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UCHWADA NR XLVIII /226/2010

 RADY GMINY IZBICA

	z	dnia	2	lutego	2010	r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowo[ci Izbica

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	i	art.	40	ust.1	
ustawy	 z	 dnia	 8	 marca	 o	 samorządzie	 gminnym	
(tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2001	r.,	Nr	142,	poz.	1591	
z	pópniejszymi	zmianami)	oraz	art.20	ust.1	ustawy	
z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	 i	zagospo-
darowaniu	przestrzennym	(DZ.	U.	z	2003r.,	Nr	80,	
poz.717	z	pópniejszymi	zmianami)	Rada	Gminy	sta-
nowi,	co	następuje:

DZIAD I
Ustalenia ogólne

RozdziaE 1
Zasady ogólne

§	1.	1.	 	Po	stwierdzeniu	zgodno[ci	ze	ｧStudium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	prze-
strzennego	gminy	Izbicaｦ	uchwalonym	uchwaEą	Nr	
III/21/2002	 Rady	 Gminy	 Izbica	 z	 dnia	 30	 grudnia	
2002	r.	z	pópniejszymi	zmianami	uchwala	się	miej-
scowy	plan	zagospodarowania	przestrzennego	tere-
nów	w	miejscowo[ci	Izbica,	zwany	dalej	ｧplanemｦ.

2.	 	Plan	obejmuje	 tereny	w	granicach	dziaEek	nr	
ewid.	 627,	 630,	 635,	 629,	 625,	 626/1,	 626/2,	
624,	 524,	 621,	 647	 przeznaczone	 pod	 o[rodek	
sportowo-rekreacyjny.

3.		Plan	stanowią:
1)	 	 ustalenia	 planu	 ｠	 będące	 tre[cią	 niniejszej	

uchwaEy;
2)	 	 rysunek	planu	w	skali	1:1000	｠	stanowiący	

zaEącznik	graficzny	Nr	1	niniejszej	uchwaEy.
4.		Ustalenia	planu	wyrarone	są	w	formie:
1)	 	 ustaleG	ogólnych	 -	okre[lających	zakres	 sto-

sunków	 normowanych	 niniejszym	 aktem,	 zawar-
tych	w	Dziale	I	uchwaEy;

2)		ustaleG	szczegóEowych	-	dotyczących	przezna-
czenia	 i	 zasad	 zagospodarowania	 terenu	 objętego	
planem,	zawartych	w	Dziale	II	uchwaEy.

5.		Rysunek	planu	okre[la	przestrzenny	zasięg	ob-
szarów	funkcjonalnych	wyodrębnionych	liniami	po-
dziaEu	uwidocznionymi	graficznie	oraz	przestrzenny	
zasięg	 ograniczeG	 i	 uwarunkowaG	 dla	 dziaEalno[ci	
inwestycyjnej,	wynikającej	z	ustaleG	planu.

6.		Dla	kardego	terenu	wydzielonego	liniami	roz-
graniczającymi	obowiązują	ustalenia	ogólne,	ustale-
nia	szczegóEowe	i	rysunek	planu.

§	2.	Integralną	czę[cią	niniejszej	uchwaEy	są:
1)		zaEącznik	nr	2	｠	zawierający	rozstrzygnięcia	o	

sposobie	rozpatrzenia	uwag	do	projektu	planu	tere-

nów	w	miejscowo[ci	Izbica;
2)		zaEącznik	Nr	3	｠	zawierający	rozstrzygnięcia	o	

sposobie	realizacji,	zapisanych	w	miejscowym	planie	
zagospodarowania	przestrzennego	terenów	w	miej-
scowo[ci	Izbica	,	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy,	
oraz	zasadach	ich	finansowania,	zgodnie	z	przepisa-
mi	o	finansach	publicznych.

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

1)	 	 planie	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 ustalenia	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego,	stanowiące	tre[ć	niniejszej	uchwaEy;

2)		rysunku	planu	-	nalery	przez	to	rozumieć	gra-
ficzny	zapis	planu,	przedstawiony	na	mapie	zasadni-
czej	w	skali	1:1	000,	stanowiącej	zaEącznik	Nr	1	do	
niniejszej	uchwaEy;

3)		przepisach	odrębnych	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	przepisy	prawne,	aktualne	w	czasie	wykony-
wania	niniejszej	uchwaEy;

4)		terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	wyznaczone	
liniami	rozgraniczającymi	tereny	o	rórnym	przezna-
czeniu	lub	rórnych	zasadach	zagospodarowania;

5)		przeznaczeniu	podstawowym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	takie	przeznaczenie,	które	powinno	prze-
warać	na	danym	terenie,	wyznaczonym	liniami	roz-
graniczającymi;

6)		przeznaczeniu	dopuszczalnym	｠	nalery	przez	
to	rozumieć	rodzaje	przeznaczenia	inne	nir	podsta-
wowe,	 które	 uzupeEniają	 lub	 wzbogacają	 przezna-
czenie	 podstawowe	 terenu	 w	 sposób	 okre[lony	
ustaleniami	planu;

7)		nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	
to	 rozumieć	 wyznaczoną	 dla	 danego	 terenu	 linię,	
której	nie	more	przekroczyć	raden	element	projek-
towanej	zabudowy;

8)		zabudowie	usEugowej	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	wszelkie	budynki	 i	 budowle,	które	w	caEo[ci	
lub	 czę[ci	 sEurą	 do	 dziaEalno[ci,	 której	 celem	 jest	
zaspokajanie	 potrzeb	 ludno[ci,	 z	 wykluczeniem	
przedsięwzięć	 okre[lonych	 w	 przepisach	 odręb-
nych,	 mogących	 znacząco	 oddziaEywać	 na	 [rodo-
wisko	 i	 zdrowie	 ludzi	 oraz	 przedsięwzięć,	 których	
uciąrliwo[ć	przekracza	granice	 terenu,	 do	 którego	
inwestor	ma	tytuE	prawny;

9)	 	 zabudowie	 jednorodzinnej	 ｠	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	budynek	mieszkalny	jednorodzinny	lub	ze-
spóE	 takich	 budynków,	wraz	 z	 budynkami	 gararo-
wymi	i	gospodarczymi;
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10)	 	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 ｠	 nalery	
przez	to	rozumieć	niezabudowaną	 i	nieutwardzoną	
nieutwardzoną	 powierzchnię	 dziaEki,	 pokrytą	 ro-
[linno[cią	naturalną	lub	urządzoną,	stanowiącą	po-
wierzchnię	biologicznie	czynną.

2.		Pojęcia	niezdefiniowane	nalery	rozumieć	zgod-
nie	z	przepisami	odrębnymi.

§	4.	1.		Celem	regulacji	zawartych	w	ustaleniach	
planu	jest:

1)		ustalenie	warunków	zabudowy	i	zasad	zago-
spodarowania	terenów	dla	poszczególnych	funkcji;

2)	uzyskanie	Eadu	przestrzennego	i	podniesienie	es-
tetyki	krajobrazu	przy	uwzględnieniu	zasad	ochrony	
warto[ci	[rodowiska	przyrodniczego	i	kulturowego;

3)	 umorliwienie	 dziaEalno[ci	 inwestycyjnej,	 przy	
minimalizacji	 konfliktów	 pomiędzy	 urytkownikami	
przestrzeni.

2.		Obowiązującymi	ustaleniami	planu	są	następu-
jące	oznaczenia	graficzne	na	rysunku	planu:

1)		linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-
czeniu	lub	rórnych	zasadach	zagospodarowania;

2)		linie	zabudowy	nieprzekraczalne;
3)	 	granice	stref	ochrony	 lub	uciąrliwo[ci	wolne	

od	zabudowy.
3.		Oznaczenia	graficzne	na	rysunkach	planu	nie	

wymienione	w	ust.	2	mają	charakter	postulowany	
lub	informacyjny.

RozdziaE 2
Oznaczenia planu

§	5.	1.		Poszczególnym	terenom	wyznaczonym	w	
planie	liniami	rozgraniczającymi	przypisuje	się	okre-
[lone	 przeznaczenie	 podstawowe,	 oznaczone	 gra-
ficznie	na	rysunku	planu	 i	oznaczone	znakami	 lite-
rowymi,	okre[lającymi	sposób	urytkowania	terenu:	
US	｠	teren	sportu	i	rekreacji	zielenią	towarzyszącą,	
UT	｠	 teren	 usEug	 turystyki,	WS	 -	 tereny	wód	po-
wierzchniowych	(stawy,	rowy	melioracyjne),	MN/U	
-	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowo-usEugowej,	 KS	 ｠	
teren	komunikacji-	parking,	SN	｠	sieć	elektroener-
getyczna	[redniego	napięcia,	nn	-	sieć	elektroener-
getyczna	niskiego	napięcia,	E	｠	elektroenergetyka,	
W	-	sieć	wodociągowa,	E	｠	elektroenergetyka,	Ks	
-	sieć	kanalizacji	sanitarnej,	KDW	-	teren	dróg	we-
wnętrznych.

2.	 	 Ustalenia	 szczegóEowe	 w	 zakresie	 przezna-
czenia	 poszczególnych	 terenów	 z	 uwzględnieniem	
powyrszych	 symboli	 literowych	 wraz	 z	 podziaEem	
numerycznym	 zawarte	 są	 w	 Dziale	 II	 niniejszej	
uchwaEy.	Przyjęte	oznaczenia	 są	adekwatne	z	 tre-
[cią	rysunku	planu.

RozdziaE 3
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§	 6.	 1.	 	 Ustala	 się	 następujące	 ogólne	 zasady	
ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego:

1)	 	 ustala	 się,	 z	 zastrzereniem	pkt	2	 i	 3	 ,	 jedy-
nie	inwestowanie	zgodne	z	ustalonym	w	niniejszej	
uchwale	 przeznaczeniem	 podstawowym	 (funkcją)	
terenów,	oznaczonych	na	rysunku	planu	odrębnymi	
symbolami	 i	wyodrębnionych	 liniami	 rozgraniczają-
cymi;

2)	 	w	poszczególnych	 terenach	morliwa	 jest	 lo-
kalizacja	obiektów	z	zakresu	przeznaczenia	dopusz-
czalnego	pod	warunkiem,	re	tereny	o	przeznaczeniu	
dopuszczalnym	nie	przekroczą	30%	powierzchni	te-
renów	o	przeznaczeniu	podstawowym;

3)		w	poszczególnych	terenach	dopuszcza	się	lo-
kalizację,	w	sposób	nie	kolidujący	z	podstawowym	
przeznaczeniem	oraz	zgodnie	z	przepisami	odrębny-
mi,	nie	przedstawionych	na	rysunku	planu	obiektów	
i	 sieci	 infrastruktury	 elektroenergetycznej,	 odocią-
gowej,	kanalizacyjnej,	gazowej	i	telekomunikacyjnej	
sEurących	obsEudze	obszaru	planu;

4)		wprowadza	się	zakaz	realizacji	wszelkich	obiek-
tów	w	strefach	ochronnych	i	strefach	uciąrliwo[ci;

5)	 	 przy	 projektowaniu	 obiektów	budowlanych	 i	
zagospodarowaniu	 terenów	 inwestycji	 ustala	 się	
obowiązek	ksztaEtowania	architektury	w	harmonii	z	
tradycyjnym	 krajobrazem	 kulturowym	 gminy,	 przy	
uwzględnieniu	zasad	ochrony	[rodowiska	przyrodni-
czego	i	warto[ci	kulturowych;

6)		wprowadza	się	zakaz	grodzenia	nieruchomo[ci	
ogrodzeniami	z	elementów	betonowych;	dopuszcza	
się	ogrodzenia	drewniane,	murowane	lub	z	siatki.

2.		Ustala	się	następujące	zasady	sytuowania	bu-
dynków	i	ogrodzeG:

1)	 	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 obiektów	 kubatu-
rowych	w	odlegEo[ci	1,5	m	od	granicy	z	sąsiednią	
dziaEką	budowlaną	lub	bezpo[rednio	przy	tej	grani-
cy,	przy	zachowaniu	przepisów	techniczno-budow-
lanych;

2)		wprowadza	się	zakaz	sytuowania	ogrodzeG	w	
granicach	pasów	drogowych;

3)	 	 obowiązuje	 nieprzekraczalna	 odlegEo[ć	 linii	
zabudowy	od	dróg	wewnętrznych	zgodnie	z	rysun-
kiem	planu;

4)		obowiązuje	nieprzekraczalna	odlegEo[ć	linii	za-
budowy	od	projektowanego	stawu	-	min.	6,0	m.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§	7.	1.		Teren	objęty	miejscowym	planem	zago-
spodarowania	przestrzennego,	poEorony	jest:

1)		czę[ciowo	w	granicach	ostoi	siedliskowej	NA-
TURA	2000	PLB060030;	stosownie	do	przepisów	
art.	33.1.ustawy	o	ochronie	przyrody	w	tym	obsza-
rze	 zabrania	 się	 podejmowania	 dziaEaG	 mogących,	
osobno	lub	w	poEączeniu	z	innymi	dziaEaniami,	zna-
cząco	negatywnie	oddziaEywać	na	cele	ochrony	ob-
szaru	Natura	2000,	w	tym	w	szczególno[ci:

a)		pogorszyć	stan	siedlisk	przyrodniczych	lub	sie-
dlisk	gatunków	ro[lin	i	zwierząt,	dla	których	ochro-
ny	wyznaczono	obszar	Natura	2000,	lub
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b)	 	wpEynąć	negatywnie	na	gatunki,	dla	których	
ochrony	 zostaE	 wyznaczony	 obszar	 Natura	 2000,	
lub

c)	 	pogorszyć	 integralno[ć	obszaru	Natura	2000	
lub	jego	powiązania	z	innymi	obszarami.

2)		w	obrębie	obszaru	wskazanego	do	wEączenia	
do	PawEowskiego	Obszaru	Chronionego	Krajobrazu	
ze	zmianą	nazwy	na	Tarnogórski	Obszar	Chronione-
go	Krajobrazu;	do	czasu	objęcia	statusem	ochron-
nym	 wprowadza	 się	 ochronę	 planistyczną	 polega-
jąca	na:

a)		dbaEo[ci	o	harmonię	urytkowania	gospodarcze-
go	z	warto[ciami	przyrodniczo	-	krajobrazowymi,

b)	 	 zakazie	 lokalizowania	 inwestycji	 okre[lonych	
w	 przepisach	 szczególnych,	 mogących	 znacząco	
oddziaEywać	na	[rodowisko.

2.	 	 Teren	 objęty	 miejscowym	 planem	 zagospo-
darowania	 przestrzennego	 poEorony	 jest	 w	 pro-
jektowanym	 Grabowiecko	 -	 Strzeleckim	 Obszarze	
Chronionego	 Krajobrazu,	 który	 obejmuje	 otulinę	
Skierbieszowskiego	Parku	Krajobrazowego.

3.		Gmina	Izbica	w	caEo[ci	lery	w	zasięgu	projek-
towanego	obszaru	 chronionego	GEównych	Zbiorni-
ków	Wód	Podziemnych	w	granicach	których	wpro-
wadza	się	zakazy:

1)		wznoszenia	obiektów	budowlanych	i	wykony-
wania	robót,	które	mogą	powodować	trwaEe	zanie-
czyszczenie	gruntów	lub	wód;

2)		odprowadzania	nieoczyszczonych	[cieków	do	
wód	powierzchniowych	i	gruntu.

4.	 	 Okre[la	 się	 tereny	 chronione	 przed	 haEasem	
zgodnie	 z	 przepisami	 odrębnymi,	 oznaczone	 na	
rysunku	 planu	 symbolami	 MN	 ｠	 teren	 zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej	oraz	U	-	tereny	zabu-
dowy	usEugowej	(usEugi	turystyki),	dla	których	obo-
wiązuje	standard	akustyczny:

1)		dopuszczalny	poziom	haEasu	komunikacyjnego:
a)		dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	-	w	po-

rze	dziennej	75	dB,	w	porze	nocnej	67dB,
b)		dla	terenów	zabudowy	usEugowej	(usEug	tury-

styki)	-	w	porze	dziennej	65	dB,	w	porze	nocnej	50	
dB;

2)		dopuszczalny	poziom	haEasu	z	pozostaEych	pró-
deE	dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	-	w	porze	
dziennej	67	dB,	w	porze	nocnej	57dB.

RozdziaE 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§	 8.	 1.	 	 W	 granicach	 obszaru	 objętego	 planem	
nie	występują	obszary	i	obiekty	wpisane	do	rejestru	
zabytków	województwa	lubelskiego.

2.		Obowiązuje	ochrona	przypadkowych	znalezisk	
zabytków,	 nawarstwieG	 kulturowych	 i	 stanowisk,	
archeologicznych,	których	odkrycie	nalery	zgEaszać	
do	 wEa[ciwego	 wojewódzkiego	 konserwatora	 za-
bytków.

RozdziaE 6
Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§	 9.	 Na	 obszarze	 objętym	 miejscowym	 planem	
zagospodarowania	 przestrzennego	 nie	 znajdują	 się	
tereny	przestrzeni	publicznej.

RozdziaE 7
Zasady ochrony innych terenów i obiektów

§	10.	Plan	okre[la	zasięg	obszarów	nararonych	na	
niebezpieczeGstwo	 powodzi,	 oznaczonych	 graficz-
nie	na	rysunku	planu,	w	obrębie	których	ustala	się	
następujące	zasady:

--	 	 lokalizacja	 obiektów	 i	wykonywanie	 robót	w	
tym	obszarze	morliwe	jest	po	uzyskaniu	decyzji	dy-
rektora	 Regionalnego	 Zarządu	 Gospodarki	 Wodnej	
zwalniającej	 z	 zakazów	 obowiązujących	 w	 obsza-
rze	 bezpo[redniego	 zagrorenia	 powodzią	 (art.	 83	
ust.2	ustawy	z	dnia	18	lipca	2001	r.	Prawo	wodne	
-	Dz.U.	z	2005	r.	Nr	239	poz.	2019	z	pópn.	zm.)	i	
uzyskaniu	pozwolenia	wodnoprawnego	u	wojewody	
(art.	140	ust.	2	pkt	5	w/w	ustawy).

RozdziaE 8
SzczegóEowe zasady i warunki scalania gruntów i 

podziaEu nieruchomo[ci

§	11.	Na	obszarze	objętym	planem	nie	wyznacza	
się	terenów	wymagających	scalania	i	podziaEu	nie-
ruchomo[ci.

RozdziaE 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§	12.	1.		Wprowadza	się	zakaz	budowy	nowych	
obiektów	o	przeznaczeniu	 innym,	nir	przewidziane	
w	planie.

2.		Na	terenach	przeznaczonych	w	planie	do	no-
wych	funkcji	dopuszcza	się	do	czasu	realizacji	tych	
funkcji	 tymczasowe	 zagospodarowanie	 nierucho-
mo[ci	z	przeznaczeniem	pod	uprawy	 rolne,	 trwaEe	
urytki	zielone	oraz	zieleG	niską.

3.		Na	terenach	przewidzianych	do	nowej	funkcji	,	
do	czasu	jej	realizacji,	obowiązuje	ich	udostępnienie	
dla	wykonania	dojazdów	i	uzbrojenia	terenu	w	za-
kresie	wynikającym	z	ustaleG	planu.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

§	13.	1.		Ustala	się	teren	sportu	i	rekreacji	z	ziele-
nią	towarzyszącą	oznaczony	na	rysunku	planu	sym-
bolem	1.US,	2.US,	8.US.

2.		Na	terenie,	o	którym	mowa	w	ust.1	ustala	się	
jako	przeznaczenie	podstawowe:

1)		urządzenia	sportu	 i	 rekreacji	 -	boiska	do	piEki	
nornej,	boisko	do	siatkówki,	kort	tenisowy,	obiekt	
zaplecza	sanitarno-socjalnego;
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2)		hangar	na	kajaki;
3)		zieleG	urządzoną.
3.		Jako	przeznaczenie	dopuszczalne	na	terenie,	o	

którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się:
1)		obiekty	maEej	architektury;
2)		liniowe,	punktowe	i	kubaturowe	urządzenia	in-

frastruktury	technicznej	i	komunikacji.
4.		Na	terenie,	o	którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się	

następujące	zasady	zagospodarowania	i	ksztaEtowa-
nia	zabudowy:

1)		powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
40%	powierzchni	terenu;

2)	wysoko[ć	zabudowy	｠	jedna	kondygnacja	nad-
ziemna;

3)	 geometria	 dachów	 -	 dachy	 dwuspadowe	 lub	
wielospadowe	 o	 symetrycznym	 kącie	 nachylenia	
poEaci	od	25	do	45º.

5.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 dotyczące	 ob-
sEugi	 terenu,	o	którym	mowa	w	ust.	1	w	zakresie	
infrastruktury	technicznej:

1)		zaopatrzenie	w	wodę	z	istniejącego	wodociągu	
gminnego;

2)		zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	z	istnieją-
cej	sieci	elektroenergetycznej;

3)	 odprowadzenie	 [cieków	 do	 gminnego	 syste-
mu	kanalizacji	sanitarnej;	poziom	pokrywy	wEazów	
studzienek	kanalizacyjnych	powinien	być	na	rzędnej	
wyrszej	nir	184,60	m.n.p.m.Kr;

4)	wywóz	odpadów	komunalnych	na	gminne	skEa-
dowisko	odpadów;

5)	 zaopatrzenie	 w	 ciepEo	 do	 ogrzewania	 budyn-
ków	 i	 przygotowania	 ciepEej	 wody	 z	 systemów	
grzewczych	indywidualnych;

6)		odprowadzenie	wód	opadowych	｠	do	gruntu	
oraz	cieków	powierzchniowych.

6.	 Ustala	 się	 zasady	 obsEugi	 terenu,	 o	 którym	
mowa	w	ust.1	w	zakresie	komunikacji:

--		zjazd	na	dziaEkę	z	dróg	wewnętrznych	oznaczo-
nych	na	rysunku	planu	symbolem	KDW.

7.		Planowana	funkcja,	z	uwagi	na	poEorenie	czę-
[ci	 terenu	 w	 obszarze	 bezpo[redniego	 zagrorenia	
powodzią	oznaczonego	na	rysunku	planu,	more	być	
realizowana	pod	warunkiem:

1)	 	 zaprojektowania	 budynków	 bez	 podpiwni-
czenia	 o	 rzędnej	 poziomu	 parteru	 min.	 185,00	
m.n.p.m.Kr.;

2)		opracowania	koncepcji	z	wyliczeniem	kubatury	
mas	ziemnych	oraz	sporządzenia	bilansu	z	okre[le-
niem	rzędnych	terenów	podwyrszanych;

3)		uzgodnienia	w/w	koncepcji	z	Regionalnym	Za-
rządem	Gospodarki	Wodnej	i	na	tej	podstawie	wy-
stąpienia	do	Dyrektora	o	wydanie	decyzji	 zwalnia-
jącej	z	zakazów,	o	których	mowa	w	art.83	ust.	2	
ustawy	z	dnia	18	lipca	2001	r.	Prawo	wodne	(Dz.	
U.	z	2005	r.	Nr	239,	poz.	2019	z	pópn.	zm.).

§	14.	1.		Ustala	się	teren	drogi	wewnętrznej	ozna-
czony	na	rysunku	planu	symbolem	KDW:

1)	 	 szeroko[ć	 jezdni	 nie	 more	 być	 mniejsza	 nir	
4,5	m;

2)		szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	8,0	m,	
zgodnie	z	rysunkiem	planu;

3)		jezdnia	musi	speEniać	warunki	bezpieczeGstwa	
przeciw	porarowego;

4)		dopuszcza	się	drogę	bez	wyodrębnienia	jezdni	
i	chodników.

2.		Ustala	się	nieprzekraczalną	linię	zabudowy	dla	
obiektów	budowlanych	zgodnie	z	rysunkiem	planu.

§	15.	1.	 	Na	 terenach	oznaczonych	na	 rysunku	
planu	symbolami	3.WS	ustala	się	jako	przeznacze-
nie	 podstawowe:	 teren	 wód	 powierzchniowych	 ｠	
staw	rekreacyjny.

2.		Jako	przeznaczenie	dopuszczalne	na	terenie,	o	
którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się:

1)		urządzenia	hydrotechniczne;
2)		kEadki	i	pomosty.
3.		Na	teren,	o	których	mowa	w	ust.	1	ustala	się	

następujące	zasady	zagospodarowania:
1)	 	 obowiązuje	 nakaz	 urytkowania	 zgodnego	 z	

warunkami	 zawartymi	 w	 pozwoleniu	 wodnopraw-
nym;

2)		obowiązuje	zakaz	odprowadzenia	[cieków	do	
wód	stojących.

4.		Planowana	funkcja,	z	uwagi	na	poEorenie	tere-
nu	w	obszarze	bezpo[redniego	zagrorenia	powodzią	
oznaczonego	na	 rysunku	planu,	more	 być	 realizo-
wana	pod	warunkiem:

1)	 	opracowania	koncepcji	sposobu	nawadniania	
i	 oprórniania	 stawu	 z	 wyliczeniem	 kubatury	 mas	
ziemnych;

2)		wykorzystania	urobku	ziemnego	z	wykopu	sta-
wu	do	podwyrszenia	terenu;

3)	 	 uzgodnienia	 w/w	 koncepcji	 z	 Regionalnym	
Zarządem	Gospodarki	Wodnej	 i	wystąpienia	na	 tej	
podstawie	do	Dyrektora	o	wydanie	decyzji	zwalnia-
jącej	z	zakazów,	o	których	mowa	w	art.83	ust.	2	
ustawy	z	dnia	18lipca	2001	r.	Prawo	wodne	(Dz.	U.	
z	2005	r.	Nr	239,	poz.	2019	z	pópn.	zm.).

§	16.	1.	 	Na	 terenach	oznaczonych	na	 rysunku	
planu	symbolem	4.WS	ustala	się	jako	przeznaczenie	
podstawowe:	teren	wód	powierzchniowych	｠	rowy	
melioracyjne.

2.		Jako	przeznaczenie	dopuszczalne	na	terenach,	
o	których	mowa	w	ust.	1	ustala	się:

1)		urządzenia	hydrotechniczne;
2)		przej[cia	piesze	i	przejazdy;
3.		Na	terenach,	o	których	mowa	w	ust.	1	ustala	

się	następujące	zasady	zagospodarowania:
1)		obowiązuje	zakaz	urytkowania	niezgodnego	z	

przeznaczeniem	podstawowym;
2)		obowiązuje	zakaz	odprowadzenia	[cieków;
3)		wyznacza	się	pas	o	szeroko[ci	4,0	m	od	grani-

cy	rowu	melioracyjnego	dla	prowadzenie	prac	kon-
serwacyjnych	 rowu,	 w	 którym	 obowiązuje	 zakaz	
sytuowania	obiektów	budowlanych.

§	17.	1.		Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	
symbolem	5.KS	ustala	się	jako	przeznaczenie	pod-
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stawowe:	teren	parkingu	samochodowego.
2.		Jako	przeznaczenie	dopuszczalne	na	terenie,	o	

którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się	urządzenia	infra-
struktury	technicznej,	niezbędne	do	obsEugi	obszaru.

3.		Na	terenie,	o	którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się	
następujące	zasady	zagospodarowania:

1)		stanowiska	postojowe	i	dojazdy	manewrowe	
powinny	mieć	nawierzchni	utwardzoną;

2)	 	wody	opadowe	z	 terenu	parkingu	wymagają	
podczyszczenia	przed	odprowadzeniem	do	wód	po-
wierzchniowych	lub	gruntu.

§	18.	1.		Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	6.MN/U	ustala	się	jako	przeznaczenie	
podstawowe:	teren	zabudowy	mieszkaniowo-	usEu-
gowej.

2.	 	Jako	przeznaczenie	dopuszczalne	na	 terenie,	
o	którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się	urządzenia	 in-
frastruktury	technicznej	i	komunikacji,	niezbędne	do	
obsEugi	obszaru.

3.		Na	terenie,	o	którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się	
następujące	zasady	zagospodarowania	i	ksztaEtowa-
nia	zabudowy:

1)		powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
60%	powierzchni	terenu;

2)		wysoko[ć	zabudowy	mieszkaniowej	i	usEugo-
wej｠	maksymalnie	dwie	kondygnacje	nadziemne	z	
zaleceniem	drugiej	kondygnacji	w	poddaszu	urytko-
wym;	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	｠	jedna	
kondygnacja	nadziemna;

3)	 	 geometria	 dachów	｠dachy	dwuspadowe	 lub	
wielospadowe	 o	 symetrycznym	 kącie	 nachylenia	
poEaci	35	do	45º.

4.	 	Ustala	się	następujące	zasady	dotyczące	ob-
sEugi	 terenu,	o	którym	mowa	w	ust.	1	w	zakresie	
infrastruktury	technicznej:

1)		zaopatrzenie	w	wodę	z	istniejącego	wodociągu	
gminnego;

2)		zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	z	istnieją-
cej	sieci	elektroenergetycznej;

3)		odprowadzenie	[cieków	do	gminnego	systemu	
kanalizacji	sanitarnej;

4)	 	 wywóz	 odpadów	 komunalnych	 na	 gminne	
skEadowisko	odpadów;

5)	 	zaopatrzenie	w	ciepEo	do	ogrzewania	budyn-
ków	 i	 przygotowania	 ciepEej	 wody	 z	 systemów	
grzewczych	indywidualnych;

6)		odprowadzenie	wód	opadowych	｠	do	gruntu	
oraz	cieków	powierzchniowych.

5.	 	 Ustala	 się	 zasady	 obsEugi	 terenu,	 o	 którym	
mowa	w	ust.1	w	zakresie	komunikacji:

--		zjazd	na	dziaEkę	z	dróg	wewnętrznych	oznaczo-
nych	na	rysunku	planu	symbolem	KDW.

§	19.	1.		Ustala	się	teren	usEug	turystyki	z	zielenią	
towarzyszącą	oznaczony	na	rysunku	planu	symbo-
lem	7.UT.

2.		Na	terenie,	o	którym	mowa	w	ust.1	ustala	się	
jako	przeznaczenie	podstawowe:

1)		domki	campingowe	｠	maksymalnie	12	obiek-

tów;
2)		obiekty	maEej	architektury,	altany;
3)		zieleG	towarzysząca	zabudowie.
3.		Jako	przeznaczenie	dopuszczalne	na	terenie,	o	

którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się:	liniowe,	punkto-
we	i	kubaturowe	urządzenia	infrastruktury	technicz-
nej	i	komunikacji.

4.		Na	terenie,	o	którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się	
następujące	zasady	zagospodarowania	i	ksztaEtowa-
nia	zabudowy:

1)		domki	campingowe	nalery	posadowić	na	pod-
wyrszonym	terenie	lub	palach	o	rzędnej	podEogi	po-
wyrej	185,00	m.n.p.m.Kr.;

2)		powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
60%	powierzchni	terenu;

3)		wysoko[ć	zabudowy	｠	maksymalnie	dwie	kon-
dygnacje	nadziemne;	druga	kondygnacja	w	podda-
szu	urytkowym;

4)	 	 geometria	 dachów	 ｠	 dachy	 dwuspadowe	 o	
symetrycznym	kącie	nachylenia	poEaci	do	60º	z	do-
puszczeniem	lukarn	i	naczóEków;

5)		obowiązująca	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	
od	drogi	wewnętrznej	｠	wedEug	rysunku	planu.

5.	 	Ustala	się	następujące	zasady	dotyczące	ob-
sEugi	 terenu,	o	którym	mowa	w	ust.	1	w	zakresie	
infrastruktury	technicznej:

1)		zaopatrzenie	w	wodę	z	wodociągu	gminnego;
2)		zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	z	istnieją-

cej	sieci	elektroenergetycznej;
3)		odprowadzenie	[cieków	do	gminnego	systemu	

kanalizacji	sanitarnej;
4)	 	 wywóz	 odpadów	 komunalnych	 na	 gminne	

skEadowisko	odpadów;
5)	 	zaopatrzenie	w	ciepEo	do	ogrzewania	budyn-

ków	 i	 przygotowania	 ciepEej	 wody	 z	 systemów	
grzewczych	indywidualnych;

6)		odprowadzenie	wód	opadowych	｠	do	gruntu	i	
cieków	powierzchniowych.

6.	 	 Ustala	 się	 zasady	 obsEugi	 terenu,	 o	 którym	
mowa	w	ust.1	w	zakresie	komunikacji:

--		zjazd	na	teren	z	dróg	wewnętrznych	oznaczo-
nych	na	rysunku	planu	symbolem	KDW.

§	20.	1.		Ustala	się	następujące	zasady	uzbrojenia	
terenu,	o	którym	mowa	w	§	13	ust.1	i	§	19ust.1	w	
energię	elektryczną:

1)		utrzymuje	się	przebieg	istniejących	linii	elektro-
energetycznych	SN	i	nn	z	morliwo[cią	ich	rozbudo-
wy,	modernizacji	i	konserwacji;

2)	 	 dla	 zapewnienia	 bezpieczeGstwa	 w	 sąsiedz-
twie	 linii	 elektroenergetycznych	 napowietrznych	
wyznacza	 się	 strefę	 wolną	 od	 zabudowy	 w	 pasie	
wzdEur	linii	odpowiednio	o	szeroko[ci:

--		od	linii	15	kV	｠	15,0	m	(po	7,5	m	od	osi	linii),
--		od	linii	nn	(0,4	kV)	｠	6,4	m	(po	3,2	m	od	osi	

linii)	oraz	sadzenia	drzew	w	pasie	pod	liniami	SN	i	nn	
o	szeroko[ci	min.9,30	m.

3)		utrzymuje	się	istniejącą	stację	transformatoro-
wą	oznaczoną	na	planie	symbolem	E;

4)		dopuszcza	się	morliwo[ć	przebudowy	lub	ska-
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blowania	linii	napowietrznych	SN	i	nn	za	zgodą	i	na	
warunkach	okre[lonych	przez	zarządcę	sieci;

5)		z	uwagi	na	skrzyrowanie	z	terenem	o	symbolu	
US	oraz	zblirenie	do	terenu	o	symbolu	WS	nalery	
przystosować	 istniejącą	 linię	 elektroenergetyczną	
do	nowych	warunków	(obostrzenie,	uziemienie)	na	
koszt	inwestora.

2.	 	Ustala	 się	 następujące	 zasady	uzbrojenia	 te-
renu,	o	którym	mowa	w	§13ust.1	w	infrastrukturę	
techniczną:

1)		utrzymuje	się	przebieg	istniejących	sieci	uzbro-
jenia	 terenu	 z	 morliwo[cią	 ich	 rozbudowy,	 prze-
budowy,	 i	 konserwacji	oraz	budowę	nowych	sieci	
uzbrojenia	terenu;

2)		wprowadza	się	zakaz	sadzenia	drzew	i	ro[lin-
no[ci	o	rozbudowanych	systemach	korzeniowych	w	
miejscach	przebiegu	sieci	infrastruktury	technicznej.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§	 21.	 Ustala	 się	 stawkę	 procentową	 jednorazo-
wej	opEaty	od	wzrostu	warto[ci	nieruchomo[ci,	w	
związku	z	uchwaleniem	niniejszego	planu,	w	wyso-
ko[ci:	5	%	wzrostu	warto[ci	(sEownie:	pięć	procent)

§	22.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Lubelskiego.

§	23.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Wójtowi	
Gminy.

	Przewodniczący	Rady	Gminy	
Andrzej Suszek
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ZaEącznik	nr	2
do	UchwaEy	nr	XLVIII	/226/2010

Rady	Gminy	Izbica
z	dnia	2	lutego	2010	r.

Rozstrzygniecie w sprawie rozpatrzeniu uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów w miejscowo[ci Izbica

Na	podstawie	 art.	20	ust.1	ustawy	 z	27	marca	
2003	roku	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 (Dz.	U.	Nr	80	poz.	717	z	pópniejszymi	
zmianami)	 oraz	 stanowiska	 Wójta	 Gminy	 Izbica	 z	
dnia	5	stycznia	2010	roku	o	braku	uwag	wniesio-

nych	do	projektu	miejscowego	planu	zagospodaro-
wania	przestrzennego	terenów	w	miejscowo[ci	Izbi-
ca	w	trakcie	jego	wyEorenia	do	publicznego	wglądu	
stwierdza	się,	ir	odstępuje	się	od	rozstrzygnięcia.
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ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	nr	XLVIII	/226/2010

Rady	Gminy	Izbica
z	dnia	2	lutego	2010	r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
terenów w miejscowo[ci Izbica, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 

wEasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na	podstawie	 art.	20	ust.1	ustawy	 z	27	marca	
2003	roku	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 (Dz.	U.	Nr	80	poz.	717	z	pópniejszymi	
zmianami),	art.	7	ust.1	pkt	2	i	3	ustawy	z	8	marca	
1990	roku	o	samorządzie	gminnym	(tekst	jednolity	
Dz.	U	z	2001	r.	nr	142,	poz.1591	z	pópniejszymi	
zmianami)	stwierdza	się,	 ir	 realizacja	ustaleG	miej-

scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
terenów	w	miejscowo[ci	 Izbica	nie	wymaga	 reali-
zacji	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	
które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy,	oraz	okre-
[lenia	zasad	ich	finansowania,	zgodnie	z	przepisami	
o	finansach	publicznych.


