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UCHWADA NR XXXV/214/2010

 RADY GMINY KAMIONKA

 z	dnia	26	kwietnia	2010	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	z	
2001	 r.	Nr	142,	 poz.	1591,	 z	 pópniejszymi	 zmia-
nami),	art.	14	ust.	8,	art.	20	ust.	1,	art.	27	i	art.	
29	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	
i	 zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	
poz.	 717,	 z	 pópniejszymi	 zmianami)	 oraz	 uchwaEy	
Nr	XXVI/161/2009	Rady	Gminy	Kamionka	z	dnia	14	
maja	2009	 r.,	 po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 projektu	
zmiany	planu,	wymienionej	w	§	1	niniejszej	uchwaEy	
z	ustaleniami	studium	uwarunkowaG	i	kierunków	za-
gospodarowania	 przestrzennego	 gminy	 Kamionka,	
Rada	Gminy	uchwala	co	następuje:

§	1.	Uchwala	się	zmianę	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	przestrzennego	gminy	Kamionka	w	
granicach	okre[lonych	na	ZaEącznikach	Nr	1	-	4	do	
niniejszej	uchwaEy.

§	 2.	 Zmiana	 planu	 wymieniona	 w	 §	 1	 obejmu-
je	 zmianę	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	 gminy	 Kamionka,	 zatwierdzonego	
uchwaEą	Nr	XXII/148/2005	Rady	Gminy	Kamionka	
z	dnia	14	lipca	2005	r.	(Dz.	U.	Woj.	Lub.	Nr	223,	
poz.	3576	z	dnia	8	grudnia	2005	r.)	oraz	uchwaEą	
Nr	XXIII/160/2005	Rady	Gminy	Kamionka	z	dnia	29	
wrze[nia	2005	 r.	 (Dz.	U.	Woj.	 Lub.	Nr	223,	 poz.	
3577	z	dnia	8	grudnia	2005	r.)	w	sprawie	miejsco-
wego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	gmi-
ny	Kamionka	w	zakresie	terenów	urbanizowanych,	
z	pópniejszymi	zmianami.

§3.1.	Zmianę	planu	stanowią:
1)	Ustalenia	będące	tre[cią	niniejszej	uchwaEy;
2)	Rysunki:
a)	w	skali	1:2000	stanowiący	ZaEącznik	Nr	1	do	

niniejszej	uchwaEy,
b)	w	skali	1:	1000	stanowiące	ZaEączniki	Nr	2	-	4	

do	niniejszej	uchwaEy.
2.	Rysunki	i	ustalenia	zmiany	planu	stanowią	inte-

gralną	caEo[ć.
3.	Rozstrzygnięcie	o	sposobie	rozpatrzenia	uwag	

wniesionych	do	wyEoronego	do	publicznego	wglą-
du	projektu	zmiany	miejscowego	planu	zagospoda-
rowania	przestrzennego	gminy	Kamionka	-	stanowi	
ZaEącznik	Nr	5	do	niniejszej	uchwaEy.

4.	 Rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 realizacji	 zapisa-
nych	w	planie,	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	
oraz	zasadach	ich	finansowania,	zgodnie	z	przepisa-

mi	o	finansach	publicznych	-	stanowi	ZaEącznik	Nr	6	
do	niniejszej	uchwaEy.

§	 4.	 Ilekroć	 w	 dalszych	 przepisach	 niniejszej	
uchwaEy	będzie	mowa	o:

1)	 planie	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 miejscowy	
plan	 zagospodarowania	 przestrzennego	 gminy	 Ka-
mionka	 zatwierdzony	 uchwaEą	 Nr	 XXII/148/2005	
Rady	Gminy	Kamionka	z	dnia	14	lipca	2005	r.	(Dz.	
U.	Woj.	Lub.	Nr	223,	poz.	3576	z	dnia	8	grudnia	
2005	 r.)	 oraz	 uchwaEą	 Nr	 XXIII/160/2005	 Rady	
Gminy	Kamionka	z	dnia	29	wrze[nia	2005	r.	(Dz.	U.	
Woj.	Lub.	Nr	223,	poz.	3577	z	dnia	8	grudnia	2005	
r.)	w	sprawie	miejscowego	planu	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	gminy	Kamionka	w	zakresie	te-
renów	urbanizowanych,	z	pópniejszymi	zmianami;

2)	zmianie	planu	-	nalery	przez	to	rozumieć	ustale-
nia,	o	których	mowa	w	§	3	ust.	1;

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	kategorii	dróg	(gminną),	wydzieloną	
liniami	rozgraniczającymi;

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

8)	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	
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sEurebno[ci	drogowej;
9)	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	itp;

10)	obsEudze	komunikacji	 -	nalery	przez	to	rozu-
mieć	elementy	zagospodarowania	terenu	planistycz-
nego	sEurące	obsEudze	komunikacji	pieszej	i	koEowej	
(drogi	wewnętrzne,	ciągi	pieszo-jezdne,	piesze,	dro-
gi	porarowe,	place,	parkingi);

11)	zabudowie	mieszkaniowej	jednorodzinnej	-	na-
lery	 przez	 to	 rozumieć	 jeden	 budynek	 mieszkalny	
jednorodzinny	lub	zespóE	takich	budynków,	wraz	z	
budynkami	 gararowymi	 i	 gospodarczymi,	 stosow-
nie	do	ustaleG	szczegóEowych	dotyczących	 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	
uznaję	 się	 nadbudówek	ponad	 dachem,	 takich	 jak	
maszynownia	dpwigu,	centrala	wentylacyjna,	klima-
tyzacyjna	lub	kotEownia;

14)	kondygnacji	nadziemnej	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	kardą	kondygnację	niebędącą	kondygnacją	
podziemną;

15)	kondygnacji	podziemnej	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	kondygnację	zagEębioną	ze	wszystkich	stron	
budynku,	 co	 najmniej	 do	 poEowy	 jej	wysoko[ci	w	
[wietle	 ponirej	 poziomu	 przylegającego	 do	 niego	
terenu,	a	 takre	kardą	usytuowaną	pod	nią	kondy-
gnację;

16)	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	nadziemnej	budynku	do	najwyrej	poEoronego	
punktu	 stropodachu	 lub	 konstrukcji	 przekrycia	 bu-
dynku	znajdującego	się	bezpo[rednio	nad	pomiesz-
czeniami	przeznaczonymi	na	pobyt	ludzi;

17)	geometrii	dachu	-	nalery	przez	to	rozumiećo-
kre[lony	w	ustaleniach	zmiany	planu	kąt	nachylenia	
i	ukEadu	poEaci	dachowych	(nie	dotyczy	nachylenia	
poEaci	dachów	ganków,	werand,	lukarn,	itp.);

18)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	
to	 rozumieć	 najmniejszą,	 dopuszczalną	 odlegEo[ć	
elewacji	budynku,	stosownie	do	ustaleG	zmiany	pla-
nu,	od	krawędzi	jezdni	lub	linii	rozgraniczającej	drogi	
obsEugującej	teren,	na	którym	jest	planowane	jego	
usytuowanie	lub	innych	linii	ustalonych	zmianą	pla-
nu;	nie	dotyczy	obiektów	infrastruktury	technicznej,	
które	winny	być	sytuowane	z	zachowaniem	przepi-
sów	szczególnych;

19)	 linii	 rozgraniczającej	 teren	 -	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	 linie	wydzielające	 tereny	o	 rórnym	prze-
znaczeniu	 lub	 rórnych	 zasadach	 zagospodarowa-
nia,	oznaczone	symbolem	literowym	lub	cyfrowym	
i	 literowym,	 wyznaczające	 granice	 ewentualnego	
podziaEu	geodezyjnego;	linie	rozgraniczające	-	orien-
tacyjne	 mogą	 zostać	 u[ci[lone	 na	 podstawie	 pro-
jektów	technicznych	lub	podziaEów	geodezyjnych,	z	
zachowaniem	warunków	zmiany	planu	i	przepisów	
szczególnych;

20)	 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	gra-
nicach	terenu	planistycznego,	stosownie	do	ustaleG	
szczegóEowych	zmiany	planu;

21)	 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;

22)	przepisach	szczególnych	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	przepisy	ustaw	wraz	z	aktami	wykonawczy-
mi;

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

ROZDZIAD I 
USTALENIA OGÓLNE

§	5.	W	granicach	Obszaru	Chronionego	Krajobra-
zu	ｧKozi	Bórｦ,	zwanego	dalej	Obszarem,	obowiązują	
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następujące	 zasady	gospodarowania,	ustanowione	
Rozporządzeniem	 Nr	 41	 Wojewody	 Lubelskiego	 z	
dnia	17	lutego	2006	r.	(Dz.	U.	Woj.	Lub.	Nr	65	poz.	
1226	z	31	marca	2006	r.:

1.	Obowiązuje	ochrona	czynna	ekosystemów	Ob-
szaru	realizowana	poprzez:

1)	zachowanie	oraz	poprawę	stosunków	wodnych	
poprzez	 ograniczanie	 nadmiernego	 odpEywu	 wód,	
gospodarowanie	 zasobami	 wodnymi	 w	 sposób	
uwzględniający	 potrzeby	 ekosystemów	wodnych	 i	
wodno-bEotnych,	 zachowanie	 naturalnego	 charak-
teru	 rzek,	 cieków	 wodnych,	 zbiorników	 wodnych	
i	 starorzeczy,	 ochronę	 funkcji	 obszarów	 pródlisko-
wych	o	durych	zdolno[ciach	 retencyjnych,	zacho-
wanie	lub	przywracanie	dobrego	stanu	ekologiczne-
go	wód;

2)	zachowanie	lub	odtwarzanie	rórnorodno[ci	bio-
logicznej	 wEa[ciwej	 dla	 danego	 typu	 ekosystemu,	
gEównie	poprzez	zachowanie	lub	przywracanie	wEa-
[ciwego	stanu	siedlisk	przyrodniczych	oraz	siedlisk	
ro[lin,	zwierząt	lub	grzybów;

3)	uwzględnianie	potrzeb	ochrony	przyrody	w	go-
spodarce	 czEowieka,	 w	 tym	 w	 gospodarce	 rolnej,	
le[nej,	wodnej,	rybackiej	i	turystyce;

4)	ochronę	i	ksztaEtowanie	zadrzewieG,	ze	szcze-
gólnym	uwzględnieniem	zadrzewieG	nadwodnych	 i	
[ródpolnych;

5)	 ochronę	 specyficznych	 cech	 krajobrazu	 Rów-
niny	Lubartowskiej,	w	tym	naturalnych	form	rzepby	
terenu	(wydmy,	pagórki	morenowe);

6)	 tworzenie	 i	 ochronę	 korytarzy	 ekologicznych,	
umorliwiających	migrację	gatunków;

7)	ksztaEtowanie	zagospodarowania	przestrzenne-
go	 w	 sposób	 umorliwiający	 zachowanie	 walorów	
przyrodniczych	i	krajobrazowych	oraz	warto[ci	kul-
turowych,	w	szczególno[ci	przez:	ochronę	otwartej	
przestrzeni	przed	nadmierną	zabudową,	zachowanie	
ciągEo[ci	korytarzy	ekologicznych,	ksztaEtowanie	za-
lesieG	w	sposób	optymalny	dla	ochrony	rórnorodno-
[ci	biologicznej	i	walorów	krajobrazowych	ochronę	
punktów,	osi	i	przedpoli	widokowych,	usuwanie	lub	
przesEanianie	 antropogenicznych	 elementów	 dys-
harmonijnych	w	krajobrazie;

8)	dąrenie	do	odtworzenia	starych	odmian	drzew	
owocowych	i	ras	zwierząt	hodowlanych;

9)	dąrenie	do	rewitalizacji	zespoEów	zabudowy,	w	
tym	ukEadów	zabytkowych,	propagowanie	tradycyj-
nych	cech	architektury,

10)	 eliminowanie	 lub	 ograniczanie	 pródeE	 zagro-
reG,	 w	 szczególno[ci	 zanieczyszczenia	 powietrza,	
wód	 i	 gleb,	 poprzez	 usuwanie	 zanieczyszczeG	 an-
tropogenicznych,	 ksztaEtowanie	 prawidEowej	 go-
spodarki	 wodno[ciekowej,	 promowanie	 sposobów	
gospodarowania	 gruntami,	 ograniczających	 erozję	
gleb.

2.	Na	Obszarze	zakazuje	się:
1)	 zabijania	 dziko	występujących	 zwierząt,	 nisz-

czenia	ich	nor	i	legowisk,	innych	schronieG	i	miejsc	
rozrodu	oraz	tarlisk,	zEoronej	ikry,	z	wyjątkiem	ama-
torskiego	poEowu	ryb	oraz	wykonywania	czynno[ci	

związanych	 z	 racjonalną	 gospodarką	 rolną,	 le[ną,	
rybacką	i	Eowiecką;

2)	 realizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 znacząco	
oddziaEywać	 na	 [rodowisko	 w	 rozumieniu	 art.	 51	
ustawy	z	dnia	27	kwietnia	2001	r.	Prawo	ochrony	
[rodowiska	(Dz.	U.	Nr	25,	poz.	150	z	2008	r.	z	póp-
niejszymi	zmianami);

3)	 likwidowania	 i	niszczenia	zadrzewieG	[ródpol-
nych,	przydrornych	i	nadwodnych,	jereli	nie	wyni-
kają	one	z	potrzeby	ochrony	przeciwpowodziowej	i	
zapewnienia	bezpieczeGstwa	ruchu	drogowego	lub	
wodnego	 lub	budowy,	odbudowy,	utrzymania,	 re-
montów	lub	naprawy	urządzeG	wodnych;

4)	 wydobywania	 do	 celów	 gospodarczych	 skaE,	
w	tym	torfu	oraz	skamieniaEo[ci,	w	tym	kopalnych	
szczątków	 ro[lin	 i	 zwierząt,	 a	 takre	 mineraEów	 i	
bursztynu;

5)	wykonywania	prac	ziemnych	trwale	znieksztaE-
cających	 rzepbę	 terenu,	 z	wyjątkiem	prac	 związa-
nych	z	zabezpieczeniem	przeciwsztormowym,	prze-
ciwpowodziowym	 lub	 przeciwosuwiskowym	 lub	
utrzymaniem,	budową,	odbudową,	naprawą	lub	re-
montem	urządzeG	wodnych;

6)	dokonywania	zmian	stosunków	wodnych	jereli	
sEurą	 innym	celom	nir	ochrona	przyrody	lub	zrów-
nowarone	wykorzystanie	urytków	rolnych	i	le[nych	
oraz	racjonalna	gospodarka	wodna	lub	rybacka;

7)	likwidowania	naturalnych	zbiorników	wodnych,	
starorzeczy	i	obszarów	wodno-bEotnych;

8)	 lokalizowania	obiektów	budowlanych	w	pasie	
szeroko[ci	100	m	od	linii	brzegów	rzek,	jezior	i	in-
nych	 zbiorników	 wodnych,	 z	 wyjątkiem	 urządzeG	
wodnych	oraz	obiektów	sEurących	prowadzeniu	ra-
cjonalnej	gospodarki	rolnej,	le[nej	lub	rybackiej.

3.	Zakaz,	o	którym	mowa	w	ust.	2	pkt	2,	nie	do-
tyczy	 realizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 znacząco	
oddziaEywać	na	[rodowisko,	dla	których	sporządze-
nie	raportu	o	oddziaEywaniu	na	[rodowisko	nie	jest	
obowiązkowe	 i	 przeprowadzona	 procedura	 oceny	
oddziaEywania	na	[rodowisko	wykazaEa	brak	nieko-
rzystnego	wpEywu	na	przyrodę	Obszaru.

4.	Zakaz	o	którym	mowa	w	ust.	2	pkt	3,	nie	doty-
czy	prac	wykonywanych	na	potrzeby	ochrony	przy-
rody.

5.	Zakaz,	o	którym	mowa	w	ust.	2	pkt	4,	nie	do-
tyczy	 terenów,	 dla	 których	 udzielono	 koncesji	 na	
wydobywanie	kopalin	przed	dniem	wej[cia	w	rycie	
niniejszego	rozporządzenia.

6.	Zakaz,	 o	 którym	mowa	ust.	2	pkt	8,	nie	do-
tyczy	 obiektów	 lokalizowanych	 w	 obszarach	 wy-
znaczonych	w	studium	uwarunkowaG	 i	 kierunków	
zagospodarowania	przestrzennego	gmin	lub	w	miej-
scowym	 planie	 zagospodarowania	 przestrzennego	
gmin	lub	w	ciągach	istniejącej	zabudowy.

§	6.	Ustala	się	zasady	konserwatorskiej	ochrony	
zabytków	kultury	materialnej	(archeologicznych):

1)	Obowiązują	warunki	ochrony	stanowisk	arche-
ologicznych	 i	 obszaru	 o	 durym	 nasyceniu	 znalezi-
skami	archeologicznymi	-w	planistycznej	strefie	ob-
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serwacji	 archeologicznej,	 okre[lone	 w	 ustaleniach	
szczegóEowych	zmiany	planu,	dotyczących	terenów	
planistycznych	na	których	są	poEorone;

2)	Obowiązują	warunki	ochrony	konserwatorskiej	
okre[lone	 w	 przepisach	 szczególnych,	 dotyczące	
znalezisk	archeologicznych	-	w	przypadku	odkrycia	
w	trakcie	prac	ziemnych	 i	budowlanych	przedmio-
tu,	co	do	którego	istnieje	przypuszczenie	ir	jest	on	
zabytkiem,	 nalery	 zabezpieczyć	 przedmiot	 i	 miej-
sce	jego	odkrycia	oraz	powiadomić	Wojewódzkiego	
Konserwatora	Zabytków	lub	Wójta	Gminy	Kamion-
ka.

§	 7.	 Na	 obszarach	 objętych	 zmianą	 planu,	 obo-
wiązują	następujące	zasady	budowy	i	przebudowy	
systemów	komunikacji	i	infrastruktury	technicznej:

1)	ObsEuga	komunikacyjna	-	w	oparciu	o	istniejące	
i	projektowane	drogi	publiczne	i	wewnętrzne	-	zgod-
nie	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	 oraz	 przydomowych	 oczyszczalni	 [cieków,	
z	wykluczeniem	terenów	nararonych	na	powodzie	
oraz	 zalewanie	 wodami	 opadowymi;	 docelowo	
odprowadzenie	 [cieków	 do	 kanalizacji	 sanitarnej	 i	
oczyszczalni	[cieków;	jako[ć	odprowadzanych	[cie-
ków	powinna	speEniać	warunki	przepisów	szczegól-
nych	w	sprawie	wprowadzania	[cieków	do	wód	i	do	
ziemi	oraz	w	sprawie	substancji	szczególnie	szkodli-
wych	dla	[rodowiska	wodnego;

4)	Gospodarka	odpadami	-	gromadzenie	odpadów	
zgodnie	 z	 przepisami	 szczególnymi	 o	 odpadach	 i	
utrzymaniu	czysto[ci	i	porządku	w	gminach;

5)	Zaopatrzenie	w	energię	elektryczną:
a)	 zasilenie	w	 energię	 elektryczną	 obecnych	 od-

biorców	będzie	realizowane	z	istniejącej	sieci	elek-
troenergetycznej,

b)	przyEączenie	do	sieci	elektroenergetycznej	pla-
nowanych	obiektów	(nieruchomo[ci),	lub	zwiększe-
nie	mocy	elektrycznej	do	obiektów	istniejących,	na-
stąpi	zgodnie	z	przepisami	szczególnymi	z	zakresu	
prawa	energetycznego,	gdy	speEnione	będą	warunki	
techniczne	i	ekonomiczne	przyEączenia	i	dostarcze-
nia	 energii	 elektrycznej,	 na	 podstawie	 stosownej	
umowy	z	zarządcą	sieci	i	po	zrealizowaniu	okre[lo-
nych	przez	niego	warunków	przyEączenia,

c)	 zagospodarowanie	 terenu	 nalery	 wykonać	
w	 sposób	 morliwie	 nie	 kolidujący	 z	 istniejącymi	 i	
planowanymi	 urządzeniami	 elektroenergetyczny-
mi.	 Usunięcie	 kolizji	 istniejących	 urządzeG	 elektro-
energetycznych	 z	 planowanym	 zagospodarowa-
niem	 oraz	 wykonanie	 potrzebnych	 obostrzeG	 oraz	
ochrony	 przeciwporareniowej	 na	 napowietrznych	
sieciach	elektroenergetycznych,	w	miejscach	skrzy-
rowaG	tego	wymagających,	powstaEych	w	wyniku	
zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	prze-

strzennego	odbywać	się	będzie	kosztem	i	staraniem	
inwestora	projektowanej	zabudowy,	wedEug	odpo-
wiedniego	porozumienia	lub	umowy	zawartej	z	wEa-
[cicielem	sieci	elektroenergetycznej,

d)	w	przypadku	wzrostu	zapotrzebowania	na	moc	
i	 energię	 elektryczną,	 dopuszcza	 się	 dla	 zasilania	
obecnych	i	przyszEych	odbiorców	energii	elektrycz-
nej,	 budowę	 linii	 elektroenergetycznych	 [redniego	
i	 niskiego	napięcia	oraz	 stacji	 transformatorowych	
15/04	kV,

e)	dopuszcza	się	morliwo[ć	wyznaczenia	nowych	
terenów	 pod	 realizację	 stacji	 transformatorowych,	
których	nie	uwzględniono	w	rysunkach	planów,	je-
reli	uzasadnione	jest	to	wzrostem	zapotrzebowania	
mocy,

f)	 budowa	 wnętrzowych	 stacji	 transformatoro-
wych,	będących	wEasno[cią	zarządcy	sieci,	winna	
być	 realizowana	 na	 gruncie	 o	 uregulowanym	 sto-
sunku	prawnym,	w	miejscu	okre[lonym	warunkami	
technicznymi,	 z	 dostępem	 do	 drogi	 i	 morliwo[cią	
dojazdu	sprzętu	cięrkiego,	minimalna	powierzchnia	
dziaEki	pod	stację	 -	80	m2;	dopuszcza	się	budowę	
stacji	 transformatorowych	 w	 odlegEo[ci	 1,5	 m	 od	
granicy	sąsiedniej	dziaEki,

g)	przebudowę	lub	rozbudowę	sieci	elektroenerge-
tycznej	nalery	przewidzieć	w	pasach	technicznych	
zarezerwowanych	 pod	 infrastrukturę	 energetyczną	
i	 innych	 trasach	 nie	wyznaczonych	w	 planie,	 nie-
zbędnych	 do	 prawidEowego	 funkcjonowania	 sieci.	
Szeroko[ć	 pasów	 technologicznych	 z	 infrastruktu-
rą	elektroenergetyczną	w	pasach	drogowych	winna	
umorliwiać	usytuowanie	ww.	urządzeG	w	zgodno-
[ci	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 dotyczącymi	 bu-
dowy	 i	 eksploatacji	 dróg.	W	przypadkach	 umiesz-
czania	urządzeG	elektroenergetycznych	poza	pasem	
drogowym	 nalery	 przewidzieć	 dla	 linii	 kablowych	
pas	techniczny	o	szeroko[ci	min.	1,0	m,	w	pasach	
tych	nie	wolno	sadzić	drzew,	budować	budynków	
oraz	skEadować	materiaEów.	Pas	ten	powinien	być	
stale	dostępny	dla	sEurb	eksploatacyjnych	z	dostę-
pem	dla	dojazdu	sprzętu	cięrkiego;

6)	 W	 planowanej	 zabudowie	 nalery	 uwzględnić	
strefy	ochronne	pod	istniejącymi	i	przewidywanymi	
liniami	napowietrznymi	[rednich	i	wysokich	napięć,	
z	warunkami:

a)	zabudowa	w	obszarze	strefy	ochronnej	pod	li-
niami	napowietrznymi	jest	morliwa	pod	warunkiem	
speEnienia	 wymagaG	 obowiązujących	 przepisów	 i	
uzgodnienia	z	zarządcą	sieci,

b)	wyznacza	się	strefę	ochronną	 -	ograniczeG	w	
sposobie	urytkowania	terenu,	z	zakazem	nasadzeG	
drzew	wysokopiennych,	skEadowania	materiaEów	Ea-
twopalnych	-	o	szeroko[ci	15,0	m	tj.	7,5	m	od	osi	
linii	[redniego	napięcia	SN	-	15	kV.	Dla	linii	niskiego	
napięcia	wymaga	się	zachowania	odlegEo[ci	zgodnie	
z	obowiązującymi	w	tym	zakresie	przepisami,

c)	w	przypadku	likwidacji	linii,	bądp	jej	przebudo-
wy	np.	 skablowania,	 ulega	 likwidacji	 równier	wy-
znaczona	strefa,	 a	 tereny	objęte	 strefą,	otrzymują	
funkcje	zgodnie	z	funkcją	terenów	przylegEych,
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d)	w	strefie	linii	dopuszcza	się	zalesienia,	zadrze-
wienia	 -	 nasadzenia	 drzew	 niskopiennych,	 krze-
wów,	uprawy	polowe	i	ogrodnicze,	pod	warunkiem	
zachowania	wymaganych	przepisami	odlegEo[ci	ga-
Eęzi	i	drzew	od	urządzeG	linii	elektroenergetycznych;

7)	Zapewnienie	Eączno[ci	telefonicznej	-	w	oparciu	
o	bezprzewodowe	 i	przewodowe	sieci	 telekomuni-
kacyjne,	realizacja	sieci	 telefonicznych	-	wyEącznie	
w	wykonaniu	kablowym,	doziemnym.

ROZDZIAD II 
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§8.1.	Wprowadza	się	 zmianę	polegającą	na	wy-
dzieleniu	z	terenu	przeznaczonego	w	planie	na	tere-
ny	rolnicze	(oznaczonego	symbolem	R)	oraz	z	tere-
nu	zabudowy	zagrodowej	(oznaczonego	symbolem	
RM)	-	terenu	planistycznego	poEoronego	w	obrębie	
KIERZKÓWKA,	 oznaczonego	 na	 zaEączniku	 Nr	 1	
symbolem	1	PE.

2.	Przeznaczenie	terenu:
1)	Przeznaczenie	podstawowe	 -	powierzchniowa	

eksploatacja	surowców	mineralnych;
2)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	technicznej,
b)	 tymczasowe	 obiekty	 budowlane	 związane	 z	

funkcją	podstawową
c)	 agroturystyka	 (zbiornik	 wodny	 w	 gospodar-

stwie	agroturystycznym).
3.	Warunki	zagospodarowania	terenu:
1)	 Zagospodarowanie	 terenu	 w	 granicach	 zEora	

geologicznego	 kruszywa	 naturalnego	 w	 kat.	 C1	
ｧKIERZKÓWKA	IIｦ	na	cele	kopalni	piasku,	z	zacho-
waniem	przepisów	szczególnych	-	eksploatacja	zEo-
ra	powinna	być	zgodna	z	warunkami	koncesji;

2)	Eksploatację	zEora	nalery	prowadzić	zgodnie	z	
wymogami	prawa	w	zakresie	racjonalnej	gospodar-
ki	zEorem,	bezpieczeGstwa	powszechnego,	ochrony	
[rodowiska,	ochrony	dóbr	kultury,	zgodnie	z	projek-
tem	zagospodarowania	zEora,	w	szczególno[ci:

a)	 w	 sposób	 wykluczający	 powstawanie	 obry-
wów	skarp,

b)	z	zachowaniem	zasad	techniki	górniczej,	w	spo-
sób	zapobiegający	obnireniu	poziomu	wód	grunto-
wych	oraz	degradacji	[rodowiska,

c)	z	uwzględnieniem	zabezpieczenia	sprzętu	eks-
ploatującego	zEore	przed	skareniem	gruntu	substan-
cjami	ropopochodnymi,

d)	 ochrony	 zabytków	 archeologicznych	 które	
mogą	zostać	odkryte	podczas	prac	ziemnych

e)	uwzględnić	likwidację	sieci	infrastruktury	istnie-
jących	w	granicach	zEora	 -	przyEącza	 telefoniczne-
go	do	zabudowy	zagrodowej	w	granicach	dziaEki	nr	
ewid.	739/2	oraz	przeniesienie	przyEącza	wodocią-
gowego	do	ww.	zabudowy	poza	obszar	eksploata-
cji,	w	granice	pasa	ochronnego	dla	dziaEki	nr	ewid.	
736/1;

3)	W	trakcie	eksploatacji	zEora	nalery:
a)	 zapewnić	 bezpieczną	wysoko[ć	 i	 stateczno[ć	

skarpy	wyrobiska,

b)	zachować	bezpieczne	nachylenie	skarp,
c)	 wyznaczyć	 pasy	 ochronne	 wyrobiska	 od	 są-

siednich	dziaEek	 rolnych	nie	stanowiących	wEasno-
[ci	przedsiębiorcy	eksploatującego	zEore	 i	od	drogi	
gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 KDG(L),	 od	 istnie-
jącej	 linii	 telefonicznej	 oraz	 od	 rowu	melioracyjne-
go	oznaczonego	symbolem	W,	zgodnie	z	zasadami	
okre[lającymi	szeroko[ci	pasów	ochronnych	wyro-
bisk	odkrywkowych	 (6,0	m	 -	10,0	m),	na	warun-
kach	koncesji,

d)	zapewnić	odwodnienie	terenu,	zgodnie	z	normą	
okre[lającą	warunki	 odwadniania	 powierzchniowe-
go	wyrobisk	powierzchniowych	i	zwaEowisk;

4)	 Po	 zakoGczeniu	 eksploatacji	 teren	 nalery	 zre-
kultywować,	w	oparciu	o	przepisy	szczególne	z	za-
kresu	ochrony	gruntów	rolnych	i	le[nych,	z	przezna-
czeniem	na	cele	wodne	lub	le[ne,	z	uwzględnieniem	
następujących	warunków:

a)	 masy	 ziemne	 usuwane	 i	 przemieszczane	 w	
związku	z	eksploatacją	piasku	nalery	wykorzystać	
do	rekultywacji	wyrobiska,

b)	rekultywację	nalery	prowadzić	sukcesywnie	na	
terenie	poeksploatacyjnym,

c)	 dopuszcza	 się	 zagospodarowanie	 związane	 z	
agroturystyką	 -	 uksztaEtowanie	 i	 urządzenie	 brze-
gów	zbiornika	wodnego	z	uwzględnieniem	walorów	
krajobrazu;

5)	ObsEuga	komunikacyjna	-	drogą	gminną,	ozna-
czoną	symbolem	KDG(L).

§9.1.	Wprowadza	się	 zmianę	polegającą	na	wy-
dzieleniu	z	terenu	przeznaczonego	w	planie	na	tere-
ny	rolnicze	(oznaczonego	symbolem	R)	-	terenu	pla-
nistycznego	 poEoronego	w	 obrębie	KIERZKÓWKA,	
oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	2	symbolem	2	MN.

2.	Przeznaczenie	terenu:
1)	Przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna;
2)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	infrastruktura	techniczna,
b)	obsEuga	komunikacji,
c)	zieleG	osEonowa,	izolacyjna,	urządzona.
3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
1)	Zabudowa	dziaEki	budynkiem	mieszkalnym,	jed-

norodzinnym;
2)	 Dopuszcza	 się	 budowę	 gararu	 wolnostojące-

go,	wbudowanego	lub	dobudowanego	do	budynku	
mieszkalnego	 oraz	 wolnostojących	 budynków	 go-
spodarczych,	gospodarczo-gararowych,	z	zachowa-
niem	warunków	zmiany	planu;

3)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	budynku	mieszkalnego	jednorodzinnego	-	dwie	

kondygnacje	nadziemne,	druga	w	poddaszu	urytko-
wym,	do	9,0	m,

b)	 budynku	 gospodarczego,	 gararowego	 lub	 go-
spodarczo-gararowego	 -jedna	 kondygnacja	 nad-
ziemna,	do	7,0	m;

4)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	jednorodzinnego	-	dach	

wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	30°-45°,
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b)	 budynku	 gospodarczego,	 gararowego	 lub	 go-
spodarczo-gararowego	-	dach	wielospadowy	o	na-
chyleniu	poEaci	20	-40°;

5)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	-	
15%	powierzchni	terenu	planistycznego;

6)	 Minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 terenu	 bio-
logicznie	 czynnej	 -	 50%	powierzchni	 terenu	plani-
stycznego;

7)	 ObsEuga	 komunikacyjna	 -	 drogą	 wewnętrzną,	
oznaczoną	symbolem	KDW	(dziaEka	nr	ewid.	407/2),	
wEączoną	do	drogi	publicznej	-	gminnej	(oznaczonej	
symbolem	KDG(L);

8)	 Minimalny	 wskapnik	 miejsc	 parkingowych	 w	
granicach	terenu	planistycznego	-1	miejsce	parkin-
gowe	/1	lokal	mieszkalny;

9)	Wszelkie	inwestycje	związane	z	pracami	ziem-
nymi,	 prowadzone	 w	 obrębie	 obszaru	 stanowiska	
archeologicznego	 wymagają	 zgEoszenia	 do	 Woje-
wódzkiego	 Konserwatora	 Zabytków,	 który	 okre[li	
konieczno[ć	 nadzoru	 archeologicznego	 nad	 praca-
mi	ziemnymi	lub	przeprowadzenie	archeologicznych	
badaG	przedinwestycyjnych.

§10.1.	Wprowadza	się	zmianę	polegającą	na	wy-
dzieleniu	z	 terenu	przeznaczonego	w	planie	na	 te-
reny	 rolnicze	 (oznaczonego	 symbolem	 R)	 -	 terenu	
planistycznego	poEoronego	w	obrębie	STAROZCIN,	
oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	3	symbolem	3	MN.

2.	Przeznaczenie	terenu
1)	Przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna;
2)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	infrastruktura	techniczna,
b)	obsEuga	komunikacji,
c)	zieleG	osEonowa,	izolacyjna,	urządzona.
3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
1)	Zabudowa	dziaEki	budynkiem	mieszkalnym,	jed-

norodzinnym;
2)	 Dopuszcza	 się	 budowę	 gararu	 wolnostojące-

go,	wbudowanego	lub	dobudowanego	do	budynku	
mieszkalnego	 oraz	 wolnostojących	 budynków	 go-
spodarczych,	gospodarczo-gararowych,	z	zachowa-
niem	warunków	zmiany	planu;

3)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	budynku	mieszkalnego	jednorodzinnego	-	dwie	

kondygnacje	nadziemne,	druga	w	poddaszu	urytko-
wym,	do	9,0	m,

b)	 budynku	 gospodarczego,	 gararowego	 lub	 go-
spodarczo-gararowego	 -jedna	 kondygnacja	 nad-
ziemna,	do	7,0	m;

4)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	jednorodzinnego	-	dach	

wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	30°-45°,
b)	 budynku	 gospodarczego,	 gararowego	 lub	 go-

spodarczo-gararowego	-	dach	wielospadowy	o	na-
chyleniu	poEaci	20	-40°;

5)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	-	
15%	powierzchni	terenu	planistycznego;

6)	 Minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 terenu	 bio-
logicznie	 czynnej	 -	 50%	powierzchni	 terenu	plani-

stycznego;
7)	 Nieprzekraczalne	 linie	 zabudowy	 od	 granicy	

ewidencyjnej	drogi	gminnej,	oznaczonej	 symbolem	
KDG(L):

a)	minimalna	-	20,0	m,
b)	maksymalna	(tylna)	-	95,0	m;
8)	ObsEuga	komunikacyjna	-	drogą	gminną,	ozna-

czoną	symbolem	KDG(L);
9)	 Minimalny	 wskapnik	 miejsc	 parkingowych	 w	

granicach	terenu	planistycznego	-1	miejsce	parkin-
gowe	/1	lokal	mieszkalny;

10)	Wszelkie	zamierzenia	inwestycyjne,	związane	
z	realizacją	prac	ziemnych	prowadzonych	w	wyzna-
czonej	 na	 zaEączniku	 graficznym,	 strefie	 obserwa-
cji	archeologicznej	(na	obszarze	o	durym	nasyceniu	
stanowiskami	 archeologicznymi)	 muszą	 być	 zgEa-
szane	do	Wojewódzkiego	Konserwatora	Zabytków	
w	celu	uzyskania	warunków	i	wytycznych.

11)	 Obowiązują	 ustalenia	 ogólne	 zmiany	 planu	
dotyczące	 Obszaru	 Chronionego	 Krajobrazu	 ｧKozi	
Bórｦ.

1.	Wprowadza	się	zmianę	polegającą	na	wydzie-
leniu	 z	 terenu	przeznaczonego	w	planie	 na	 tereny	
rolnicze	 (oznaczonego	 symbolem	 R)	 -	 terenu	 pla-
nistycznego	 poEoronego	 w	 obrębie	 KOZDÓWKA,	
oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	4	symbolem	4	MN.

2.	Przeznaczenie	terenu:
1)	Przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna;
2)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	infrastruktura	techniczna,
b)	obsEuga	komunikacji,
c)	zieleG	osEonowa,	izolacyjna,	urządzona.
3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
1)	Zabudowa	dziaEki	budynkiem	mieszkalnym,	jed-

norodzinnym;
2)	 Dopuszcza	 się	 budowę	 gararu	 wolnostojące-

go,	wbudowanego	lub	dobudowanego	do	budynku	
mieszkalnego	 oraz	 wolnostojących	 budynków	 go-
spodarczych,	gospodarczo-gararowych,	z	zachowa-
niem	warunków	zmiany	planu;

3)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	budynku	mieszkalnego	jednorodzinnego	-	dwie	

kondygnacje	nadziemne,	druga	w	poddaszu	urytko-
wym,	do	9,0	m,

b)	 budynku	 gospodarczego,	 gararowego	 lub	 go-
spodarczo-gararowego	 -jedna	 kondygnacja	 nad-
ziemna,	do	7,0	m;

4)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	jednorodzinnego	-	dach	

wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	30°-45°,
b)	 budynku	 gospodarczego,	 gararowego	 lub	 go-

spodarczo-gararowego	-	dach	wielospadowy	o	na-
chyleniu	poEaci	20	-40°;

5)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	-	
25%	powierzchni	terenu	planistycznego;

6)	 Minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 terenu	 bio-
logicznie	 czynnej	 -	 40%	powierzchni	 terenu	plani-
stycznego;
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7)	ObsEuga	komunikacyjna	-	drogą	gminną,	ozna-
czoną	symbolem	KDG(L);

8)	 Minimalny	 wskapnik	 miejsc	 parkingowych	 w	
granicach	terenu	planistycznego	-1	miejsce	parkin-
gowe	/1	lokal	mieszkalny.

§	 12.	 Ustala	 się	 stawkę	 procentową	 opEaty	 na	
rzecz	 gminy	 od	 wzrostu	 warto[ci	 nieruchomo[ci,	
będącego	 skutkiem	wej[cia	w	 rycie	 zmiany	 planu	
dla	nieruchomo[ci	poEoronych	w:

1)	terenach	przeznaczonych	pod	zabudowę	miesz-
kaniową	jednorodzinną	-	oznaczonych	zmianą	planu	
symbolem	MN	-	20%;

2)	 terenie	 przeznaczonym	 na	 powierzchniową	
eksploatację	surowców	mineralnych	-	oznaczonym	
zmianą	planu	symbolem	PE	-	30%.

§	13.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Wójtowi	
Gminy	Kamionka.

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

§	15.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wojewódz-
twa	Lubelskiego.

Przewodnicząca	Rady	Gminy	Kamionka	
Teresa Daniewska - Zając
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ZADĄCZNIK	NR	5
DO	UCHWADY	NR	XXXV/214/2010

RADY	GMINY	KAMIONKA
Z	DNIA	26	kwietnia	2010r

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA

Projekt	 zmiany	miejscowego	planu	 zagospodaro-
wania	 przestrzennego	 gminy	 Kamionka	 wyEorono	
do	publicznego	wglądu	w	terminie	od	27	stycznia	

do	25	lutego	2010	roku.	W	ustalonym	terminie	tj.	
do	18	marca	2010	roku	nie	wniesiono	uwag.
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ZADĄCZNIK	NR	6
DO	UCHWADY	NRXXXV/214/2010

RADY	GMINY	KAMIONKA
Z	DNIA	26	kwietnia	2010r

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O

FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiana	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	gminy	Kamionka	nie	powoduje	ko-
nieczno[ci	realizacji	inwestycji	z	zakresu	infrastruk-

tury	 technicznej,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	 wEasnych	
gminy.


