
UCHWAŁA NR XVIII/102/2016
RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515, z późn.zm.), art. 15, art. 16 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

DZIAŁ I.
Ustalenia ogólne

Rozdział 1.
Ustalenia formalno-prawne

§ 1. 1. Stwierdza się, że zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Miasta Radzyń 
Podlaski” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Radzyń Podlaski”, przyjętego uchwałą Nr XVIII/144/2000 Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 
czerwca 2000 r.

2. Uchwala się zmianę „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski”, 
zwaną dalej „zmianą planu”, przyjętego uchwałą Nr XL/240/2006 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 
stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 82, poz. 1509 z dnia 12 maja 2006 r.), zmienionego uchwałami 
Rady Miasta Radzyń Podlaski:

- Nr XI/46/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2920),

- Nr XXXVIII/218/09 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 26, poz. 575),

- Nr X/51/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 134, poz. 2274),

- Nr XXX/156/13 z dnia 28 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 2819),

– w zakresie określonym uchwałą Nr XXXII/167/13 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia  22 maja 2013 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Radzyń Podlaski” – na obszarze dotychczasowych terenów przeznaczonych pod przemysł, usługi 
wielobranżowe, obsługę ruchu drogowego, użytki rolne, drogi publiczne oznaczonych symbolami: F1 P,U, 
F2 P,U, F3 P, F4 KU, F5 R, 017 KD-Z i 018 KD-Z oraz części terenu przeznaczonego pod drogę publiczną 
oznaczonego symbolem 001 KD-S (DK nr 19), wyznacza się:

1) teren komunikacji drogowej – drogi publicznej ekspresowej S19 o pow. 2,23 ha, oznaczony symbolem 
Z110-KD-S;

2) teren produkcji i usług o pow. 18,20 ha, oznaczony symbolem Z111-P,U;

3) teren produkcji i usług o pow. 21,72 ha, oznaczony symbolem Z112-P,U;

4) teren produkcji i usług o pow. 8,37 ha, oznaczony symbolem Z113-P,U;
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5) teren komunikacji drogowej – drogi publicznej (ulicy) gminnej dojazdowej o pow. 0,46 ha, oznaczony 
symbolem Z114-KD-D;

6) teren komunikacji drogowej – drogi publicznej (ul. Budowlanych) zbiorczej gminnej

nr drogi 101983 L, o pow. 1,78 ha,  oznaczony symbolem Z115-KD-Z;

7) teren obsługi ruchu drogowego – stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów

o pow. 0,44 ha, oznaczony symbolem Z116-KU;

8) teren komunikacji drogowej – drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego

krajowej nr 19  o pow. 1,14 ha, oznaczony symbolem Z117-KD-GP;

9) teren produkcji i usług o pow. 17,96 ha, oznaczony symbolem Z118-P,U;

10) teren komunikacji drogowej – drogi publicznej (ulicy) gminnej dojazdowej o pow. 0,65 ha, oznaczony 
symbolem Z119-KD-D;

11) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o pow. 0,30 ha, oznaczony symbolem

Z120-MW.

§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową zmiany planu.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 – część graficzna zmiany planu, zwana dalej „rysunkiem zmiany planu”, sporządzona na 
mapie zasadniczej w skali w 1:1000, w układzie 6. sekcji;

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcia dotyczące realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Miasta Radzyń Podlaski oraz o zasadach ich 
finansowania;

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcia w sprawie uwag do projektu zmiany planu.

Rozdział 2.
System notacji zmiany planu

§ 3. 1. Ustalenia dla terenów objętych zmianą planu, o których mowa w § 1, określa się zgodnie  z ustawą z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. 
zm.), przy czym:

1) na rysunku zmiany planu wyznacza się liniami rozgraniczającymi ciągłymi tereny

o różnym przeznaczeniu oraz warunkach zagospodarowania, a także wyznacza się     główne elementy 
infrastruktury technicznej i komunikacji;

2) obszary funkcjonalne oraz strefy ochronne (bezpieczeństwa) lub uciążliwości (przewidywany zasięg 
przekroczeń standardów jakości środowiska) oznacza się    wyróżnikami graficznymi – określonymi w 
legendzie do rysunku zmiany planu;

3) ustalenia cyfrowo-literowe wg kolejności oznaczeń terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:

a) pozycja 1 – wprowadza się identyfikator literowy „Z” przedmiotowego terenu – przed właściwym 
oznaczeniem cyfrowo-literowym,

b) pozycja 2 – wprowadza się liczbę porządkową przedmiotowego terenu,

c) pozycja 3  –  symbolem literowym lub zestawem symboli literowych oznacza się przeznaczenie 
przedmiotowego terenu;

4) zróżnicowany system literowych oznaczeń:

a) tereny o jednofunkcyjnym przeznaczeniu oznacza się pojedynczymi symbolami literowymi,

b) tereny o wielofunkcyjnym przeznaczeniu oznacza się kilkoma symbolami literowymi, odpowiadającym 
różnorodnemu przeznaczeniu tych terenów;
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5) w przypadku, gdy określony teren położony jest w więcej niż jednej strefie ochronnej lub uciążliwości, albo 
na kilku obszarach funkcjonalnych – obowiązują łączne warunki zagospodarowania tego terenu, 
wynikające z przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego oraz ustaleń dla określonych stref i obszarów 
funkcjonalnych;

6) ustalenia zmiany planu należy odczytywać łącznie, tj. rysunek zmiany planu łącznie

z tekstem zmiany planu.

2. W ustaleniach zmiany planu stosuje się następujące symbole terenów o różnym

przeznaczeniu:

1) KD-S – tereny komunikacji drogowej – dróg publicznych ekspresowych (oznaczenie

dotyczy drogi ekspresowej S19);

2) KD-GP – tereny komunikacji drogowej – dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego (oznaczenie 
dotyczy drogi krajowej głównej ruchu przyspieszonego nr 19);

3) KD-Z – tereny komunikacji drogowej – drogi publicznej (ulicy) gminnej zbiorczej;

4) KD-D – tereny komunikacji drogowej – dróg publicznych (ulic) gminnych dojazdowych;

5) P,U – tereny produkcji i usług;

6) KU – tereny obsługi ruchu drogowego – stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów;

7) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3. W ustaleniach zmiany planu stosuje się następujące cyfrowo-literowe oznaczenia granic stref 
uciążliwości i funkcjonalnych (strategicznych), przy czym oznacza się również na rysunku planu:

1) numerem  2  – granice strategicznej strefy aglomeracji miejskiej;

2) numerem 3 – granice strategicznej strefy inwestycji wynikających z przyjętych kierunków 
zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego;

3) numerem 17 – granice strategicznej strefy aktywności gospodarczej;

4) oznaczeniem cyfrowo-literowym 13-E – granice strefy ochronnej (bezpieczeństwa)  projektowanej linii 
elektroenergetycznej 110 kV; oznaczenia wymienione powyżej umieszcza się również przy symbolach 
poszczególnych terenów objętych zmianą planu, co oznacza, że określony teren lub jego część położony 
jest w obrębie ww. strefy, a działalność inwestycyjna na tym terenie wymaga spełnienia szczególnych 
warunków zagospodarowania.

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu podstawowym,

wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;

2) terenach o jednofunkcyjnym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć tereny

o dominacji funkcjonalnej z określonej dziedziny (np. usług, produkcji i innych) – określone pojedynczym 
symbolem na rysunku zmiany planu;

3) terenach o wielofunkcyjnym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć tereny

o przeznaczeniu z różnorodnych dziedzin, nie kolidujących ze sobą – określone

kilkoma symbolami na rysunku zmiany planu;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć, ustalone zmianą planu

w obrębie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, przeważające   przeznaczenie terenów, na rzecz 
którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty funkcjonalne i przestrzenne;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, ustalone zmianą planu

w obrębie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, uzupełniające przeznaczenie terenów, którego 
obecność jest niezbędna, pożądana lub możliwa na terenach o określonym przeznaczeniu podstawowym;
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6) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie na rysunku zmiany planu rozdzielające tereny o 
różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania;

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć minimalne odległości projektowanej 
zabudowy od krawędzi jezdni, określone z uwzględnieniem przepisów o drogach publicznych oraz 
przyjętego w zmianie planu systemu zabudowy i warunków lokalnych;

8) działce budowlanej lub terenie inwestycji – należy przez to rozumieć nieruchomość lub taką jej część, o 
której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która położona jest w 
granicach terenu przeznaczonego w zmianie planu na cele zabudowy oraz której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej lub 
możliwości uzbrojenia pozwalają na realizację obiektów budowlanych w sposób zgodny z ustaleniami 
planu;

9) terenach sąsiednich – należy przez to rozumieć nieruchomości położone bezpośrednio przy granicy działki 
budowlanej (terenie inwestycji) lub po przeciwnej stronie użytkowanej wspólnie drogi wewnętrznej 
(dojazdowej) oraz zabudowane w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej 
zabudowy w zakresie określonym ustaleniami planu;

10) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej 
położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i 
warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i 
innych pomieszczeń technicznych, urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, bądź do najwyżej 
położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

11) wskaźnikach wykorzystania terenu – należy przez to rozumieć łącznie rozpatrywane dla określonej działki 
budowlanej (terenu inwestycji) wielkości:

a) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
(terenu inwestycji),

b) procentowy udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej (terenu 
inwestycji),

c) intensywność zabudowy działki budowlanej (terenu inwestycji) – stosunek całkowitej powierzchni 
zabudowy do powierzchni działki budowlanej, przy czym  powierzchnię całkowitą zabudowy liczy się 
jako sumę powierzchni wszystkich  kondygnacji (w tym piwnic) budynków zlokalizowanych na działce 
budowlanej (powierzchnię całkowitą budynku liczy się w obrysie ścian zewnętrznych wraz ze 
wszystkimi obiektami, takimi jak: tarasy, balkony, zjazdy do garaży, schody zewnętrzne);

12) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć tereny wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami i 
urządzeniami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w obszarach o zwartej 
zabudowie, pełniące m.in. funkcje izolacyjne i parawanowe (osłonowe) – w szczególności zieleń 
towarzyszącą ulicom i drogom oraz zabudowie o różnym przeznaczeniu;

13) infrastrukturze technicznej i komunikacji – należy przez to rozumieć sieci rozdzielcze, przyłącza i lokalne 
urządzenia infrastruktury technicznej związane z uzbrojeniem określonego terenu oraz dojścia, dojazdy, 
miejsca postojowe i parkingowe;

14) środowisku – należy przez to rozumieć ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w 
wyniku działalności człowieka, a w szczególności: powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, 
zwierzęta, rośliny, krajobraz oraz klimat, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska;

15) ochronie środowiska – należy przez to rozumieć podjęcie lub zaniechanie

działań umożliwiających zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej w środowisku, o której 
mowa w przepisach o ochronie środowiska;

16) przewidywanym zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska – należy przez to rozumieć 
przewidywany zasięg uciążliwości w otoczeniu terenów przeznaczonych dla realizacji obiektów 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,  o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska;
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17) dążenie do spełnienia warunku dostosowania do najlepszych dostępnych technik przy podejmowaniu 
przedsięwzięć – należy przez to rozumieć działania w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony 
środowiska jako całości, unikanie ochrony jednego komponentu środowiska kosztem zwiększenia 
zanieczyszczenia drugiego, zapobieganie lub skuteczne ograniczanie wprowadzania do środowiska 
substancji lub energii oraz niepogarszanie stanu środowiska w znacznych rozmiarach i nie powodowanie 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, jak również zapewnienie, że emisja w warunkach normalnego 
funkcjonowania instalacji, nie będzie większa, niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla 
poszczególnych wariantów funkcjonowania tych przedsięwzięć;

18) drodze, ulicy, drodze publicznej, drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć wyrażenia określone 
przepisami o drogach publicznych oraz w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie;

19) krajobrazie kulturowym – należy przez to rozumieć przestrzenie historycznie ukształtowane w wyniku 
działalności człowieka, zawierające wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze w rozumieniu 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

20) obszarze funkcjonalnym oraz strefie ochronnej (bezpieczeństwa) lub uciążliwości (przewidywanym 
zasięgu przekroczeń standardów jakości  środowiska) – należy przez to rozumieć zespół terenów 
wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o ustalonej, wspólnej polityce przestrzennej, 
określonej poprzez szczególne warunki zagospodarowania tych terenów (nakazy, zakazy, dopuszczenia i 
ograniczenia);

21) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1409, z późn. zm.);

22) ogrodzeniu tymczasowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie wykonane z elementów łatwo 
rozbieralnych;

23) usługach publicznych – należy przez to rozumieć obiekty użyteczności publicznej,

w tym: urzędy, siedziby administracji, straży pożarnej oraz inne, o podobnym charakterze;

24) usługach niepublicznych – należy przez to rozumieć usługi nie wymienione

w pkt 23, w szczególności rzemiosła usługowego i produkcyjnego oraz inne o podobnym charakterze;

25) usługach wielobranżowych – należy przez to rozumieć usługi publiczne, o których mowa w pkt 23 i usługi 
niepubliczne, o których mowa w pkt 24;

26) terenach zainwestowanych – należy przez to rozumieć tereny w granicach działek budowlanych z 
obiektami kubaturowymi i urządzeniami towarzyszącymi;

27) terenach nie zainwestowanych – należy przez to rozumieć tereny w granicach

działek budowlanych bez obiektów kubaturowych i urządzeń towarzyszących;

28) reklamie – należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji 
promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne;

29) tablicy reklamowej – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji 
reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej 
ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy 
umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy,

z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich 
przeznaczeniem;

30) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący 
ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica 
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reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich 
przeznaczeniem;

31) szyldzie – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o 
działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się 
znajdują;

32) mieście – należy przez to rozumieć część obszaru miasta Radzyń Podlaski objętą niniejszą zmianą planu, 
w granicach oznaczonych na rysunku zmiany planu.

DZIAŁ II.
Ustalenia wynikające z zasad polityki funkcjonalno-przestrzennej,określonych w „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski”
Rozdział 1.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegooraz kształtowania przestrzeni o charakterze 
publicznymoraz szczegółowe zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości

§ 4. 1. Przy kształtowaniu architektury, należy komponować nową zabudowę z uwzględnieniem warunków 
lokalizacji dla prawidłowego powiązania z otoczeniem – obowiązująparametry oraz wskaźniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów, określone w Dziale III.

2. W kształtowaniu przestrzeni o charakterze publicznym należy stosować:

1) pastelową kolorystykę obiektów, z wykluczeniem jaskrawych barw oraz agresywnych

form zabudowy i zagospodarowania terenów – z wyjątkiem akcentów kolorystycznych i wyróżnień w obrębie 
wejść do budynków;

2) elementy małej architektury nawiązujące do współczesnego charakteru miejsca

lokalizacji;

3) zieleń urządzoną – parawanową (osłonową) i izolacyjną o składzie gatunkowym

zbliżonym do zieleni występującej w krajobrazie naturalnym.

3. Nie wyznacza się terenów wymagających scalania i podziałów nieruchomości

– w związku z tym, nie określa się w zmianie planu szczegółowych zasad i warunków

scalania i podziału nieruchomości.

4. Dla terenów objętych zmianą planu nie ustala się:

1) minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych;

2) minimalnych szerokości frontu działek;

3) kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

5. Ustala się, że na terenach objętych zmianą planu – do czasu realizacji nowych inwestycji

obowiązywać będzie dotychczasowy sposób użytkowania tych terenów.

Rozdział 2.
Zasady i warunki sytuowania reklam, tablic reklamowych,

urządzeń reklamowych, szyldów i ogrodzeń

§ 5. 1. Reklamy, tablice reklamowe, urządzenia reklamowe i szyldy lokalizowane na terenie objętym 
zmianą planu powinny harmonizować z istniejącą i projektowaną zabudową.

2. Zakazuje się lokalizacji reklam, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:

1) widocznych z jezdni zasadniczej drogi publicznej ekspresowej Z110-KD-S;

2) w odległości mniejszej niż 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej ekspresowej Z110-KD-S, 
w tym także od jej dodatkowej jezdni;
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3) w odległości mniejszej niż 50 m:

a) od węzła na połączeniu projektowanej drogi publicznej ekspresowej

Z110-KD-S z drogą publiczną główną ruchu przyspieszonego Z117-KD-GP,

b) od skrzyżowań drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego Z117-KD-GP z:

- drogą publiczną gminną ul. Międzyrzecką,

- drogą publiczną gminną dojazdową Z119-KD-D,

- drogą publiczną gminną zbiorczą Z115-KD-Z;

4) w obszarze oddziaływania węzła i skrzyżowań wymienionych w pkt 3 lit. a i b;

5) w odległości mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczających projektowanego pasa drogi publicznej głównej 
ruchu przyspieszonego Z117-KD-GP.

3.  Ogrodzenia od strony dróg publicznych wydzielonych terenami: Z110-KD-S,

Z117-KD-GP, Z115-KD-Z i Z119-KD-D należy sytuować poza liniami rozgraniczającymi wydzielającymi 
projektowane pasy tych dróg – z wyłączeniem ogrodzeń tymczasowych, które mogą być lokalizowane także w 
pasie terenu przeznaczonego na poszerzenie istniejących pasów ww. dróg.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody

i krajobrazu kulturowego

§ 6. 1. Ustalenia w zakresie ochrony zasobów środowiska:

1) obowiązuje ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez:

a) podporządkowanie sposobu zagospodarowania terenów poprawie stanu

i zasobów wód powierzchniowych,

b) utrzymanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z zapewnieniem właściwych warunków ich 
wykorzystania oraz podwyższenia ich stanu ekologicznego,

c) uporządkowanie gospodarki ściekowej i odpadami – budowę sieci kanalizacyjnej

i oczyszczalni ścieków oraz niedopuszczanie do powstawania nieformalnych składowisk odpadów;

2) obowiązuje ochrona klimatu akustycznego – poprzez stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania 
dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska;

3) obowiązuje ochrona stanu powietrza atmosferycznego – poprzez zakaz przekraczania dopuszczalnych 
stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych zgodnie z przepisami w sprawie poziomów niektórych substancji w 
powietrzu;

4) obowiązuje ochrona powierzchni ziemi – poprzez racjonalne wykorzystanie gruntów w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania, z zachowaniem ustalonych niniejszą zmianą planu proporcji pomiędzy 
wskaźnikami powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej w obrębie poszczególnych 
terenów budowlanych;

5) na terenach objętych zmianą planu nie występują:

a) obszary i obiekty przyrodnicze wymagające ochrony, w szczególności obszary „Natura 2000”,

b) obszary chronionego krajobrazu wymagające ochrony,

c) obszary krajobrazu kulturowego wymagające ochrony

– w związku z czym, nie ustala się zasad ochrony w przedmiotowym zakresie.

2. Ustalenia w zakresie ochrony przed zagrożeniami środowiskowymi:

1) w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko zakazuje się:
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a) prowadzenia działalności w sposób powodujący naruszenie standardów jakości środowiska oraz 
pogorszenie warunków środowiska terenów sąsiednich,  lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej mogącej powodować przekroczenie dopuszczalnych 
poziomów oddziaływania na środowisko – poprzez emisję substancji i energii, a zwłaszcza wytwarzanie: 
hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczanie powietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych, w szczególności lokalizację zakładów, które ze względu na profil działalności zaliczane są 
do zakładów o zwiększonym oraz dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (z użyciem 
substancji niebezpiecznych) – przedmiotowe zakazy nie dotyczą inwestycji związanych z realizacją 
drogi publicznej ekspresowej Z110-KD-S, inwestycji związanych z drogą publiczną główną ruchu 
przyspieszonego Z117-KD-GP, oraz pozostałych inwestycji drogowych niezbędnych do obsługi terenów 
objętych zmianą planu,

b) prowadzenia działalności gospodarczej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki lub zespołu 
działek, do których inwestor posiada tytuł prawny;

2) w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko nakazuje się:

a) dążenie do zmniejszenia lub wyeliminowania możliwości występowania nadzwyczajnych zagrożeń, a w 
przypadku ich zaistnienia, sprawne wykorzystanie wszystkich dostępnych sił i środków do prowadzenia 
akcji ratunkowych i likwidacji skutków zagrożeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 
związanego z działalnością produkcyjną przedsiębiorców,

b) koordynowanie działań zmierzających do zapobiegania i likwidacji  nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i 
środowiska (klęski żywiołowe), będących następstwem działania sił przyrody lub wypadkami i 
katastrofami spowodowanymi rozwojem cywilizacyjnym, w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa 
przewozu materiałów niebezpiecznych;

3) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zakazuje się:

a) wprowadzania nie oczyszczonych ścieków sanitarnych do wód powierzchniowych i do ziemi oraz 
tworzenia  i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników ścieków,

b) wprowadzania wszelkich ścieków do: wód podziemnych, ziemi na obszarach płytkiego występowania 
użytkowanych wód podziemnych przykrytych utworami przepuszczalnymi, śródlądowych wód 
powierzchniowych i do ziemi, jeżeli byłoby to sprzeczne z wymogami wynikającymi z ustanowienia 
stref ochronnych źródeł i ujęć wody;

4) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej nakazuje się:

a) podłączenie ośrodków produkcji i usług do zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub przejściowo do 
oczyszczalni indywidualnych, w szczególności przy podejmowaniu przedsięwzięć mogących pogorszyć 
stan środowiska,

b) przy realizacji przedsięwzięć wytwarzających ścieki o parametrach przekraczających dopuszczalne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń obowiązuje realizacja urządzeń redukujących te zanieczyszczenia 
(podczyszczanie ścieków poprodukcyjnych) przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,

c) w przypadku realizacji sieci kanalizacji deszczowej – sukcesywne oczyszczanie ścieków deszczowych z 
zanieczyszczeń ropopochodnych i części stałych – przed ich odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych;

5) w zakresie gospodarki odpadami zakazuje się:

a) składowania odpadów poza miejscami do tego celu wyznaczonych,

b) lokalizacji obiektów i urządzeń służących przemysłowej utylizacji odpadów, w tym spalania, 
przetwarzania odpadów;

6) w zakresie gospodarki odpadami nakazuje się:

a) minimalizację wytwarzania odpadów poprzez wprowadzanie recyklingu,

b) maksymalizację wykorzystania odpadów, m.in. poprzez selektywną zbiórkę oraz ekologiczne 
systematyczne unieszkodliwianie i usuwanie odpadów,
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c) racjonalną gospodarkę odpadami niebezpiecznymi, m.in. poprzez zamykanie obiegów materiałowych i 
energetycznych oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii,

d) zapewnienie możliwości selektywnego gromadzenia odpadów na każdym terenie inwestycyjnym w 
terenach budowlanych;

7) w zakresie potrzeb cieplnych i energetycznych oraz systemów przewietrzania zakazuje się:

a) niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń z placów budowy,

b) stosowania systemów grzewczych o wysokim stopniu zasiarczenia;

8) w zakresie potrzeb cieplnych i energetycznych oraz systemów przewietrzania nakazuje się:

a) ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów energetycznego spalania,

b) w odniesieniu do zabudowy istniejącej – wprowadzanie wysokowydajnych kotłów nowej generacji do 
spalania wyselekcjonowanych paliw stałych (np. z paleniskami fluidalnymi, z paleniskami 
niskoemisyjnymi, z recyrkulacją), zmianę systemu opalania z węglowego na gazowe, olejowe lub 
elektryczne, czy też wykorzystanie do wytwarzania ciepła biomasy i innych odnawialnych źródeł energii,

c) w odniesieniu do nowej zabudowy – stosowanie wyłącznie paliw ekologicznie czystych z zastosowaniem 
technologii zapewniających minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów (gaz, lekki olej opałowy, energia 
elektryczna, energia słoneczna oraz inne niekonwencjonalne i odnawialne źródła energii),

d) uwzględnienie i zachowanie w systemach zabudowy – naturalnych systemów przewietrzania;

9) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym – obowiązują zasady dotyczące budowy 
i lokalizacji obiektów, określone w przepisachw sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania tych poziomów, i o ochronie przed polem 
elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi;

10) w zakresie ochrony przed niekorzystnymi warunkami budowlanymi, ze względu na położenie w obrębie 
obszarów o średnio korzystnych i mało korzystnych warunkach geologicznych – przy realizacji obiektów 
budowlanych obowiązuje dostosowanie działalności inwestycyjnej i sposobu posadowienia oraz konstrukcji 
obiektów do występujących zagrożeń;

11) na terenach objętych zmianą planu nie występują zagrożenia:

a) osuwiskowe,

b) powodziowe,

c) związane z eksploatacją kopalin (szkody górnicze)

– w związku z czym, nie ustala się zasad ochrony w przedmiotowym zakresie.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7. 1. Zasady kompozycji zabudowy:

1) obowiązuje harmonijne wkomponowanie nowej zabudowy w istniejące

układy urbanistyczno-architektoniczne w nawiązaniu do współczesnych uwarunkowań;

2) dalsza urbanizacja obszaru powinna stanowić kontynuację rozwoju obecnej struktury zabudowy.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) architektura obiektów winna być kształtowana w nawiązaniu do współczesnego otoczenia, jako zespół 
wyodrębniony z lokalnej struktury na zasadzie pozytywnego wpisania w krajobraz lokalny – z zielenią 
urządzoną;

2) wyklucza się lokalizację obiektów budowlanych o cechach dysharmonizujących przestrzeń ukształtowaną.

3. Na terenach objętych zmianą planu nie występują:

1) obiekty i obszary wpisane do ewidencji i rejestru zabytków Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków;
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2) obiekty dóbr kultury współczesnej;

– w związku z czym nie ustala się zasad ochrony w przedmiotowym zakresie.

DZIAŁ III.
Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1.
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów

§ 8. Dla terenu oznaczonego symbolem Z110-KD-S ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji drogowej – drogi publicznej ekspresowej klasy S wraz z 
obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i 
obsługą ruchu, a także urządzeniami związanymi z potrzebami zarządzania drogą;

2) zasady zagospodarowania: pas drogowy w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z111-P,U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren produkcji i usług (ośrodki produkcji i usług wielobranżowych – 
publicznych i niepublicznych);

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa biurowa, techniczna i gospodarcza (biura, garaże, pracownie, obiekty zaplecza – 
administracyjne, socjalno-sanitarne, magazynowo - składowe),

b) obiekty i urządzenia małej architektury,

c) zieleń urządzona – parawanowa (osłonowa) i izolacyjna,

d) wody powierzchniowe (naturalne – cieki, stawy, zbiorniki i oczka wodne) oraz urządzenia regulacyjne i 
zabezpieczające w korytach cieków wodnych,

e) urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),

f) urządzenia fotowoltaiczne wytwarzające energię z odnawialnych źródeł o mocy nie przekraczającej 100 
kW,

g) urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe i postojowe, place manewrowe);

3) zasady zagospodarowania:

a) zasady kształtowania zabudowy produkcyjnej i usługowej:

- dopuszcza się realizację zabudowy wolnostojącej,

- wysokość obiektów – max 18 m n. p. t.,

- nie ustala się geometrii dachu,

b) zasady kształtowania zabudowy technicznej i gospodarczej:

- wysokość obiektów – max 18 m,

- nie ustala się geometrii dachu,

c) zasady realizacji infrastruktury technicznej: uzbrojenie terenu poprzez przyłącza wodno-kanalizacyjne 
oraz gazowe i elektroenergetyczne – z istniejących i projektowanych sieci,

d) zasady obsługi komunikacyjnej: wyłącznie poprzez zjazdy publiczne z drogi publicznej (ulicy) gminnej 
dojazdowej Z119-KD-D,

e) zasady realizacji parkingów:

-  obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania w ilości nie mniejszej niż odpowiadającej 20% 
liczby osób zatrudnionych, w tym wydzielenie z takich miejsc co najmniej 5% miejsc do parkowania 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

f) wskaźniki wykorzystania terenów:

- powierzchnia zabudowy – max 60% powierzchni terenu inwestycji,
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- powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni terenu inwestycji,

- intensywność zabudowy – max 0,8;

g) dopuszcza się odstępstwa od ustaleń ust. 1 pkt 3 lit. f, jeżeli wynikają

one z uwarunkowań kompozycyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych, urbanistycznych, technicznych 
oraz warunków lokalnych,

h) linie zabudowy nieprzekraczalne wzdłuż dróg publicznych – według rysunku

zmiany planu z zachowaniem odległości:

-  dla drogi publicznej ekspresowej Z110-KD-S – 10,0 m od linii rozgraniczającej projektowany 
pas drogowy (min. 25,0 m od krawędzi projektowanej jezdni),

-  dla drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego Z117-KD-GP – 5,0 m od linii 
rozgraniczającej projektowany pas drogowy (min. 20,0 m od krawędzi istniejącej jezdni),

- dla drogi publicznej gminnej dojazdowej Z119-KD-D – 4,0 m od linii rozgraniczającej projektowany 
pas drogowy (min. 6,0 m od krawędzi projektowanej jezdni).

2. Dla terenu oznaczonego symbolem Z111-P,U ustala się szczególne warunki

zagospodarowania:

1) zakazuje się:

a) prowadzenia działalności w sposób powodujący naruszenie standardów jakości środowiska – w 
szczególności pogorszenie warunków środowiska terenów sąsiednich,

b) stosowania bezodpływowych zbiorników ścieków;

2) nakazuje się:

a) dostosowanie rozwiązań projektowych do lokalnych, hydrogeologicznych warunków budowlanych i 
potencjalnych zagrożeń,

b) realizację kompleksowego zakresu uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej – w szczególności 
z rozwiązaną gospodarką odpadami, systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania 
ścieków – obowiązuje podłączenie do zbiorczej lub do własnej, indywidualnej oczyszczalni ścieków,

c) stosowanie proekologicznych – energooszczędnych, wodooszczędnych oraz małoodpadowych 
technologii, nie pogarszających obowiązujących standardów jakości środowiska – emisja hałasu, 
wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód – w granicach wartości dopuszczalnych,

d) realizację urządzeń podczyszczających, a przy realizacji obiektów magazynowo-składowych – szczelne 
zabezpieczenie podłoża w przypadku ścieków o parametrach przekraczających dopuszczalne wartości 
wskaźników zanieczyszczeń,

e) wprowadzanie zieleni izolacyjnej i parawanowej (osłonowej) systemem nasadzeń pojedynczych, 
kępowych lub szpalerowych, z zastosowaniem gęstych krzewów oraz niskich i wysokich drzew;

3) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych (dojazdowych), ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-
jezdnych oraz miejsc parkingowych i postojowych.

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z112-P,U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren produkcji i usług (ośrodki produkcji i usług wielobranżowych – 
publicznych i niepublicznych);

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa biurowa, techniczna i gospodarcza (biura, garaże, pracownie, obiekty zaplecza – 
administracyjne, socjalno-sanitarne, magazynowo - składowe),

b) obiekty i urządzenia małej architektury,

c) zieleń urządzona – parawanowa (osłonowa) i izolacyjna,
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d) wody powierzchniowe (naturalne – cieki, stawy, zbiorniki i oczka wodne) oraz urządzenia regulacyjne i 
zabezpieczające w korytach cieków wodnych,

e) urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),

f) urządzenia fotowoltaiczne wytwarzające energię z odnawialnych źródeł o mocy nie przekraczającej 100 
kW,

g) urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe i postojowe, place manewrowe);

3) zasady zagospodarowania:

a) zasady kształtowania zabudowy produkcyjnej i usługowej:

- dopuszcza się realizację zabudowy wolnostojącej,

- wysokość obiektów – max 18 m n. p. t.,

- nie ustala się geometrii dachu,

b) zasady kształtowania zabudowy technicznej i gospodarczej:

- wysokość obiektów – max 18 m,

- nie ustala się geometrii dachu,

c) zasady realizacji infrastruktury technicznej: uzbrojenie terenu poprzez przyłącza wodno-kanalizacyjne 
oraz gazowe i elektroenergetyczne – z istniejących i projektowanych sieci,

d) zasady obsługi komunikacyjnej: poprzez zjazdy publiczne z drogi publicznej gminnej (ul. Budowlanych) 
zbiorczej Z-115-KD-Z i drogi publicznej (ulicy) gminnej dojazdowej Z114-KD-D,

e) zasady realizacji parkingów: obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania

w ilości nie mniejszej niż odpowiadającej 20% liczby osób zatrudnionych, w tym wydzielenie z takich 
miejsc co najmniej 5% miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

f) wskaźniki wykorzystania terenów:

- powierzchnia zabudowy – max 60% powierzchni terenu inwestycji,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni terenu inwestycji,

- intensywność zabudowy – max 0,8;

g) dopuszcza się odstępstwa od ustaleń ust. 1 pkt 3 lit. f, jeżeli wynikają

one z uwarunkowań kompozycyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych, urbanistycznych, technicznych 
oraz warunków lokalnych,

h) linie zabudowy nieprzekraczalne wzdłuż dróg publicznych – według rysunku

zmiany planu z zachowaniem odległości:

-  dla drogi publicznej gminnej (ul. Budowlanych) zbiorczej Z115-KD-Z – wzdłuż linii 
rozgraniczającej projektowany pas drogowy (min. 6,0 m od krawędzi istniejącej jezdni),

-  dla drogi publicznej gminnej dojazdowej Z114-KD-D – 4,0 m od linii rozgraniczającej 
projektowany pas drogowy (min. 6,0 m od krawędzi projektowanej jezdni.

2.  Dla terenu oznaczonego symbolem Z112-P,U ustala się szczególne warunki

zagospodarowania:

1) zakazuje się:

a) prowadzenia działalności w sposób powodujący naruszenie standardów jakości środowiska – w 
szczególności pogorszenie warunków środowiska terenów sąsiednich,

b) stosowania bezodpływowych zbiorników ścieków;

2) nakazuje się:
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a) dostosowanie rozwiązań projektowych do lokalnych, hydrogeologicznych warunków budowlanych i 
potencjalnych zagrożeń,

b) realizację kompleksowego zakresu uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej – w szczególności  
z rozwiązaną gospodarką odpadami, systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania 
ścieków – obowiązuje podłączenie do zbiorczej lub do własnej, indywidualnej oczyszczalni ścieków,

c) stosowanie proekologicznych – energooszczędnych, wodooszczędnych oraz małoodpadowych 
technologii, nie pogarszających obowiązujących standardów jakości środowiska – emisja hałasu, 
wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód – w granicach wartości dopuszczalnych,

d) realizację urządzeń podczyszczających, a przy realizacji obiektów magazynowo-składowych – szczelne 
zabezpieczenie podłoża w przypadku ścieków o parametrach przekraczających dopuszczalne wartości 
wskaźników zanieczyszczeń,

e) wprowadzanie zieleni izolacyjnej i parawanowej (osłonowej) systemem nasadzeń pojedynczych, 
kępowych lub szpalerowych, z zastosowaniem gęstych krzewów oraz niskich i wysokich drzew;

3) dopuszcza się:

a) w obrębie istniejącej zabudowy dokonywanie uzupełnień i przekształceń (działalność remontowo-
budowlaną), w tym: przeprowadzanie remontów bieżących, kapitalnych, wymiany substancji budowlanej 
oraz innych przekształceń (m. in. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz realizacji 
nowej zabudowy oraz  obiektów i urządzeń towarzyszących,

b) lokalizację dróg wewnętrznych (dojazdowych), ciągów: pieszych, rowerowych i pieszo-jezdnych oraz 
miejsc parkingowych i postojowych.

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z113-P,U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren produkcji i usług (ośrodki produkcji i usług wielobranżowych – 
publicznych i niepublicznych);

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa biurowa, techniczna i gospodarcza (biura, garaże, pracownie, obiekty zaplecza – 
administracyjne, socjalno-sanitarne, magazynowo - składowe),

b) obiekty i urządzenia małej architektury,

c) zieleń urządzona – parawanowa (osłonowa) i izolacyjna,

d) wody powierzchniowe (naturalne – cieki, stawy, zbiorniki i oczka wodne) oraz urządzenia regulacyjne i 
zabezpieczające w korytach cieków wodnych,

e) urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),

f) urządzenia fotowoltaiczne wytwarzające energię z odnawialnych źródeł o mocy nie przekraczającej 100 
kW,

g) urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe i postojowe, place manewrowe);

h) zasady zagospodarowania:

f) zasady kształtowania zabudowy produkcyjnej i usługowej:

- dopuszcza się realizację zabudowy wolnostojącej,

- wysokość obiektów – max 18 m n. p. t.,

- nie ustala się geometrii dachu,

g) zasady kształtowania zabudowy technicznej i gospodarczej:

- wysokość obiektów – max 18 m,

- nie ustala się geometrii dachu,

h) zasady realizacji infrastruktury technicznej: uzbrojenie terenu poprzez przyłącza wodno-kanalizacyjne 
oraz gazowe i elektroenergetyczne – z istniejących i projektowanych sieci,
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i) zasady obsługi komunikacyjnej: wyłącznie poprzez zjazdy publiczne z drogi publicznej gminnej (ul. 
Budowlanych) zbiorczej Z-115-KD-Z i drogi publicznej (ulicy) gminnej dojazdowej Z114-KD-D,

j) zasady realizacji parkingów: obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania

w ilości nie mniejszej niż odpowiadającej 20% liczby osób zatrudnionych, w tym wydzielenie z takich 
miejsc co najmniej 5% miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

g) wskaźniki wykorzystania terenów:

- powierzchnia zabudowy – max 60% powierzchni terenu inwestycji,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni terenu inwestycji,

- intensywność zabudowy – max 0,8;

h) dopuszcza się odstępstwa od ustaleń ust. 1 pkt 3 lit. f, jeżeli wynikają

one z uwarunkowań kompozycyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych, urbanistycznych, technicznych 
oraz warunków lokalnych,

i) linie zabudowy nieprzekraczalne wzdłuż dróg publicznych – według rysunku

zmiany planu z zachowaniem odległości:

-  dla drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego Z117-KD-GP – 10,0 m od linii 
rozgraniczającej projektowany pas drogowy (min. 18,0 m od krawędzi istniejącej jezdni),

- dla drogi publicznej gminnej (ul. Budowlanych) zbiorczej Z115-KD-Z – wzdłuż linii rozgraniczającej 
projektowany pas drogowy (min. 6,0 m od krawędzi istniejącej jezdni),

- dla drogi publicznej gminnej dojazdowej Z114-KD-D – 4,0 m od linii rozgraniczającej projektowany 
pas drogowy (min. 6,0 m od krawędzi projektowanej jezdni.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem Z113-P,U ustala się szczególne warunki zagospodarowania:

1) zakazuje się:

a) prowadzenia działalności w sposób powodujący naruszenie standardów jakości środowiska – w 
szczególności pogorszenie warunków środowiska terenów sąsiednich,

b) stosowania bezodpływowych zbiorników ścieków;

2) nakazuje się:

a) dostosowanie rozwiązań projektowych do lokalnych, hydrogeologicznych warunków budowlanych i 
potencjalnych zagrożeń,

b) realizację kompleksowego zakresu uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej – w szczególności  
z rozwiązaną gospodarką odpadami, systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania 
ścieków – obowiązuje podłączenie do zbiorczej lub do własnej, indywidualnej oczyszczalni ścieków,

c) stosowanie proekologicznych – energooszczędnych, wodooszczędnych oraz małoodpadowych 
technologii, nie pogarszających obowiązujących standardów jakości środowiska – emisja hałasu, 
wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód – w granicach wartości dopuszczalnych,

d) realizację urządzeń podczyszczających, a przy realizacji obiektów magazynowo-składowych – szczelne 
zabezpieczenie podłoża w przypadku ścieków o parametrach przekraczających dopuszczalne wartości 
wskaźników zanieczyszczeń,

e) wprowadzanie zieleni izolacyjnej i parawanowej (osłonowej) systemem nasadzeń pojedynczych, 
kępowych lub szpalerowych, z zastosowaniem gęstych krzewów oraz niskich i wysokich drzew;

3) dopuszcza się:

a) w obrębie istniejącej zabudowy dokonywanie uzupełnień i przekształceń (działalność remontowo-
budowlaną), w tym: przeprowadzanie remontów bieżących, kapitalnych, wymiany substancji budowlanej 
oraz innych przekształceń (m. in. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz realizacji 
nowej zabudowy oraz  obiektów i urządzeń towarzyszących,
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b) lokalizację dróg wewnętrznych (dojazdowych), ciągów: pieszych, rowerowych

i pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych i postojowych.

§ 12. Dla terenu oznaczonego symbolem Z114-KD-D ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji drogowej – drogi publicznej (ulicy) gminnej dojazdowej 
wraz z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeniami związanym z potrzebami zarządzania drogą;

2) zasady zagospodarowania:

a) pas drogowy w liniach rozgraniczających o szer. 10 m – zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b) rozwiązania materiałowe nawierzchni parkingów i ciągów pieszych

w dostosowaniu do charakteru sąsiedniej zabudowy (asfalt, kostka brukowa, żwir oraz nawierzchnie 
zielone, trawiaste – utwardzone elementami ażurowymi).

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z115-KD-Z ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji drogowej – drogi publicznej gminnej

(ul. Budowlanych) zbiorczej klasy Z wraz z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi 
związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeniami związanym z 
potrzebami zarządzania drogą;

2) zasady zagospodarowania:

a) pas drogowy w liniach rozgraniczających o szer. 25 m – zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b) rozwiązania materiałowe nawierzchni parkingów i ciągów pieszych

w dostosowaniu do charakteru sąsiedniej zabudowy (asfalt, kostka brukowa, żwir oraz nawierzchnie 
zielone, trawiaste - utwardzone elementami ażurowymi).

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z116-KU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren obsługi ruchu drogowego – stacji paliw, napraw

i diagnostyki pojazdów;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi niepubliczne (obiekty handlowe) oraz turystyczne (hotele),

b) obiekty zaplecza: administracyjnego, socjalnego i technicznego,

c) mała architektura,

d) zieleń urządzona – parawanowa (osłonowa) i izolacyjna,

e) urządzenia infrastruktury technicznej,

f) urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe i postojowe place manewrowe);

3) zasady zagospodarowania:

a) zasady kształtowania zabudowy obiektów obsługi ruchu drogowego:

- dopuszcza się realizację zabudowy wolnostojącej,

- kondygnacje nadziemne – max 2, w tym poddasze użytkowe,

- zwarta lub lekko rozczłonkowana bryła,

- wysokość obiektów – max 12 m n. p. t.,

- dachy spadziste,

b) zasady kształtowania zabudowy technicznej i gospodarczej:

- kondygnacje nadziemne – max 2 (w tym poddasze użytkowe),
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- wysokość obiektów – max 9 m,

- dachy spadziste,

c) zasady realizacji infrastruktury technicznej: uzbrojenie terenu poprzez przyłącza wodno-kanalizacyjne 
oraz gazowe i elektroenergetyczne – z istniejących i projektowanych sieci,

d) zasady obsługi komunikacyjnej: poprzez zjazdy publiczne z drogi publicznej gminnej (ul. Budowlanych) 
zbiorczej Z115-KD-Z,

e) zasady realizacji parkingów: obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania

w ilości nie mniejszej niż odpowiadającej 20% liczby osób zatrudnionych, w tym wydzielenie z takich 
miejsc co najmniej 5% miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

f) wskaźniki wykorzystania terenów:

- powierzchnia zabudowy – max 60% pow. terenu inwestycji,

- powierzchnia biologicznie czynna – min 10% pow. terenu inwestycji,

- intensywność zabudowy – max 0,8,

g) dopuszcza się odstępstwa od ustaleń ust. 1 pkt 3 lit. f, jeżeli wynikają

one z uwarunkowań kompozycyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych, urbanistycznych, technicznych 
oraz warunków lokalnych – przy zachowaniu właściwych relacji z otoczeniem,

h) linie zabudowy nieprzekraczalne wzdłuż dróg publicznych – według rysunku

zmiany planu z zachowaniem odległości:

-  dla drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego Z117-KD-GP – 10,0 m od linii 
rozgraniczającej projektowany pas drogowy (min. 18,0 m od krawędzi istniejącej jezdni),

-  dla drogi publicznej gminnej (ul. Budowlanych) zbiorczej Z115-KD-Z – wzdłuż linii 
rozgraniczającej projektowany pas drogowy (min. 6,0 m od krawędzi istniejącej jezdni).

2. Dla terenu oznaczonego symbolem Z116-KU ustala się szczególne warunki  zagospodarowania:

1) zakazuje się:

a) prowadzenia działalności w sposób powodujący naruszenie standardów jakości środowiska – w 
szczególności pogorszenie warunków środowiska terenów sąsiednich,

b) stosowania bezodpływowych zbiorników ścieków;

2) nakazuje się:

a) dostosowanie rozwiązań projektowych do lokalnych, hydrogeologicznych warunków budowlanych i 
potencjalnych zagrożeń,

b) realizację kompleksowego zakresu uzbrojenia w urządzenia infrastruktury

technicznej – w szczególności  z rozwiązaną gospodarką odpadami, systemem  zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzania i oczyszczania ścieków – obowiązuje podłączenie do zbiorczej lub do własnej, 
indywidualnej oczyszczalni ścieków,

c) stosowanie proekologicznych – energooszczędnych, wodooszczędnych oraz małoodpadowych 
technologii, nie pogarszających obowiązujących standardów jakości środowiska – emisja hałasu, 
wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód – w granicach wartości dopuszczalnych,

d) realizację urządzeń podczyszczających, a przy realizacji obiektów magazynowo-składowych – szczelne 
zabezpieczenie podłoża w przypadku ścieków o parametrach przekraczających dopuszczalne wartości 
wskaźników zanieczyszczeń,

e) wprowadzanie zieleni izolacyjnej i parawanowej systemem nasadzeń pojedynczych, kępowych lub 
szpalerowych, z zastosowaniem gęstych krzewów oraz niskich i wysokich drzew;

3) dopuszcza się:
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a) w obrębie istniejącej zabudowy dokonywanie uzupełnień i przekształceń (działalność remontowo-
budowlaną), w tym: przeprowadzanie remontów bieżących, kapitalnych, wymiany substancji budowlanej 
oraz innych przekształceń (m. in. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz realizacji 
nowej zabudowy oraz  obiektów i urządzeń towarzyszących,

b) lokalizację dróg wewnętrznych (dojazdowych), ciągów: pieszych, rowerowych

i pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych i postojowych,

c) remonty, prace regulacyjne, konserwacyjne – w obrębie wód  powierzchniowych

i linii brzegowej tych wód.

§ 15. Dla terenu oznaczonego symbolem Z117-KD-GP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji drogowej – drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego 
klasy GP wraz z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeniami związanym z potrzebami zarządzania drogą;

2) zasady zagospodarowania: linia rozgraniczająca pas drogowy w odległości nie mniejszej niż 20 m od 
istniejącej osi jezdni, co stanowi 8,5 m od istniejącego pasa drogowego – zgodnie z rysunkiem zmiany 
planu;

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z118-P,U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren produkcji i usług (ośrodki produkcji i usług wielobranżowych – 
publicznych i niepublicznych);

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa biurowa, techniczna i gospodarcza (biura, garaże, pracownie, obiekty zaplecza – 
administracyjne, socjalno-sanitarne, magazynowo - składowe),

b) obiekty i urządzenia małej architektury,

c) zieleń urządzona – parawanowa (osłonowa) i izolacyjna,

d) wody powierzchniowe (naturalne – cieki, stawy, zbiorniki i oczka wodne) oraz urządzenia regulacyjne i 
zabezpieczające w korytach cieków wodnych,

e) urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),

f) urządzenia fotowoltaiczne wytwarzające energię z odnawialnych źródeł o mocy nie przekraczającej 100 
kW,

g) urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe i postojowe, place manewrowe);

3) zasady zagospodarowania:

a) zasady kształtowania zabudowy produkcyjnej i usługowej:

- dopuszcza się realizację zabudowy wolnostojącej,

- wysokość obiektów – max 18 m n. p. t.,

- nie ustala się geometrii dachu,

b) zasady kształtowania zabudowy technicznej i gospodarczej:

- wysokość obiektów – max 18 m,

- nie ustala się geometrii dachu,

c) zasady realizacji infrastruktury technicznej: uzbrojenie terenu poprzez przyłącza wodno-kanalizacyjne 
oraz gazowe i elektroenergetyczne – z istniejących i projektowanych sieci,

d) zasady obsługi komunikacyjnej: wyłącznie poprzez zjazdy publiczne z drogi publicznej gminnej (ul. 
Budowlanych) zbiorczej Z-115-KD-Z i drogi publicznej (ulicy) gminnej dojazdowej Z119-KD-D,

e) zasady realizacji parkingów: obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania
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w ilości nie mniejszej niż odpowiadającej 20% liczby osób zatrudnionych, w tym wydzielenie  z takich 
miejsc co najmniej 5% miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

f) wskaźniki wykorzystania terenów:

- powierzchnia zabudowy – max 60% powierzchni terenu inwestycji,

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni terenu inwestycji,

- intensywność zabudowy – max 0,8;

g) dopuszcza się odstępstwa od ustaleń ust. 1 pkt 3 lit. f, jeżeli wynikają

one z uwarunkowań kompozycyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych, urbanistycznych, technicznych 
oraz warunków lokalnych,

h) linie zabudowy nieprzekraczalne wzdłuż dróg publicznych – według rysunku

zmiany planu z zachowaniem odległości:

-  dla drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego Z117-KD-GP – 10,0 m od linii 
rozgraniczającej projektowany pas drogowy (min. 18,0 m od krawędzi istniejącej jezdni),

-  dla drogi publicznej gminnej (ul. Budowlanych) zbiorczej Z115-KD-Z – wzdłuż linii 
rozgraniczającej projektowany pas drogowy (min. 6,0 m od krawędzi istniejącej jezdni),

-  dla drogi publicznej gminnej dojazdowej Z119-KD-D – 4,0 m od linii rozgraniczającej 
projektowany pas drogowy (min. 6,0 m od krawędzi projektowanej jezdni.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem Z118-P,U ustala się szczególne warunki zagospodarowania:

1) zakazuje się:

a) prowadzenia działalności w sposób powodujący naruszenie standardów jakości środowiska – w 
szczególności pogorszenie warunków środowiska terenów sąsiednich,

b) stosowania bezodpływowych zbiorników ścieków;

2) nakazuje się:

a) dostosowanie rozwiązań projektowych do lokalnych, hydrogeologicznych warunków budowlanych i 
potencjalnych zagrożeń,

b) realizację kompleksowego zakresu uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej – w szczególności  
z rozwiązaną gospodarką odpadami, systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania 
ścieków – obowiązuje podłączenie do zbiorczej lub do własnej, indywidualnej oczyszczalni ścieków,

c) stosowanie proekologicznych – energooszczędnych, wodooszczędnych oraz małoodpadowych 
technologii, nie pogarszających obowiązujących standardów jakości środowiska – emisja hałasu, 
wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód – w granicach wartości dopuszczalnych,

d) realizację urządzeń podczyszczających, a przy realizacji obiektów magazynowo-składowych – szczelne 
zabezpieczenie podłoża w przypadku ścieków o parametrach przekraczających dopuszczalne wartości 
wskaźników zanieczyszczeń,

e) wprowadzanie zieleni izolacyjnej i parawanowej (osłonowej) systemem nasadzeń pojedynczych, 
kępowych lub szpalerowych, z zastosowaniem gęstych krzewów oraz niskich i wysokich drzew;

3) dopuszcza się:

a) w obrębie istniejącej zabudowy dokonywanie uzupełnień i przekształceń (działalność remontowo-
budowlaną), w tym: przeprowadzanie remontów bieżących, kapitalnych, wymiany substancji budowlanej 
oraz innych przekształceń (m. in. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz realizacji 
nowej zabudowy oraz  obiektów i urządzeń towarzyszących,

b) lokalizację dróg wewnętrznych (dojazdowych), ciągów: pieszych, rowerowych

i pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych i postojowych.

§ 17. Dla terenu oznaczonego symbolem Z119-KD-D ustala się:
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1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji drogowej – drogi publicznej (ulicy) gminnej dojazdowej 
klasy D wraz z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanym z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeniami związanym z potrzebami zarządzania drogą;

2) zasady zagospodarowania:

a) pas drogowy w liniach rozgraniczających o szer. 12 m – wg rysunku zmiany planu,

b) rozwiązania materiałowe nawierzchni parkingów i ciągów pieszych

w dostosowaniu do charakteru sąsiedniej zabudowy (asfalt, kostka brukowa, żwir oraz nawierzchnie 
zielone, trawiaste – utwardzone elementami ażurowymi).

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z120-MW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia małej architektury,

b) zieleń urządzona – parkowa,

c) wody powierzchniowe (naturalne – cieki, stawy, zbiorniki i oczka wodne) oraz urządzenia regulacyjne i 
zabezpieczające w korytach cieków wodnych,

d) urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),

e) urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe i postojowe);

3) zasady zagospodarowania:

a) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

- dopuszcza się realizację zabudowy wolnostojącej,

- wysokość obiektów – max 15 m n. p. t.

- nie ustala się geometrii dachu;

b) zasady kształtowania zabudowy technicznej i gospodarczej:

- wysokość obiektów – max 15 m,

- nie ustala się geometrii dachu;

c) zasady realizacji infrastruktury technicznej: uzbrojenie terenu poprzez przyłącza wodno-kanalizacyjne 
oraz gazowe i elektroenergetyczne – z istniejących

i projektowanych sieci;

d) zasady obsługi komunikacyjnej: poprzez zjazdy publiczne z drogi publicznej gminnej (ul. Budowlanych) 
zbiorczej Z-115-KD-Z, z drogi publicznej (ulicy) gminnej dojazdowej Z114-KD-D oraz poprzez drogi 
wewnętrzne (dojazdowe),

e) zasady realizacji parkingów: obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania

w ilości nie mniejszej niż odpowiadającej 20% liczby lokali mieszkalnych, w tym wydzielenie  z takich 
miejsc co najmniej 5% miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

f) wskaźniki wykorzystania terenów:

- powierzchnia zabudowy – max 70% pow. terenu inwestycji,

- powierzchnia biologicznie czynna – min 10% pow. terenu inwestycji,

- intensywność zabudowy – max 0,8;

g) dopuszcza się odstępstwa od ustaleń ust. 1 pkt 3 lit. f, jeżeli wynikają

one z uwarunkowań kompozycyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych, urbanistycznych, technicznych 
oraz warunków lokalnych,
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h) linie zabudowy nieprzekraczalne wzdłuż dróg publicznych – według rysunku

zmiany planu z zachowaniem odległości:

-  dla drogi publicznej gminnej (ul. Budowlanych) zbiorczej Z115-KD-Z – wzdłuż linii 
rozgraniczającej projektowany pas drogowy (min. 6,0 m od krawędzi istniejącej jezdni),

-  dla drogi publicznej (ulicy) gminnej dojazdowej Z114-KD-D – wzdłuż linii rozgraniczającej 
projektowany pas drogowy.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem Z120-MW ustala się szczególne warunki zagospodarowania:

1) zakazuje się:

a) prowadzenia działalności w sposób powodujący naruszenie standardów jakości

środowiska – w szczególności pogorszenie warunków środowiska terenów sąsiednich,

b) stosowania bezodpływowych zbiorników ścieków;

2) nakazuje się:

a)  dostosowanie rozwiązań projektowych do lokalnych, hydrogeologicznych warunków budowlanych i 
potencjalnych zagrożeń,

b)  realizację kompleksowego zakresu uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej – w 
szczególności  z rozwiązaną gospodarką odpadami, systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i 
oczyszczania ścieków – obowiązuje podłączenie do zbiorczej lub do własnej, indywidualnej oczyszczalni 
ścieków,

c) stosowanie proekologicznych – energooszczędnych, wodooszczędnych oraz małoodpadowych 
technologii, nie pogarszających obowiązujących standardów jakości środowiska – emisja hałasu, 
wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wód – w granicach wartości dopuszczalnych,

d)  realizację urządzeń podczyszczających, a przy realizacji obiektów

magazynowo-składowych – szczelne zabezpieczenie podłoża w przypadku ścieków o parametrach 
przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń,

e)  wprowadzanie zieleni izolacyjnej i parawanowej (osłonowej) systemem nasadzeń pojedynczych, 
kępowych lub szpalerowych, z zastosowaniem gęstych krzewów oraz niskich i wysokich drzew;

3) dopuszcza się:

a) w obrębie istniejącej zabudowy dokonywanie uzupełnień i przekształceń (działalność remontowo-
budowlaną), w tym: przeprowadzanie remontów bieżących, kapitalnych, wymiany substancji budowlanej 
oraz innych przekształceń (m. in. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz realizacji 
nowej zabudowy oraz  obiektów i urządzeń towarzyszących,

b) lokalizację dróg dojazdowych, ciągów: pieszych, rowerowych i pieszo-jezdnych oraz miejsc 
parkingowych i postojowych.

§ 19. 1. Dla terenów objętych zmianą planu ustala się następujące dodatkowe zasady

obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz powiązań z układem zewnętrznym:

1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej lub poprzez jej rozbudowę

i budowę nowych urządzeń;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych lub 
poprzez ich rozbudowę i budowę nowych urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, 
docelowo planuje się likwidację istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV oraz 
wprowadzenie podziemnej sieci infrastruktury elektroenergetycznej;

3) zaopatrzenie telekomunikacyjne – z istniejącej sieci lub  poprzez jej rozbudowę

i budowę nowych obiektów i urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;

4) zaopatrzenie w gaz – z istniejących sieci gazowych lub poprzez ich rozbudowę
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i budowę nowych urządzeń;

5) zaopatrzenie w ciepło – z istniejących sieci ciepłowniczych lub poprzez ich  rozbudowę i budowę nowych 
urządzeń, lub z lokalnych źródeł ciepła – z preferencjami dla paliw czystych ekologicznie (energii 
elektrycznej, lekkiego oleju opałowego, gazu ziemnego oraz innych, niekonwencjonalnych oraz 
odnawialnych źródeł energii);

6) gospodarka ściekowa – obowiązuje utylizacja i odprowadzenie ścieków do sieci  kanalizacji zbiorczej lub 
do własnej, indywidualnej oczyszczalni ścieków – zakaz odprowadzania ścieków do wód i gleby bez 
oczyszczenia oraz stosowania bezodpływowych zbiorników ścieków;

7) gospodarka odpadami – gromadzenie stałych odpadów we właściwych pojemnikach w systemie 
zorganizowanym;

8) powiązania z układem zewnętrznym poprzez podłączenie projektowanych elementów infrastruktury 
technicznej do istniejącego uzbrojenia oraz poprzez rozbudowę i budowę nowych urządzeń;

9) dopuszcza się realizację sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku 
zmiany planu – stosownie do określonych dla poszczególnych terenów: przeznaczeniem podstawowym 
oraz przeznaczeniem dopuszczalnym.

2. Dla terenów objętych zmianą planu ustala się następujące dodatkowe zasady

obsługi komunikacyjnej oraz powiązań z układem zewnętrznym:

1) obsługa komunikacyjna terenów winna odbywać się poprzez:

a) drogę publiczną gminną (ul. Budowlanych) zbiorczą KD-Z oraz jej istniejące włączenie do drogi 
publicznej głównej ruchu przyspieszonego KD-GP,

b) drogi publiczne (ulice) gminne dojazdowe KD-D,

c) drogi wewnętrzne (dojazdowe);

2) warunkiem podłączenia terenów budowlanych do dróg publicznych jest zapewnienie płynności ruchu po 
włączeniu dodatkowego strumienia ruchu z projektowanych obiektów – należy ograniczać liczbę 
projektowanych zjazdów oraz stosować wspólne rozwiązania komunikacyjne poprzez wykorzystanie 
istniejących zjazdów lub drogi wewnętrzne (dojazdowe) – przedmiotowe ustalenia odnoszą się do dróg 
publicznych z wyjątkiem drogi publicznej ekspresowej Z110-KD-S oraz drogi publicznej głównej ruchu 
przyspieszonego Z117-KD-GP;

3) obowiązuje zapewnienie dojazdów pożarowych do wszystkich jednostek i zespołów zabudowy;

4) powiązania z układem zewnętrznym winno odbywać się poprzez podłączenie projektowanych elementów 
infrastruktury komunikacyjnej do drogi publicznej gminnej (ul. Budowlanych) zbiorczej Z115-KD-Z oraz 
do drogi publicznej (ulicy) gminnej dojazdowej Z119 KD-D, a poprzez te drogi – do drogi publicznej 
głównej ruchu przyspieszonego Z117-KD-GP;

5) dopuszcza się realizację ciągów pieszych, rowerowych, pieszo-jezdnych oraz dróg dojazdowych nie 
wyznaczonych na rysunku planu – zgodnie z określonymi dla poszczególnych terenów: przeznaczeniem 
podstawowym oraz przeznaczeniem dopuszczalnym.

3. Dla terenów objętych zmianą planu ustala się następujące dodatkowe zasady

zagospodarowania:

1) dopuszcza się realizację zabudowy w granicach wydzielonych geodezyjnie działek budowlanych;

2) dopuszcza się działalność inwestycyjną w obrębie istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej i 
komunikacji, oraz  odstępstwa od określonych w Dziale III zasad kształtowania zabudowy oraz 
wskaźników wykorzystania terenów – przy dokonywaniu uzupełnień i przekształceń w obrębie istniejącej 
zabudowy, tj. przy przeprowadzaniu remontów bieżących, kapitalnych oraz przy przebudowie istniejących 
obiektów budowlanych;

3) ze względu na niejednorodne warunki budowlane na obszarze miasta,

w szczególności niestabilny poziom wód gruntowych, wszelką działalność inwestycyjną w zakresie realizacji 
obiektów kubaturowych należy dostosować do występujących zagrożeń;
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4) na terenach położonych w strategicznej strefie aglomeracji miejskiej, oznaczonej na rysunku zmiany planu 
numerem 2, dopuszcza się intensywną urbanizację – dla dalszego rozwoju miasta – zgodnie z ustaleniami 
zmiany planu;

5) na terenach położonych w strategicznej strefie inwestycji wynikających z przyjętych kierunków 
zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, oznaczonej na rysunku zmiany planu 
numerem 3, wskazuje się trasę projektowanej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Radzyń 
Podlaski – Międzyrzec Podlaski;

6) na terenach położonych w projektowanej strefie ochronnej (bezpieczeństwa) projektowanej linii 
elektroenergetycznej 110 kV, oznaczonej na rysunku zmiany planu numerem 13-E obowiązuje zachowanie 
pasa ochronnego min. 20 m od osi projektowanej linii – wolnego od zabudowy, z wyjątkiem inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, parkingów, placów postojowych

i manewrowych, ciągów pieszych, zieleni niskiej;

7) na terenach objętych zmianą planu, położonych w strefie aktywności  gospodarczej, oznaczonej na rysunku 
zmiany planu numerem 17:

a) dopuszcza się rozwój ośrodków usług i produkcji oraz obsługi techniczno-gospodarczej miasta, 
przedsięwzięcia niezbędne dla rozwoju istniejących i realizacji nowych zakładów produkcyjnych oraz 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (m.in. oczyszczalnie ścieków i urządzenia 
technologiczne) z uwzględnieniem zasady dążenia do spełnienia warunku

dostosowania do najlepszych dostępnych technik,

b) wprowadza się obowiązek, przy podejmowaniu nowych przedsięwzięć, szczegółowego określenia zasad 
ochrony środowiska w aspekcie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami i technologii działalności,

c) wprowadza się obowiązek, w sytuacjach konfliktowych, ustalenia zakresu

restrukturyzacji, która umożliwi spełnienie wymagań ochrony środowiska.

§ 20. Dla terenów objętych zmianą planu ustala się stawkę procentową w wysokości 30%, jako podstawę 
do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.).

DZIAŁ IV.
Ustalenia końcowe

§ 21. W zakresie objętym zmianą planu traci moc „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Radzyń Podlaski” uchwalony uchwałą Nr XL/240/2006 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 
stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 82, poz. 1509 z dnia 12 maja 2006 r.).

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyn Podlaski.

 

Przewodniczący Rady

Adam Adamski
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/102/2016

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 21 marca 2016 r.

Rozstrzygnięcia dotyczące realizacji zapisanych w zmianie „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski”, zatwierdzonego uchwałą Nr XL/240/2006 Rady Miasta Radzyń 
Podlaski z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 82, poz. 1509, z późn. zm.),

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Miasta Radzyń 
Podlaski oraz zasad ich finansowania.

1. Zapisane w zmianie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski”, 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych Miasta, realizowane będą zgodnie 
„Wieloletnim programem inwestycyjnym”.

2. Dla zadań nie objętych „Wieloletnim programem inwestycyjnym” zostanie opracowany docelowy 
program rozwoju infrastruktury technicznej na obszarze miasta, który określi czasookres, sposób finansowania 
i sposób realizacji tych zadań.

3. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych 
Miasta, będą pochodzić z budżetu miasta oraz zostaną pozyskane w ramach funduszy strukturalnych i środków 
pomocowych. Starania o pozyskiwanie tychże środków będą prowadzone samodzielnie przez Miasto przy 
zachowaniu zasad finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/102/2016

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 21 marca 2016 r.

Wykaz uwag wniesionych do projektu zmiany „Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego
Miasta Radzyń Podlaski”.

Lp. Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i
adres
zgłaszającego
uwagi

Treść 
uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu 
planu dla
nieruchomości, 
której dotyczy
uwaga

Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta 
Radzyń Podlaski w sprawie 
rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
Radzyń Podlaski załącznik do 
uchwały Nr XVIII/..../2016 Rady 
Miasta Radzyń Podlaski z dnia
21 marca 2016 r.

uwaga
uwzględniona

uwaga 
nieuwzględniona

uwaga 
uwzględniona

uwaga 
nieuwzględniona

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - .   - - - - - -

Niniejszym oświadczam, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,  w dniach od 5 lutego 2016 r. do 4 marca 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń 
Podlaski w godz. 730 –1530 i wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2016 r., składania uwag do projektu zmiany „Miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr XL/240/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r., 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 82, poz. 1509 z dnia 12 maja 2006 r., z późn. zm.), w zakresie obejmującym zmiany przeznaczenia terenów oznaczonych 
symbolami: F1 P,U, F2 P,U, F3 P, F4 KU, F5 R, 017 KD-Z i 018 KD-Z oraz części terenu oznaczonego symbolem 001 KD-S (DK nr 19),
wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko, do tutejszego Urzędu nie wpłynęła żadna uwaga.

Radzyń Podlaski dnia 21 marca 2016 r.
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