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UCHWADA NR LIV/207/2010

 RADY GMINY SZASTARKA

	z	dnia	25	marca	2010	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	z	
2001r.	Nr	142,	poz.	1591,	z	pópniejszymi	zmiana-
mi),	 art.	 14	 ust.	 8,	 art.	 20	 ust.	 1,	 art.	 27	 i	 art.	
29	ustawy	z	dnia	27	marca	2003r.	o	planowaniu	
i	 zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	
poz.	 717,	 z	 pópniejszymi	 zmianami)	 oraz	 uchwaEy	
Rady	Gminy	Szastarka	Nr	XXXIX/163/2009	z	dnia	
8	maja	2009r.,	po	stwierdzeniu	zgodno[ci	projektu	
zmiany	planu,	wymienionej	w	§1	niniejszej	uchwaEy	
z	ustaleniami	studium	uwarunkowaG	i	kierunków	za-
gospodarowania	 przestrzennego	 gminy	 Szastarka,	
Rada	Gminy	uchwala	co	następuje:

§	1.	Uchwala	się	zmianę	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	 przestrzennego	 gminy	 Szastarka,	
uchwalonego	uchwaEą	Nr	LIV/286/2002	Rady	Gmi-
ny	Szastarka	z	dnia	27	maja	2002r.	(ogEoszoną	w	
Dzienniku	 Urzędowym	 Województwa	 Lubelskiego	
Nr	69	poz.	1466	z	dnia	12.07.2002r.),	 z	pópniej-
szymi	zmianami.

§	2.	1.	Zmianę	planu	stanowią:	
1)	Ustalenia	będące	tre[cią	niniejszej	uchwaEy;	
2)	Rysunki	wykonane	na	mapach	w	skali	1:1000	

stanowiące	zaEączniki	Nr	1-	2	do	niniejszej	uchwaEy.	
2.	ZaEączniki	graficzne	przedstawiające	tereny	pla-

nistyczne	objęte	zmianą	planu	i	ustalenia	tekstowe	
stanowią	integralną	caEo[ć.	

3.	Rozstrzygnięcie	o	sposobie	rozpatrzenia	uwag,	
wniesionych	do	wyEoronego	do	publicznego	wglą-
du	projektu	zmiany	miejscowego	planu	zagospoda-
rowania	przestrzennego	gminy	Szastarka	-	stanowi	
zaEącznik	Nr	3	do	niniejszej	uchwaEy.	

4.	 Rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 realizacji,	 zapi-
sanych	 w	 zmianie	 planu,	 inwestycji	 z	 zakresu	 in-
frastruktury	 technicznej,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	
wEasnych	 gminy	 oraz	 zasadach	 ich	 finansowania,	
zgodnie	z	przepisami	o	finansach	publicznych	-	sta-
nowi	zaEącznik	Nr	4	do	niniejszej	uchwaEy.

§	3.	 Ilekroć	w	przepisach	niniejszej	uchwaEy	bę-
dzie	mowa	o:	

1)	 planie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	miejscowy	
plan	zagospodarowania	przestrzennego	gminy	Sza-
starka,	uchwalony	uchwaEą	Nr	LIV/286/2002	Rady	
Gminy	Szastarka	z	dnia	27	maja	2002r.	(ogEoszoną	
w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Lubelskie-
go	Nr	69	poz.	1466	z	dnia	12.07.2002r.),	z	pópniej-
szymi	zmianami;	

2)	zmianie	planu	-	nalery	przez	to	rozumieć	ustale-
nia,	o	których	mowa	w	§	2	ust.1	niniejszej	uchwaEy;	

3)	terenie	planistycznym	(terenie)	-	nalery	przez	to	
rozumieć	obszar	wyznaczony	na	zaEączniku	graficz-
nym	 liniami	 rozgraniczającymi,	o	okre[lonym	prze-
znaczeniu	i	zasadach	zagospodarowania;	

4)	przeznaczeniu	podstawowym	｠｠	nalery	przez	
to	rozumieć	przeznaczenie,	okre[lone	w	ustaleniach	
szczegóEowych	zmiany	planu	i	oznaczone	symbolem	
literowym	(literowymi),	które	winno	przewarać	na	
terenie	planistycznym;	

5)	 przeznaczeniu	 dopuszczalnym	 ｠	 nalery	 przez	
to	rozumieć	przeznaczenie,	okre[lone	w	ustaleniach	
szczegóEowych	 zmiany	 planu,	 dotyczących	 terenu	
planistycznego,	które	uzupeEnia	przeznaczenie	pod-
stawowe	 z	 zastrzereniem,	 re	 zagospodarowanie	
związane	z	funkcją	dopuszczalną,	będzie	stanowić	
mniej	 nir	 50%	 powierzchni	 terenu	 planistycznego	
oraz,	 re	 funkcja	 dopuszczalna	 nie	wykluczy	 zago-
spodarowania	 terenu	zgodnie	z	 funkcją	podstawo-
wą,	ustaloną	zmianą	planu;	

6)	 drodze	 publicznej	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
drogę,	 zaliczoną	 na	 podstawie	 ustawy	 o	 drogach	
publicznych	 do	 jednej	 z	 kategorii	 dróg	 (krajowej,	
wojewódzkiej,	powiatowej	lub	gminnej),	wydzieloną	
liniami	rozgraniczającymi;

	7)	drodze	wewnętrznej	-	nalery	przez	to	rozumieć	
drogę,	oznaczoną	w	zmianie	planu	symbolem	KDW,	
nie	zaliczoną	do	dróg	publicznych,	stanowiącą	teren	
komunikacji	 samochodowej,	 z	 dopuszczeniem	 ko-
munikacji	pieszej;	

8)	 ciągu	pieszo-jezdnym	｠	nalery	przez	 to	 rozu-
mieć	drogę	ogólnodostępną,	nie	zaliczoną	do	dróg	
publicznych,	 przeznaczoną	 dla	 celów	 komunikacji	
samochodowej	i	pieszej	(pieszo-jezdnej);	

9)	dostępie	dziaEki	budowlanej	do	drogi	publicznej	
-	nalery	przez	to	rozumieć	bezpo[redni	dostęp	do	tej	
drogi	(poprzez	zjazd)	albo	dostęp	do	niej	przez	drogę	
wewnętrzną	 lub	 przez	 ustanowienie	 odpowiedniej	
sEurebno[ci	drogowej;	

10)	dachu	wielospadowym	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	dach	wielopoEaciowy	-	o	dwu	i	większej	 licz-
bie	gEównych	poEaci	dachowych,	w	rórnych	typach	
(polski,	naczóEkowy,	mansardowy	 itp.);	dopuszcza	
się	 elementy	 do[wietlenia	 dachu:	 lukarny,	 okna	
mansardowe,	wole	oczy,	okna	poEaciowe;	

11)	zabudowie	mieszkaniowej	jednorodzinnej	-	na-
lery	 przez	 to	 rozumieć	 jeden	 budynek	 mieszkalny	
jednorodzinny	 lub	 zespóE	 takich	 budynków	wraz	 z	
budynkami	gararowymi	i	gospodarczymi,	stosownie	
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do	ustaleG	 szczegóEowych	 zmiany	planu,	 dotyczą-
cych	terenu	planistycznego;	

12)	budynku	gospodarczym	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	budynek	przeznaczony	do	niezawodowego	
wykonywania	 prac	 warsztatowych	 oraz	 do	 prze-
chowywania	materiaEów,	narzędzi,	sprzętu	i	pEodów	
rolnych,	sEurących	mieszkaGcom	budynku	mieszkal-
nego,	budynku	zamieszkania	zbiorowego,	budynku	
rekreacji	indywidualnej,	a	takre	ich	otoczenia,	a	w	
zabudowie	 zagrodowej	 przeznaczony	 równier	 do	
przechowywania	[rodków	produkcji	rolnej	i	sprzętu	
oraz	pEodów	rolnych;	

13)	 kondygnacji	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 po-
ziomą	 nadziemną	 lub	 podziemną	 czę[ć	 budynku,	
zawartą	 pomiędzy	 powierzchnią	 posadzki	 na	 stro-
pie	lub	najwyrej	poEoronej	warstwy	podEogowej	na	
gruncie	 a	 powierzchnią	 posadzki	 na	 stropie	 bądp	
warstwy	 osEaniającej	 izolację	 cieplną	 stropu,	 znaj-
dującego	 się	 nad	 tą	 czę[cią	 budynku,	 przy	 czym	
za	 kondygnację	 uwara	 się	 takre	 poddasze	 z	 po-
mieszczeniami	przeznaczonymi	na	pobyt	ludzi	oraz	
poziomą	czę[ć	budynku,	stanowiącą	przestrzeG	na	
urządzenia	 techniczne,	 mającą	 [rednią	 wysoko[ć	
w	[wietle	większą	nir	2,0	m;	 za	 kondygnację	nie	
uznaje	 się	 nadbudówek	ponad	 dachem,	 takich	 jak	
maszynownia	dpwigu,	centrala	wentylacyjna,	klima-
tyzacyjna	lub	kotEownia;	

14)	wysoko[ci	zabudowy	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	wysoko[ć	budynku	mierzoną	od	poziomu	te-
renu	 przy	 najnirej	 poEoronym	wej[ciu	 do	 budynku	
lub	jego	czę[ci,	znajdującym	się	na	pierwszej	kondy-
gnacji	naziemnej	budynku,	do	najwyrej	poEoronego	
punktu	 stropodachu	 lub	 konstrukcji	 przekrycia	 bu-
dynku	znajdującego	się	bezpo[rednio	nad	pomiesz-
czeniami	przeznaczonymi	na	pobyt	ludzi;	

15)	 geometrii	 dachu	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
okre[lony	w	ustaleniach	zmiany	planu	kąt	nachyle-
nia	gEównych	poEaci	dachowych	(nie	dotyczy	nachy-
lenia	poEaci	dachów	ganków,	werand,	lukarn	itp.);	

16)	 linii	 rozgraniczającej	 teren	 -	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	 linie	wydzielające	 tereny	o	 rórnym	prze-
znaczeniu	 i	 rórnych	 zasadach	 zagospodarowania,	
oznaczone	 symbolem	 cyfrowym	 i	 literowym,	 wy-
znaczające	 granice	 ewentualnego	 podziaEu	 geode-
zyjnego;	

17)	 linii	 wewnętrznego	 podziaEu	 orientacyjnej	 ｠	
zalecany	 podziaE	 terenu	 na	 dziaEki	 budowlane,	 do	
u[ci[lenia	w	projektach	podziaEu	;	

18)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	
to	 rozumieć	 najmniejszą,	 dopuszczalną	 odlegEo[ć	
elewacji	budynku	od	krawędzi	jezdni	lub	linii	rozgra-
niczającej	drogi	obsEugującej	 teren,	na	którym	 jest	
planowane	jego	usytuowanie	lub	innych	linii	rozgra-
niczających	 ustalonych	 zmianą	 planu;	 nie	 dotyczy	
obiektów	 infrastruktury	 technicznej,	 które	 winny	
być	sytuowane	z	zachowaniem	przepisów	szczegól-
nych;	

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

	20)	strefie	-	nalery	przez	to	rozumieć	obszar	wy-
znaczony	na	zaEączniku	graficznym,	w	którym	obo-
wiązują	okre[lone	zasady	urytkowania	i	gospodarki	
przestrzenią;	

21)	 wskapniku	 powierzchni	 terenu	 biologicznie	
czynnej	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	udziaE	procen-
towy	 terenu	 z	 nawierzchnią	 ziemną,	 urządzoną	w	
sposób	zapewniający	naturalną	wegetację,	a	takre	
50%	 powierzchni	 tarasów	 i	 stropodachów	 z	 taką	
nawierzchnią,	nie	mniej	jednak	nir	10	m²	oraz	wodę	
powierzchniową	na	tym	terenie	-	do	powierzchni	te-
renu	planistycznego	lub	dziaEki	budowlanej	w	grani-
cach	 terenu	planistycznego,	 stosownie	 do	 ustaleG	
szczegóEowych	zmiany	planu;

	22)	wskapniku	powierzchni	zabudowy	｠	 jest	 to	
udziaE	procentowy	sumy	powierzchni	zabudowy	(w	
znaczeniu	przepisu	szczególnego)	budynków,	które	
mogą	być	lokalizowane	w	granicach	wydzielonego	
terenu	 -	do	powierzchni	 terenu	planistycznego	 lub	
dziaEki	 budowlanej	 w	 granicach	 terenu	 planistycz-
nego,	stosownie	do	ustaleG	szczegóEowych	zmiany	
planu.	Do	powierzchni	zabudowy	nie	wlicza	się	po-
wierzchni	obiektów	budowlanych,	ani	ich	czę[ci	nie	
wystających	ponad	powierzchnię	terenu,	powierzch-
ni	obiektów	pomocniczych	(szklarnie,	szopy,	altany)	
oraz	elementów	zewnętrznych	jak:	schody,	rampy,	
daszki,	występy	dachowe,	a	takre	obiektów	maEej	
architektury	i	obiektów	funkcjonujących	sezonowo;	

23)	 przepisach	 szczególnych	 ｠	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	przepisy	ustaw	wraz	z	aktami	wykonaw-
czymi;	

24)	przepisach	ustawy	bez	podania	nazwy	-	nalery	
przez	to	rozumieć	ustawę	z	dnia	27	marca	2003r.	o	
planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	
U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zmianami).

RozdziaE 1
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OBSZARU 

GMINY W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH

§	4.	1.	Ustala	się	minimalną	odlegEo[ć	sytuowania	
budynków	zwróconych	[cianą	bez	otworów	okien-
nych	lub	drzwiowych	w	stronę	granicy	z	sąsiednią	
dziaEką:	

1)	w	odlegEo[ci	mniejszej	nir	3m	,	lecz	nie	mniej-
szej	nir	1,5	m	:

	a)	na	dziaEkach	poEoronych	w	wyznaczonych	w	
planie	 terenach	 budo	 -wlanych	 (ozn.	 symb.	 MR),	
przeznaczonych	 na	 zabudowę	 zagrodową	 i	 usEugi	
komercyjne	(ozn.	symbolami	UC	i	UCm),	o	szeroko-
[ci	mniejszej	nir	20	m;	

b)	na	dziaEkach	zabudowanych	zabudową	wymie-
nioną	w	pkt	a,	w	przypadkach	gdy	lokalizacja	nowej	
zabudowy,	ze	względu	na	 istniejące	zainwestowa-
nie,	jest	morliwa	jedynie	na	w.w.	warunkach;

c)	 na	 dziaEkach	 w	 zabudowie	 jednorodzinnej,	 o	
szeroko[ci	mniejszej	 nir	 16m,	 poEoronych	w	 tere-
nach	oznaczonych	w	planie	symbolem	MN,	

2)	 dopuszcza	 się	 sytuowanie	 bezpo[rednio	 przy	
granicy	sąsiedniej	dziaEki	budynków:	
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a)	mieszkalnych	｠	w	przypadkach	wymienionych	
w	pkt	1a	i	b,	oraz	w	pkt	1c	｠	w	formie	zblipnionej	
z	istniejącym	lub	projektowanym	budynkiem	miesz-
kalnym	na	sąsiedniej	dziaEce	budowlanej	;	

b)	 gospodarczych,	 gararowych,	 usEugowych-w	
przypadkach	wymienionych	w	pkt	1	a-c;

c)	inwentarskich	w	przypadkach	wymienionych	w	
pkt	1	a	i	b.	

2.	Sytuowanie	budynków	w	sposób	okre[lony	w	
ust.	1	jest	warunkowane	zachowaniem:	

a)	 przepisów	 szczególnych	 m.	 innymi	 okre[lają-
cych	 dopuszczalne	 odlegEo[ci	 niektórych	 budowli	
od	budynków,	warunki	 techniczne,	w	 szczególno-
[ci	 dotyczące	 czasu	 nasEonecznienia,	 naturalnego	
o[wietlenia,	 bezpieczeGstwa	 porarowego,	 ograni-
czania	 uciąrliwo[ci	 i	 zagroreG	 dla	 zdrowia	 i	 rycia	
ludzi;

	b)	ustaleG	ogólnych	planu	m.	in.	z	zakresu	ochro-
ny	[rodowiska	przyrodniczego	i	kulturowego;

RozdziaE 2
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE TERENÓW 

PLANISTYCZNYCH OKREZLONYCH W USTALE-
NIACH SZCZEGÓDOWYCH

§	5.	Ustalenia	dotyczące	ochrony	warto[ci	kultu-
rowych.	Obowiązują	następujące	warunki	ochrony	
archeologicznej,	 okre[lone	 w	 przepisach	 szczegól-
nych:	w	przypadku	 odkrycia	w	 trakcie	 prac	 ziem-
nych	i	budowlanych	przedmiotu,	co	do	którego	ist-
nieje	 przypuszczenie,	 ir	 jest	 on	 zabytkiem,	 nalery	
zabezpieczyć	przedmiot	i	miejsce	jego	odkrycia	oraz	
powiadomić	 wojewódzkiego	 konserwatora	 zabyt-
ków	lub	wójta	gminy.

§	 6.	 Ustalenia	 dotyczące	 ochrony	 [rodowiska.	
Tereny	objęte	opracowaniem	poEorone	są	poza	ob-
szarami	objętymi	ochroną	na	podstawie	przepisów	
ustawy	o	ochronie	przyrody.

§	7.	Ustalenia	dotyczące	infrastruktury	technicz-
nej.	Na	obszarach	objętych	opracowaniem,	obowią-
zują	następujące	zasady	budowy	 i	przebudowy	 in-
frastruktury	technicznej:	

1)	ObsEuga	komunikacyjna	｠	w	oparciu	o	 istnie-
jące	 i	 projektowane	drogi	 ｠	 zgodnie	 z	 ustaleniami	
szczegóEowymi	zmiany	planu;	

2)	Zaopatrzenie	w	wodę	｠	z	istniejących	i	projek-
towanych	sieci	wodociągowych,	w	etapie	(do	czasu	
realizacji	sieci	wodociągowej),	dopuszcza	się	budo-
wę	indywidualnych	ujęć	wody;	

3)	Odprowadzenie	[cieków	｠	dopuszcza	się	reali-
zację	bezodpEywowych	zbiorników	na	nieczysto[ci	
ciekEe	lub	przydomowych	oczyszczalni	[cieków;	do-
celowo	odprowadzenie	[cieków	kanalizacją	sanitar-
ną	do	oczyszczalni	[cieków;	

4)	Gospodarka	odpadami	｠	postępowanie	z	odpa-
dami	 komunalnymi	 (w	 tym	 gromadzenie	 odpadów	
komunalnych)	 zgodnie	 z	 regulaminem	 utrzymania	
czysto[ci	i	porządku	na	terenie	gminy.	Sposób	po-

stępowania	z	odpadami	innymi	nir	komunalne	powi-
nien	być	zgodny	z	przepisami	o	odpadach.	SkEado-
wanie	odpadów	na	skEadowisku	 jest	dopuszczalne	
w	 przypadku	 braku	 morliwo[ci	 odzysku	 odpadów	
lub	ich	unieszkodliwienia	w	inny	sposób	nir	skEado-
wanie,	z	przyczyn	technologicznych	lub	nieuzasad-
nione	z	przyczyn	ekologicznych	lub	ekonomicznych;	

5)	Zaopatrzenie	w	energię	elektryczną:	
a)	zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	｠	z	 istnie-

jących	i	projektowanych	linii	elektroenergetycznych	
niskiego	napięcia,	zgodnie	z	warunkami	okre[lonymi	
przez	wEa[ciciela	sieci	i	zawartej	przez	strony,	sto-
sownej	umowy	cywilno-prawnej,	

b)	projektowane	linie	niskiego	napięcia	zasilające	
i	o[wietleniowe	winny	być	w	wykonaniu	kablowym	
doziemnym;	dopuszcza	się	realizację	linii	w	wykona-
niu	napowietrznym,	jereli	będzie	to	wynikaEo	z	wa-
runków	technicznych	przyEączenia	do	sieci	nowych	
odbiorców	energii	elektrycznej,	

6)	Zapewnienie	Eączno[ci	telefonicznej	｠	w	opar-
ciu	o	bezprzewodowe	i	przewodowe	sieci	telekomu-
nikacyjne,	realizacja	sieci	telefonicznych	｠	wyEącz-
nie	w	wykonaniu	kablowym,	doziemnym;

RozdziaE 3
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§	 8.	 1.	 Wprowadza	 się	 zmianę	 przeznaczenia	 i	
zasad	zagospodarowania	terenu,	poEoronego	w	ob-
rębie	 Polichna	 Pierwsza,	 przeznaczonego	w	planie	
na	usEugi	komercyjne	(oznaczonego	symbolem	UC)	i	
wydziela	się	teren	planistyczny,	oznaczony	symbo-
lem	H13MN	w	granicach	okre[lonych	na	zaEączniku	
Nr	1	do	niniejszej	uchwaEy.	

2.	Przeznaczenie	terenu	pod	rórne	funkcje	i	rórne	
zasady	zagospodarowania:	

1)	przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna;

2)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 ｠	 infrastruktura	
techniczna	sEurąca	bezpo[redniej	obsEudze	terenu	i	
terenów	sąsiednich.	

3.	Zasady	zabudowy	 i	 zagospodarowania	 terenu	
planistycznego:	

1)	 Zabudowa	 dziaEki	 budowlanej	 jednym	 budyn-
kiem	mieszkalnym,	jednorodzinnym,	wolnostojącym	
z	dobudowanym	gararem,	dopuszcza	 się	budynek	
gospodarczy-	wolnostojący	(ew.	budynek	gospodar-
czo-gararowy);	

2)	Maksymalna	wysoko[ć	projektowanej	zabudo-
wy:

a)	budynku	mieszkalnego	｠	do	dwóch	kondygna-
cji	nadziemnych,	gdzie	druga	kondygnacja	stanowi	
poddasze	urytkowe,	wysoko[ć	budynku	｠	do	9	m,	

b)	 budynku	gospodarczego	｠	 jedna	kondygnacja	
nadziemna,	wysoko[ć	budynku	｠	do	6	m;	

3)	Geometria	dachu:	
a)	budynku	mieszkalnego	｠	dach	wielospadowy	o	

nachyleniu	gEównych	poEaci	dachowych	25°-	40°,	
b)	budynku	gospodarczego	i	gararu	｠	dach	wielospa-

dowy	lub	jednospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	30°.	
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4)	Linia	zabudowy:	-	nieprzekraczalna	 linia	zabu-
dowy	｠	w	nawiązaniu	do	 linii	 zabudowy	budynku	
mieszkalnego	 nr	 69,	 usytuowanego	 na	 sąsiedniej	
dziaEce	 tj.	 ok.	19	m	od	krawędzi	 jezdni	 drogi	 kra-
jowej	 nr	 19,	 oznaczonej	 na	 zaEączniku	 graficznym	
symbolem	KR/GP/;	w	związku	z	usytuowaniem	bu-
dynku	w	strefie	zagroreG	i	uciąrliwo[ci	powodowa-
nych	ruchem	drogowym,	nalery	zachować	warunki:	

a)	 zastosować	 [rodki	 techniczne	 zmniejszające	
uciąrliwo[ci	ponirej	poziomu	ustalonego	w	przepi-
sach	 odrębnych,	 bądp	 zwiększających	 odporno[ć	
budynku	na	 te	zagrorenia	 i	uciąrliwo[ci	 (w	szcze-
gólno[ci	 nalery	 zapewnić	 odpowiednią	 ochronę	
akustyczną	budynku,	która	powinna	być	uwzględ-
niona	 na	 etapie	 wydania	 decyzji	 o	 pozwoleniu	 na	
budowę),

b)	dziaEania	wymienione	w	pkt	a	nalery	przepro-
wadzić	staraniem	i	na	koszt	inwestora;	

5)	Linia	grodzenia	terenu	H13MN	od	strony	drogi	
krajowej	nr	19	(oznaczonej	symbolem	KR/GP/)	｠	w	
odlegEo[ci	 wyznaczonej	 przez	 linie	 rozgraniczające	
teren	i	drogę	krajową,	z	warunkiem,	re	ogrodzenie	
nie	 będzie	 kolidować	 z	 istniejącą	 i	 projektowaną	
infrastrukturą	 techniczną	 oraz	 z	 innymi	 obiektami	
budowlanymi,	nie	uwidocznionymi	na	zaEącznikach	
graficznych	zmiany	planu:	

6)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	
｠	30%	terenu	planistycznego;	

7)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-
gicznie	czynnej	｠	40%;	

8)	ObsEuga	komunikacyjna	terenu	planistycznego	
｠	przez	zjazd	z	drogi	krajowej,	oznaczonej	symbo-
lem	KR/GP/;

9)	Wskapnik	miejsc	parkingowych	｠	min.	1	miej-
sce	postojowe	na	1	lokal	mieszkalny,	w	granicach	
terenu	planistycznego;	

10)	Zaopatrzenie	w	media	infrastruktury	technicz-
nej	｠	zgodnie	z	zapisem	ustaleG	ogólnych.

§	9.	1.	Wprowadza	się	zmianę	przeznaczenia	i	za-
sad	zagospodarowania	terenu,	poEoronego	w	obrę-
bie	Szastarka,	przeznaczonego	w	planie	na	 tereny	
zabudowy	mieszkaniowej	zagrodowej	i	jednorodzin-
nej,	tereny	rolne	z	dopuszczeniem	zabudowy	i	tereny	
rolne	bez	prawa	zabudowy	(oznaczone	symbolami:	
MR,MN;	RPm;	RP)	i	wydziela	się	teren	planistyczny,	
oznaczony	symbolami:	A34MN;	A35MN	i	A36KDW	
w	granicach	okre[lonych	na	zaEączniku	Nr	2	do	ni-
niejszej	uchwaEy.

	2.	Przeznaczenie	terenów	oznaczonych	symbola-
mi	A34MN	i	A35MN:	

1)	Przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna;	

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne	｠	usEugi	komercyj-
ne	 nieuciąrliwe,	 infrastruktura	 techniczna	 sEurąca	
bezpo[redniej	obsEudze	terenu	i	terenów	sąsiednich.	

3.	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenów	
oznaczonych	symbolami	A34MN	i	A35MN	:	

1)	PodziaE	terenów	na	dziaEki	budowlane	zgodnie	
z	 zasadami	 okre[lonymi	 na	 zaEączniku	 graficznym	

liniami	 wewnętrznego	 podziaEu	 -	 orientacyjnymi;	
dopuszcza	się	inny	podziaE	terenów	planistycznych	
z	 zachowaniem	 warunków,	 re	 szeroko[ć	 frontu	
dziaEki	 budowlanej	 nie	 more	 być	 mniejsza	 nir	 25	
m,	a	powierzchnia	dziaEki	budowlanej	nie	more	być	
mniejsza	nir	800	m²;	

2)	 Zabudowa	 dziaEki	 budowlanej	 jednym	 budyn-
kiem	mieszkalnym,	jednorodzinnym,	wolnostojącym	
oraz	budynkiem	gospodarczym	i	gararem	(ew.	bu-
dynkiem	 gospodarczo-gararowym);	 dopuszcza	 się	
garare	 wbudowane	 lub	 dobudowane	 do	 budynku	
mieszkalnego;	

3)	Maksymalna	wysoko[ć	projektowanej	zabudo-
wy:	

a)	 budynku	 mieszkalnego	 ｠	 dwie	 kondygnacje	
nadziemne,	gdzie	druga	kondygnacja	stanowi	pod-
dasze	urytkowe,	wysoko[ć	budynku	｠	do	9	m,

	b)	budynku	gospodarczego,	gararu	｠	jedna	kon-
dygnacja	nadziemna,	wysoko[ć	budynku	｠	do	6	m;	

4)	Geometria	dachu:	
a)	budynku	mieszkalnego	｠	dach	wielospadowy,	o	

nachyleniu	gEównych	poEaci	dachowych	pod	kątem	
25°	-	45°,

b)	budynku	gospodarczego,	gararu	｠	dach	wielo-
spadowy	(w	tym	dwuspadowy),	o	nachyleniu	gEów-
nych	poEaci	dachowych	do	45°	lub	jednospadowy	o	
nachyleniu	poEaci	do	30°;	

5)	Linie	zabudowy:	
a)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy:	 -	 8,0	 m	 od	

strony	ciągu	pieszo-jezdnego,	oznaczonego	symbo-
lem	 KDX	 (tj.	 10	 m	 od	 granicy	 geodezyjnej	 dziaEki	
nr	ewid.	744),	-	8,0	m	od	linii	rozgraniczającej	dro-
gi	wewnętrznej	ozn.	symbolem	A36KDW,	-	8,0	m	
od	póEnocnej	 linii	 rozgraniczającej	 tereny	A34MN	 i	
A35MN,	-	4,0	m	od	wschodniej	linii	rozgraniczającej	
teren	A35	MN	-	4,0	m	od	zachodniej	linii	rozgrani-
czającej	teren	A34	MN;	

6)	 Linia	 grodzenia	 terenu	 A34MN	 i	 A35MN	 od	
strony	ciągu	pieszo-jezdnego	(oznaczonego	symbo-
lem	 KDX)	 ｠	 zgodnie	 z	 wyznaczoną	 linią	 rozgrani-
czającą,	w	odlegEo[ci	2,0	m	od	granicy	geodezyjnej	
dziaEki	nr	ewid.	744;

	7)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	
｠	20%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	;	

8)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-
gicznie	czynnej	｠	40%;	

9)	 ObsEuga	 komunikacyjna	 terenów	 planistycz-
nych:	istniejącym	ciągiem	pieszo-jezdnym,	oznaczo-
nym	symbolem	KDX,	wEączonym	do	drogi	publicz-
nej	｠powiatowej,	oznaczonej	symbolem	KP/G/	oraz	
projektowaną	drogą	wewnętrzną,	 oznaczoną	 sym-
bolem	KDW:	

9)	Wskapnik	miejsc	parkingowych	｠	min.	1	miej-
sce	postojowe	na	1	lokal	mieszkalny,	w	granicach	
dziaEki	budowlanej;

	10)	Zaopatrzenie	w	media	infrastruktury	technicz-
nej	｠	zgodnie	z	ustaleniami	ogólnymi	zmiany	planu.	

3.	 Przeznaczenie	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	
KDW:	
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1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	droga	wewnętrz-
na;	

2)	 Przeznaczenie	 dopuszczalne	 ｠	 infrastruktura	
techniczna;	

3)	Zasady	zabudowy	 i	 zagospodarowania	 terenu	
KDW:	budowa	drogi	wewnętrznej	o	szeroko[ci	10,0	
m	w	liniach	rozgraniczających.

RozdziaE 4
USTALENIA KOFCOWE

§	 10.	 Dla	 terenów	 objętych	 niniejszą	 zmianą,	
ustala	się	stawkę	procentową	w	wysoko[ci	10%,	
sEurącą	 naliczeniu	 jednorazowej	 opEaty	 na	 rzecz	
gminy	Szastarka,	 z	 tytuEu	wzrostu	warto[ci	nieru-
chomo[ci,	 będącego	 skutkiem	 uchwalenia	 zmiany	
planu,	w	przypadku	zbycia	nieruchomo[ci	w	termi-
nie	5	lat	od	dnia,	w	którym	zmiana	planu	staEa	się	
obowiązująca.

§	11.	Z	dniem	wej[cia	w	rycie	niniejszej	uchwa-
Ey	 tracą	warno[ć	ustalenia	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	 przestrzennego	 gminy	 Szastarka,	
uchwalonego	uchwaEą	Nr	LIV/286/2002	Rady	Gmi-
ny	Szastarka	z	dnia	27	maja	2002r.	(ogEoszoną	w	

Dzienniku	 Urzędowym	 Województwa	 Lubelskiego	
Nr	69	poz.	1466	z	dnia	12.07.2002r.),	 z	pópniej-
szymi	zmianami,	w	zakresie	dotyczącym	obszarów	
okre[lonych	 na	 zaEącznikach	 Nr	 1-2	 i	 okre[lonym	
przepisami	niniejszej	uchwaEy.

§	12.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Wójtowi	
Gminy.

§	 13.	 UchwaEa	 podlega	 ogEoszeniu	 w	 Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Lubelskiego.

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

	
Przewodniczący	Rady

Krystyna PudEo 
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Uchwała Nr LIV/359/2010 
 Rady Gminy Wólka 

 z dnia 31 maja 2010 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania 
i utylizacji materiałów zawieraj cych azbest  pochodzących z dachów budynków zlokalizowanych na 

terenie Gminy Wólka  

Na podstawie art.18 ust.1 w zwi ą zku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawyz dnia 8 marca 199ąr. o samorz ą dzie
gminnym (tj. Dz. U. z  2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.  oraz Uchwały Nr XXX/199/08 Rady Gminy 
Wólka z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Wólka" w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Gminy Wólka uchwala, co następuje: 
§ 1. Przyjmuje się "Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji 
materiałów zawierających azbest pochodzących z dachów budynków zlokalizowanych na terenie Gminy 
Wólka " stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka 
§ 3. Traci moc Uchwała XXXII/214/09 Rady Gminy Wolka z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia 
"Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym ze środków gminnego funduszu ochrony 


