
UCHWAŁA NR XXIV/223/16
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla 
terenu położonego pomiędzy ul. Składową i ul. Lubelską

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), oraz uchwały Nr XLII/462/14 Rady Miasta Puławy z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miasto Puławy dla terenu pomiędzy ul. Składową i ul. Lubelską,  Rada Miasta Puławy uchwala, co 
następuje:

Rozdział 1.
Przepisy wstępne

§ 1. Po stwierdzeniu, że projekt planu, nie narusza ustaleń zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Puławy, zatwierdzonej uchwałą Nr IV/31/15 Rady Miasta 
Puławy z dnia 29 stycznia 2015 r., Rada Miasta Puławy uchwala miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miasto Puławy zwany dalej "planem" dla terenu położonego pomiędzy ul. Składową i ul. 
Lubelską.

§ 2. 1. Plan stanowią ustalenia tekstowe będące treścią niniejszej uchwały, oraz rysunek planu stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały.

2. Załącznikami nie będącymi ustaleniami planu są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3.

3. Plan określa:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasady kształtowania krajobrazu,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 
współczesnej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
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6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu (intensywność zabudowy, 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę 
miejsc do parkowania i sposób ich realizacji, oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów),

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów 
osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w 
planach zagospodarowania przestrzennego województwa,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy,

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości,

§ 3. 1. Ilekroć w planie jest mowa o:

1) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną planu, przedstawioną na kopii mapy zasadniczej 
w skali 1:1000 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu;

3) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym w miejscowym planie przeznaczeniu 
podstawowym, ograniczony liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem cyfrowym i literowym;

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, a w następnej kolejności 
z przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
Ustalenia zasad zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KDL ustala się:

1) przeznaczenie terenu: 1KDL - tereny dróg publicznych,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustalenia szczegółowe:

a) projektowana droga gminna, przewidziana do wydzielenia z terenów kolejowych,

b) szerokość w liniach rozgraniczających 13,0 m

c) klasa techniczna L - lokalna, przekrój uliczny lub półuliczny,

d) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej do obsługi terenów zewnętrznych i drogi, oraz 
innych urządzeń związanych z jej eksploatacją,

e) szczegółowe zasady sytuowania sieci infrastruktury technicznej i innych urządzeń w pasie drogowym 
określa zarządca drogi,

f) obowiązuje nakaz prowadzenia nowych sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanale 
technologicznym,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasady kształtowania krajobrazu:

a) należy zapewnić dotrzymanie standardów środowiskowych, w szczególności w zakresie poziomu hałasu, 
wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania, zanieczyszczenia powietrza wód i ziemi, zgodnie z 
obowiązującymi normami i wymaganiami określonymi przepisami prawa;
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b) dopuszcza się niwelację terenu w sposób zapewniający możliwość obsługi komunikacyjnej 
przylegających terenów budowlanych,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 
współczesnej: (nie ustala się wymagań ze względu na brak występowania takiej problematyki w obszarze)

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: (nie ustala się wymagań)

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) ustala się nakaz utrzymania minimalnego 5 % udziału powierzchni biologicznie czynnej;

b) realizację wiat przystankowych, kiosków, zadaszeń i innych obiektów kubaturowych związanych z 
funkcją drogi dopuszcza się wyłącznie jako obiekty parterowe o dachach płaskich i wysokości do 3,0 m,

c) ustala się możliwość realizacji ogólnodostępnych miejsc parkingowych przyulicznych, ilość miejsc 
określa zarządca drogi,

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów 
osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w 
planach zagospodarowania przestrzennego województwa, (nie ustala się wymagań ze względu na brak 
występowania takiej problematyki w obszarze);

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) ustala się moźliwość scalania i podziału w obrębie terenu,

b) regulacje własnościowe winny uwzględniać przynależność do określonej kategorii drogi.

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

a) ustala się zakaz realizacji zabudowy kubaturowej nie związanej z funkcją drogi oraz sytuowania 
ogrodzeń wewnątrz pasa drogowego ulicy,

b) ustala się zakaz stosowania reklam,

c) dopuszcza się sytuowanie szyldów w obrębie pasa drogowego w uzgodnieniu i na warunkach zarządcy 
drogi,

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) włączenie projektowanej drogi w ciąg istniejących dróg gminnych w uzgodnieniu i na warunkach 
ustalonych przez ich zarządcę,

b) odwodnienie drogi za pomocą: kanalizacji deszczowej, powierzchniowo, do studni chłonnych lub 
instalacji rozsączających,

c) obowiązuje realizacja oświetlenia ulicznego,

d) zaopatrzenie w wodę dla celów gospodarczych i przeciwpożarowych z istniejącej i projektowanych sieci 
wodociągowych w ul. Składowej, Lubelskiej i Kolejowej,

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: obowiązuje zakaz 
tymczasowego urządzania i użytkowania terenu w sposób inny niż dotychczasowy i inny niż przewidziany 
ustaleniami planu;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości: dla drogi 
ustala się 0,01 % stawkę jednorazowej opłaty, na rzecz gminy od wzrostu wartości nieruchomości, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778);

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Puławy

Bożena Krygier
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/223/16

Rady Miasta Puławy

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Puławy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu pomiędzy ul. 

Składową i ul. Lubelską.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778), Rada Miasta stwierdza, że w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu oraz w okresie 14 dni po wyłożeniu, przewidzianym na składanie uwag do planu nie wpłynęła żadna 
uwaga dotycząca jego ustaleń.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/223/16

Rady Miasta Puławy

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Puławy o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych;

Na podstawie art. 17, pkt 5 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, rozstrzyga się zgodnie z przepisami 
ustawy o finansach publicznych. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (budowa 
drogi i uzbrojenia), należących do zadań własnych gminy będą pochodzić z budżetu gminy oraz będą 
pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i środków pomocowych. Realizacja inwestycji 
prowadzona będzie sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych gminy, przy zachowaniu zasady 
uwzględniającej interes publiczny oraz rachunek ekonomiczny liczony wielkością poniesionych nakładów na 
jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej inwestycji infrastrukturalnej. Ponadto przy realizacji zadań 
przewiduje się współdziałanie z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi 
na terenie gminy w celu optymalizacji wydatków.
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