	przy	ul.	Rolniczej	w	Tomaszowie	Lu-
belskim	(Dz.	Urz.	Woj.	Zamojskiego	nr	22,	poz.140	
z	1996	roku).	

§	25.	Do	spraw	z	zakresu	zagospodarowania	prze-
strzennego	wszczętych	przed	wej[ciem	w	rycie	pla-
nu	miejscowego	a	nie	zakoGczonych	decyzją	osta-
teczną	｠	stosuje	się	ustalenia	niniejszej	uchwaEy.	

§	26.	Od	dnia	wej[cia	w	rycie	planu	miejscowego	
wygasają	wydane	decyzje	o	warunkach	zabudowy	
i	zagospodarowania	terenu	sprzeczne	z	jego	ustale-
niami.	

§	 27.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Miasta.	

§	 28.	 UchwaEa	 podlega	 ogEoszeniu	 w	 Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Lubelskiego	i	wchodzi	w	
rycie	po	upEywie	30	dni	od	dnia	jej	ogEoszenia.	

Przewodniczący	Rady	Miasta
Marian Dysiak
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Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XXXIX/430/2010 
Rady Miasta Tomaszów Lubelski 
z dnia 26 marca 2010 r. 

 
1234 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 

§ 1 
 

W zwi zku z uchwaleniem planu wystąpi potrzeba realizacji przebudowy placu nawrotowego, 
budowy ciągów pieszych z zielenią, zainstalowaniem hydrantów ulicznych wzdłuż ulicy 
podłączonych do istniejącej sieci. Inwestycje te w ramach infrastruktury technicznej terenu 
wskazanych na rysunku planu wg ogólnych zasad określonych w uchwale będą podejmowane 
stosownie do planowanego aktywizowania poszczególnych obszarów wskazanych do 
zainwestowania. 
 Ustala się, że źródłem finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy, zgodnie z ustaleniami planu, będą: 
- środki własne gminy, 
-inne źródła finansowania w tym również środki prywatne. 
     
 

§ 2 
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ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	nr	XXXIX/430/2010
Rady	Miasta	Tomaszów	Lubelski

z	dnia	26	marca	2010	r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych

§	1.	W	związku	z	uchwaleniem	planu	wystąpi	po-
trzeba	 realizacji	 przebudowy	 placu	 nawrotowego,	
budowy	 ciągów	 pieszych	 z	 zielenią,	 zainstalowa-
niem	 hydrantów	 ulicznych	 wzdEur	 ulicy	 podEączo-
nych	 do	 istniejącej	 sieci.	 Inwestycje	 te	w	 ramach	
infrastruktury	 technicznej	 terenu	 wskazanych	 na	
rysunku	 planu	 wg	 ogólnych	 zasad	 okre[lonych	 w	
uchwale	 będą	 podejmowane	 stosownie	 do	 plano-
wanego	 aktywizowania	 poszczególnych	 obszarów	
wskazanych	do	zainwestowania.

	Ustala	się,	re	pródEem	finansowania	zapisanych	
w	 planie	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	 tech-
nicznej	nalerących	do	zadaG	wEasnych	gminy,	zgod-
nie	z	ustaleniami	planu,	będą:

-	[rodki	wEasne	gminy,
-	inne	pródEa	finansowania	w	tym	równier	[rodki	

prywatne.
				
§	2.	Wykonanie	finansowania	inwestycji	powierza	

się	Burmistrzowi	Miasta.


