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UCHWAŁA NR XLIV/225/09

RADY GMINY W BIŁGORAJU

z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Podlesie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 
20 pkt 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i uchwały Rady 
Gminy w Biłgoraju Nr XIII/71/07 z dnia 13 września  
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów w miejscowości Podlesie  oraz po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmian Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biłgoraj uchwalonych uchwa-
łą Nr XXIX/195/05 z dnia 6 września 2005 r. Rady 
Gminy w Biłgoraju dotyczącej części wsi Podlesie, 
Rada Gminy uchwala co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia formalne i wprowadzające

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Podlesie  położony 
pomiędzy:

a) terenami pól i łąk w odległości ok. 150m od 
drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 1506

b) działką  oznaczoną nr ewidencyjnym 1141 i 
drogą gminną oznaczoną nr ewidencyjnym 1507

c) częściami działek oznaczonych nr ewidencyjny-
mi 807, 808,, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 817, 
1050, 1052, 1055, 1058, 1060, 1063, 1066, 
1069,1072, 1075, 1079, 1081, 1082, 1084, 
1086,1088, 1133, 1208, 1206, 1205, 1202

Plan stanowią:
1) ustalenia planu, będące treścią niniejszej 

uchwały składające się z:
a) ustaleń  dotyczących całego obszaru opraco-

wania,
b) ustaleń dla poszczególnych części terenu 
2) rysunek planu w skali 1:1000 „Gmina Biłgoraj 

-Podlesie -Miejscowy plan  zagospodarowania prze-
strzennego”  stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 

3) program realizacji zadań z zakresu infrastruktu-
ry technicznej dotyczący miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części miejscowości 
Podlesie  załącznik  nr 2

4) rozstrzygnięcie o  sposobie rozpatrzenia uwag 
– załącznik nr 3

5) ustalenia planu oraz rysunek  planu stanowią 
integralną całość.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Studium  - należy przez to rozumieć zgodność 

z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj; 

2. Rysunku planu - należy rozumieć rysunek planu 
w skali 1:1000  stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały;

3. Strefie – oznacza to wydzieloną część gminy o 
podobnym sposobie zagospodarowania i zabudowy;

4. Terenie – oznacza to teren o określonym w pla-
nie przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym 
wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi oraz oznaczony symbolami literowymi;

5. Działce – należy rozumieć nieruchomość lub jej 
część przeznaczoną pod   zabudowę i zagospoda-
rowanie;

6. Przepisach szczególnych – należy rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

7. Przeznaczeniu podstawowym – należy rozu-
mieć przeznaczenie, które przeważa na danym ob-
szarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

8. Przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczal-
nym – należy rozumieć przeznaczenie inne niż pod-
stawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przezna-
czenie podstawowe ale nie jest sprzeczne z funkcją 
obszaru;

9. Zachowaniu – należy rozumieć utrzymanie ist-
niejącej substancji budowlanej z możliwością re-
montów, rozbudowy, zmiany użytkowania lub prze-
znaczenia w sposób nie naruszający ustaleń planu

10. Obiektach lub terenach uciążliwych – należy 
rozumieć:

1) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziały-
wać na środowisko, dla których sporządzenie oce-
ny oddziaływania na środowisko jest wymagane 
(inwestycje szczególnie szkodliwe), przedsięwzię-
cia nie zaliczone do grupy inwestycji, dla których 
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko 
może być wymagane (inwestycje pogarszające stan 
środowiska) zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi

11. Drodze publicznej – należy przez to rozumieć 
drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach pu-
blicznych do jednej z kategorii dróg: krajowej, wo-
jewódzkiej, powiatowej, gminnej wydzieloną liniami 
rozgraniczającymi.

12. Drodze wewnętrznej  – należy rozumieć dro-
gę ogólnodostępną nie zaliczoną do żadnej kategorii 
dróg publicznych, w tym ulicę  w terenach mieszka-
niowych, drogę dojazdową do gruntów rolnych i le-
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śnych, terenów  działalności gospodarczej, ciągi pie-
szo – jezdne oznaczone symbolami KDW oraz inne 
drogi ogólnodostępne wyodrębnione ewidencyjnie;

13. Modernizacji drogi – należy rozumieć wyko-
nanie robót w wyniku, których następuje podwyż-
szenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych 
drogi;

14. Dostępie do drogi publicznej z nieruchomości 
– należy rozumieć bezpośredni dostęp do tej dro-
gi albo dostęp do niej poprzez drogę wewnętrzną 
lub poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności 
drogowej;

15. Główne trasy rowerowe i piesze – należy ro-
zumieć wyznaczoną planem drogę gminną KD/L/ 
oraz utwardzone ciągi pieszo-jezdne.

§3.1. Plan obejmuje obszar określony w §1 niniej-
szej uchwały 

2.  Plan uwzględnia zasady rozwoju zrównowa-
żonego. Nie narusza walorów przyrodniczych i kra-
jobrazowych gminy. Przyjmuje określone w planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Lubelskiego uwarunkowania i kierunki rozwoju prze-
strzennego gminy.

3. Obowiązuje inwestowanie zgodne z ustalony-
mi w planie przeznaczeniem terenu oraz zasadami 
zabudowy i jego zagospodarowaniem. Wszelkie od-
stępstwa wymagają zmiany obowiązującego planu 
na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Gminy.

4. Tereny, dla których plan przewiduje przezna-
czenie inne od dotychczasowego mogą być do cza-
su zagospodarowania zgodnym z przeznaczeniem w 
planie użytkowane w sposób dotychczasowy.

§4.1. Zgodnie ze  zmianami  studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Biłgoraj uchwalonymi uchwałą Nr 
XXIX/195/05 Rady Gminy Biłgoraj  z dnia 6 wrze-
śnia 2005r w planie uwzględniono podstawowe za-
sady polityki przestrzennej określone jako trwały  i 
zrównoważony rozwój gminy.

2. Teren opracowania położony jest w obszarze 
określonym w studium jako obszar U2 z przezna-
czeniem  pod osadnictwo podmiejskie w strukturze 
poszerzonego obszaru istniejących ciągów   wsi i 
usług.

3. Główną funkcją terenu jest zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, uzupełniającą usługi. 

§5.1. Obowiązują symbole oznaczone na rysunku 
planu w skali 1:1000

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej  wraz z dopuszczeniem  działalności gospo-
darczej o charakterze nieuciążliwym związanej z za-
opatrzeniem i bytowaniem ludności oraz z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi;

U,MN –teren usług z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

U,S  - teren usług i składów
UK – usługi kultury -krzyż

ZP – zieleń urządzona z możliwością realizacji 
urządzeń infrastruktury technicznej 

ZI – zieleń izolacyjna (ochronna) od projektowanej 
obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835

ZL – teren lasów i zakrzewień
W – wody otwarte - zbiorniki wodne 
E –    elektroenergetyka – tereny i urządzenia z 

podstawowym przeznaczeniem pod przebieg linii 
średnich napięć, obiektów urządzeń elektroenerge-
tyki, ze strefą oddziaływania linii zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi;

komunikacja drogowa – drogi publiczne:
KD-KW  835  GP– projektowana obwodnica w 

ciągu drogi krajowej nr 835
KD / L / – drogi gminne, lokalne
KD /D/ - drogi gminne, dojazdowe 
KDW –  komunikacja drogowa o charakterze pu-

blicznym - ciąg pieszo – jezdny;

ROZDZIAŁ 3
Ustalenia dotyczące ochrony środowiska

§6.1. W zakresie ochrony środowiska ustala się: 
1) obowiązek ochrony mikroklimatu i kształtowa-

nia strefy ochronnej terenów podmiejskich w posta-
ci „zielonego pierścienia” wokół miasta Biłgoraja, 
poprzez: 

- ochronę ciągłości przestrzennej biotopów 
- wprowadzenie zadrzewień 
- stopniowe przejście w intensywności zagospo-

darowania pomiędzy zabudową a terenami pełnią-
cymi funkcje przyrodnicze

§7. Dla  terenów objętych planem wprowadza 
się obowiązek prowadzenia gospodarki zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o 
przepisy szczegółowe z zakresu ochrony przyrody 
i środowiska.

2. W oparciu o przepisy szczegółowe należy wpro-
wadzić zakaz:

1) przechowywania odpadów z grupy niebezpiecz-
nych, które stanowić mogą zagrożenie dla życia i 
zdrowia ludzi oraz środowiska,

2) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do 
wód powierzchniowych i gruntów,

3) utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,
4) emisji do powietrza atmosferycznego zanie-

czyszczeń powyżej obowiązujących norm stężeń 
dopuszczalnych,

5) przekraczania  dopuszczalnych standardów 
akustycznych, które wynoszą:

a) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami w przypadku hałasu komunika-
cyjnego  w porze dziennej-60dB, natomiast w porze 
nocnej 50dB, w przypadku hałasu z pozostałych 
źródeł odpowiednio 55dB i45dB   

3. Na terenie objętym planem zaleca się:
1) stosowanie dla celów komunalnych oraz lokal-

nego ogrzewania budynków źródeł energetycznych 
ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz pro-



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 134 Poz. 2828– 11661 –

pan - butan, olej opałowy niskosiarkowy oraz inne 
niekonwencjonalne),

2) gromadzenie odpadów na działkach w odpo-
wiednio przygotowanych pojemnikach oraz ich 
ewentualnego sortowania zgodnie z systemem go-
spodarki komunalnej gminy,

3) zachowanie istniejącej i kształtowanie przy no-
wych drogach zieleni przydrożnej i łęgowej oraz po-
jedynczych drzew - zakaz jej niszczenia.

ROZDZIAŁ 4
Ustalenia dotyczące ochrony wartości kulturo-

wych

§8. Na terenie opracowania nie występują obiekty 
zabytkowe i stanowiska archeologiczne 

Ochrona krajobrazu kulturowego  polega na dba-
łości o;

1) architekturę obiektów poprzez:
a) nawiązanie  do form budownictwa tradycyjne-

go z zastosowaniem tradycyjnych materiałów bu-
dowlanych – drewno, kamień, materiały ceramiczne 
i inne posiadające atest,

b) wprowadzenie zieleni izolacyjnej w terenach 
usługowych i usługowo-składowych;

2) architekturę sakralną – utrzymanie i ochrona 
kapliczek i krzyży wraz z zielenią 

3) zieleń urządzoną i nieurządzoną:
a) towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej i usłu-

gowej, 
b) zadrzewienia i zakrzewienia,

ROZDZIAŁ 5

§9. Zasady i warunki zagospodarowania terenów 
otwartych według rodzajów przeznaczenia

1. Tereny wód otwartych.
Obejmuje się ochroną  istniejące  zbiorniki wodne

ROZDZIAŁ 6
Ustalenia dla terenów zabudowanych 

z warunkami realizacji nowej zabudowy

§10.1. Tereny zabudowy mieszkaniowej istnieją-
cej, dla której ustala się:

1) Zachowanie istniejących terenów budowlanych 
zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z możliwo-
ścią  modernizacji budynków, remontów, przebu-
dowy i rozbudowy, ewentualnie lokalizację nowych 
obiektów uzupełniających zgodnych z funkcją tere-
nu przy zachowaniu dla: 

a) budynków mieszkalnych zabudowy jednoro-
dzinnej wysokości nie przekraczającej dwóch kon-
dygnacji nadziemnych, w tym druga zalecana  w 
poddaszu użytkowym;

b) budynków  gospodarczych,  wolnostojących
2) Dopuszczenie w przypadkach uzasadnionych 

obiektów budowlanych przy granicy działki lub 1,50 
m od granicy działki z zachowaniem określonych w 
warunkach technicznych wymogów przeciwpożaro-

wych. 
3) Realizacja nowej zabudowy w odległości min. 

12,00 m od granicy lasu.
4) Dopuszczenie możliwości wzbogacenia funkcji 

podstawowej – mieszkalnictwo o funkcje uzupełnia-
jące (usługi komercyjne oraz funkcji nieuciążliwych 
np.: rzemiosła produkcyjnego, pod warunkiem, że:

- nie ograniczą możliwości realizacji podstawowej 
funkcji terenu na sąsiednich działkach,

- są dostępne od drogi publicznej lub ciągu pieszo-
jezdnego

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej nowo realizo-
wanej, dla której zaleca się:

1) Wielkość działki dla budownictwa:
a) jednorodzinnego:
- wolnostojącego – min. 800 m2 przy szerokości 

frontu działki min. 18,0 m.;
- bliźniaczego – min. 600 m2 przy szerokości fron-

tu działki min. 14,0 m.;
2) Podział na działki budowlane zgodnie z prze-

pisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i 
zapewnieniem bezpośredniej dostępności do drogi 
publicznej lub wydzieleniu dojazdu jako ciągu pieszo 
– jezdnego o  szerokości min. 5,50 m.

3) Usytuowanie budynków w ujednoliconej linii 
zabudowy od krawędzi dróg publicznych wg warun-
ków określonych w §16 z wyłączeniem przypadków 
gdy warunki te uniemożliwiłyby zabudowę działki.

4) Wymogi dla budynku mieszkalnego:
a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z 

których druga zalecana jest jako poddasze użytko-
we;

b) posadowienie parteru do 1,0 m powyżej najniż-
szego punktu terenu w obrysie budynku;

c) wysokość do kalenicy do 11,50 m liczona od 
najwyższego punktu terenu w obrysie budynku;

d) dach o nachyleniu połaci do 50o z dopuszcze-
niem naczółków, lukarn itp. w formach dwu lub 
wielospadowych;

e) materiały wykończeniowe preferowane w zabu-
dowie to: drewno, kamień, materiały ceramiczne lub 
inne posiadające atest

5) Wymogi dla budynków gospodarczych, usługo-
wych itp.

a) maksymalna wysokość budynku gospodarcze-
go lub usługowego – 1 kondygnacja,  do wysokości 
max- 8,0 m.;

b) dach o nachyleniu połaci min 25o, pokryty 
materiałem posiadającym atest, w formach jedno,  
dwu lub wielospadowych

6) Powierzchnię zabudowaną działki do:
a) 30% dla budownictwa jednorodzinnego;
b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej min. 

40%
3. Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej 

jednorodzinnej
1) Realizacja usług komercyjnych, drobnej i śred-

niej przedsiębiorczości. Możliwość łączenia z funk-
cją mieszkalną przez użytkowników obiektów i wła-
ścicieli podmiotów gospodarczych
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2) Zasady realizacji:
a) realizacja indywidualnie zaprojektowanych 

obiektów usługowych,
b) wysokość obiektów usługowych nie może prze-

kraczać 15,00 m,
c) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachyle-

nia połaci do 45o z dopuszczeniem naczółków, lu-
karn, okien połaciowych,

d) wskaźnik terenów biologicznie czynnych ustala 
się min. 20% powierzchni działki

e) zapewnienie miejsc parkingowych dla pojazdów 
stałych użytkowników oraz okresowych, stosownie 
do potrzeb,

f) nie przekraczanie standardów jakości środowi-
ska poza granice terenu, do którego użytkownik  po-
siada tytuł prawny.

4. Podział na działki budowlane na wniosek wła-
ściciela lub wieczystego użytkownika w tym       po-
działy wtórne zgodnie z przepisami szczególnymi i 
zapewnieniem bezpośredniego dostępu do drogi pu-
blicznej lub wydzieleniu dojazdu jako ciągu pieszo-
jezdnego o szerokości 3,50- 5,50 m

5. Na działkach nie spełniających wymogów dla 
lokalizacji budynków wolnostojących z uwagi na 
szerokość frontu, ustala się możliwość połączenia 
dwóch działek w celu osiągnięcia szerokości fron-
tów działek określonych § 10 ust. 2 pkt 1.

ROZDZIAŁ 7
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej 

§11. Zaopatrzenie w wodę
1. Zakłada się rozbudowę istniejącej sieci wodo-

ciągowej oraz realizację zbiorczej sieci wodociągo-
wej zintegrowanej z systemem  wodociągowym  
miasta Biłgoraj,

2. Wdrażanie najnowszych rozwiązań technicz-
nych w celu racjonalizowania zużycia wody 

§12. Gospodarka ściekowa i odpadami stałymi
1. Do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji sa-

nitarnej zachowuje się indywidualne  zbiorniki bez-
odpływowe zlokalizowane na działkach zabudowy 
mieszkaniowej,

2. Zakłada się w obszarze opracowania realizację 
zbiorczej   sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o sys-
tem grawitacyjny i ciśnieniowy oraz przerzut ścieków 
do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Biłgoraja,

3. Docelowo zakłada się realizację zbiorczego sys-
temu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody 
do głównych kanałów zbiorczych lokalizowanych 
wg ukształtowania terenu i zakończonych u wylo-
tu urządzeniami oczyszczającymi w postaci osadni-
ków. Odbiornikiem będzie rzeka Łada,

4. Odprowadzenie wód opadowych z terenów dróg 
może odbywać się powierzchniowo poprzez rozwią-
zania stosowane w budownictwie drogowym,

5. Ustala się zasady usuwania odpadów stałych 
zgodnie z „Gminnym planem gospodarki odpadami” 
poprzez:

1) zastosowanie kontenerowego systemu groma-
dzenia odpadów z selektywną zbiórką surowców 
wtórnych i odpadów niebezpiecznych oraz wywóz 
na  wysypisko odpadów w Korczowie;

2) opracowanie i wdrażanie systemu zbierania odpa-
dów po wstępnej segregacji w miejscach ich   powsta-
wania z odzyskiem surowców wtórnych oraz uniesz-
kodliwiania odpadów pozostałych – porozumienia ze 
związkiem gmin lub w systemie powiatowym.

§13. Elektroenergetyka.
1. Utrzymuje się przebieg linii energetycznych 

średniego napięcia 15kV, linii niskiego napięcia 
oraz napowietrznych stacji elektroenergetycznych 
15/04kV.

2. Docelowo zakłada się przebudowę i skablowa-
nie linii napowietrznych średnich i niskich napięć.

3. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną 
poprzez sieć średnich i niskich napięć realizowanych 
docelowo jako linie doziemne wraz ze stacjami ener-
getycznymi  w miejscach wskazanych w rysunku 
planu, na zasadach określonych przez zarządcę sieci

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz właści-
wej eksploatacji linii napowietrznych stosownie do 
odrębnych przepisów ustala się strefy bezpieczeń-
stwa dla obiektów przeznaczonych na  pobyt ludzi:

• od linii o napięciu 15 kV – 7,5 m od ich osi (15.0 
m)

§14. Zaopatrzenie w ciepło i gaz
1. Zachowuje się dotychczasowe źródła ciepła w 

istniejącej zabudowie mieszkaniowej  z możliwością 
ich modernizacji przy dostosowaniu do obowiązują-
cych norm;

2. Zaleca się stosowanie paliw niskoemisyjnych 
(gaz ziemny gaz propan – butan, energia elektrycz-
na, oleje grzewcze itp.);

3.  Przewiduje się rozbudowę istniejącej sieci ga-
zociągu średniego ciśnienia  oraz indywidualnych 
przyłączy według potrzeb użytkowników.

§15. Telekomunikacja  
1. Zachowuje się istniejące sieci przesyłowe ka-

blowa i napowietrzna  wraz z możliwością ich roz-
budowy zgodnie z potrzebami użytkowników terenu 
i warunkami wydanymi przez operatora.

ROZDZIAŁ 8
Ustalenia dotyczące komunikacji drogowej

§16. Drogi
1. Na obszarze opracowania na mocy przepisów 

szczególnych ustala się sieć dróg publicznych zgod-
nie z rysunkiem planu:

01 KD KW  – droga wojewódzka nr 835 klasy 
technicznej „GP”

02 KD /L /–  droga gminna KG109228L klasy 
technicznej „L”

03, 04, 05, 06, 07  KD /D/ – droga gminna, do-
jazdowa
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08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 
017, 018, 019 KDW  –  ciągi pieszo-jezdne

2. Ustala się parametry techniczne dróg oraz nie-
przekraczalne linie zabudowy:

1) dla drogi wojewódzkiej KDKW– GP nr 835 
ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 50,00m,
b) jeden pas jezdni   o szerokości 7,00m, 
c) linia zabudowy liczona od krawędzi jezdni dla:
- budynków przeznaczonych na pobyt ludzi – 

50,00 m
- pozostałych obiektów budowlanych- 20,00m
2) dla drogi gminnej KD /L/ klasy technicznej „L”
a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,00 

m- 15,00 m,
b) szerokość jezdni 6,00 m,
c) linia zabudowy od krawędzi jezdni:
- dla obiektów  na pobyt ludzi  – 15,0 m,
- dla pozostałych obiektów budowlanych – 8,00m;
3)  dla dróg gminnych KD /D/ klasy technicznej 

„D”
a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,00m
b) szerokość jezdni – 5,5- 6,00 m
c) linia zabudowy od krawędzi jezdni:
- dla obiektów  na pobyt ludzi  – 15,0 m,
- dla pozostałych obiektów budowlanych – 6,00m;
4) drogi o charakterze publicznym stanowiące cią-

gi pieszo-jezdne KDW:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 3,50-

8,00 m, 
b) szerokość jezdni – 3,50 – 5,00 m, 
c) linia zabudowy liczona od  linii rozgraniczającej 

ciągu:
- dla budynków na pobyt ludzi – min. 5,00 m
3. Dla dróg publicznych dopuszcza się: 
a) możliwość odstąpienia od ustawowych para-

metrów określonych dla danej klasy drogi w uzgod-
nieniu z właściwym zarządcą drogi – w uzasadnio-
nych przypadkach, jak: 

- warunki przyrodnicze, ochrony konserwatorskiej 
dóbr kultury, warunków istniejącego 

- trwałego zainwestowania, bezpieczeństwa ru-
chu itp.

b) linie rozgraniczające dróg publicznych i we-
wnętrznych wyznaczone symetrycznie ( po połowie 
szerokości ) względem osi drogi;

4. Sytuowanie ogrodzeń winno być w liniach roz-
graniczających dróg i ulic przy zachowaniu warun-
ków widoczności i bezpieczeństwa ruchu.

5. Do czasu realizacji nowych odcinków dróg, 
modernizacji istniejących, polegającej na poszerze-
niu jezdni, modernizacji rowów odwadniających, 
realizacji ciągów komunikacji pieszej i rowerowej i 
innych elementów dróg – plan utrzymuje dotych-
czasowe szerokości pasów drogowych, będących 
w trwałym zarządzie zarządcy drogi.

Nowe szerokości pasów drogowych, wynikające z 
przepisów specjalnych  zostaną ustalone w projek-
tach technicznych dróg zgodnie z potrzebami.

Do czasu zmiany właściciela, tereny rezerwowane 

pod pasy drogowe, będą wykorzystywane zgodnie 
z dotychczasowym użytkowaniem.

6. Realizacja dróg publicznych i ogólnodostępnych  
winna uwzględniać:

1) zasadę drożności ciągów ekologicznych po-
przez realizację w odpowiednich miejscach przepu-
stowości 1,5 – 2,0 m o utwardzonej nawierzchni 
umożliwiających swobodny przepływ wody, oraz   
przemieszczanie się małych zwierząt;

2) zagwarantować ochronę wód i gleby poprzez 
wykonanie szczelnych rowów odprowadzających 
wody opadowe z koron dróg oraz urządzeń do od-
prowadzania wód deszczowych z placów i parkin-
gów, a także urządzeń chroniących wody (separa-
tory, oczyszczalniki) i gleby (pasy zieleni izolacyjnej)

Rozdział  9
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych tere-

nów i działek

§17. Ustala się podział obszaru opracowania na 
tereny różniące się obecnym i projektowanym zago-
spodarowaniem

1U, MN - tereny z podstawową funkcją usługową 
i mieszkaniową jednorodzinną – działalność gospo-
darcza związana z zaopatrzeniem i bytowaniem lud-
ności wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszący-
mi.  Zasady realizacji na zasadach ustaleń ogólnych 
i obowiązujących przepisów szczegółowych.

2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN  - te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Za-
chowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i go-
spodarczej z możliwością rozbudowy, przebudowy 
i modernizacji istniejących obiektów. Zasady reali-
zacji nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi i obowiązującymi 
przepisami szczegółowymi. Wtórny podział działek 
wg ustaleń rysunku planu. 

9U,S – tereny usług i składów-  Przedsiębiorstwo 
Handlowe Obrót Zwierzętami –baza eksportu bydła 
i cieląt – zachowanie z możliwością rozbudowy, 
przebudowy i modernizacji obiektów.

10W, 11W, 12W, 13W, 14W – tereny wód 
otwartych –istniejące zbiorniki wodne-zachowanie.

15ZL, 16ZL,  17ZL - tereny leśne –zachowanie, 
główne kierunki zasilania przyrodniczego miasta Bił-
goraja.

 18E, 19E - projektowane lokalizacje stacji energe-
tycznych 15kV/04kV.

20ZP, 21ZP, 22ZP- tereny zieleni urządzonej z 
możliwością  realizacji elementów infrastruktury 
technicznej w zakresie zbiorczych systemów zaopa-
trzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, elektroener-
getycznej, gazownictwa.

23UK- obiekt kultu religijnego-  krzyż.
24ZI, 25ZI, 26ZI,  27ZI- tereny zieleni izolacyjnej- 

naturalne ochrony akustyczne w postaci nasadzeń 
pasów zieleni średniej i wysokiej (w tym zimozie-
lonej)
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Postanowienia końcowe

§18. Ustala się stawki procentowe opłaty związa-
nej ze wzrostem wartości nieruchomości zgodnie z 
art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów 
zabudowy:

1. mieszkaniowej - 15%;
2. usługowo-mieszkaniowej - 15%

§19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Biłgoraj

§20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

Przewodniczący 
Rady Gminy w Biłgoraju

Lucjan Kupczak
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLIV/225/09 

Rady Gminy w Biłgoraju 
z dnia 25 września 2009 r.

PROGRAM REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DOTYCZĄCY MIEJSCO-
WEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI PODLESIE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) zaspoko-
jenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do za-
dań własnych Gminy. W szczególności zadania te 
obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, placów oraz 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, za-
opatrzenia w energię cieplną oraz gaz.

Zakłada się następujące źródła finansowania infra-
struktury technicznej:

1. Środki własne Gminy Biłgoraj zabezpieczone w 
corocznych budżetach Gminy ( dochody własne + 
pożyczki i kredyty).

2. Środki własne Gminy Biłgoraj planowane jako 
udział własny warunkujący pozyskiwanie innych 
źródeł współfinansowania inwestycji.

3. Zewnętrzne środki publiczne (dostępne przede 
wszystkim w ramach programów finansowanych z 
Unii Europejskiej),

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (infra-
struktura wodno-kanalizacyjna, gospodarki odpada-
mi),

- Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Lubelskiego ( wszystkie rodzaje infrastruktury),

- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ( 
infrastruktura szerokopasmowego internetu),

oraz środki w ramach:
- Ekofunduszu (infrastruktura wodno-kanalizacyj-

na, gospodarki odpadami),
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej (infrastruktura wodno-kanaliza-
cyjna, gospodarki odpadami ),

- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ( infrastruk-
tura drogowa ),

- Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Porę-
czeń Unijnych, Fundusz Rozwoju Inwestycji Komu-
nalnych),

4. Środki z sektora prywatnego ( w ramach pro-
jektów partnerstwa publiczno-prywatnego).

5. Środki uzyskiwane z opłat adiacenckich nali-
czanych z tytułu wzrostu wartości działek w wyni-
ku wybudowania urządzeń infrastruktury wpływa-
jących na podniesienie ich wartości i atrakcyjności.

PROPOZYCJA REALIZACJI USTALEŃ PLANU

I. ZAOPATRZENIE W WODĘ.
1. Zaopatrzenie w wodę opierało się będzie na 

rozbudowie istniejącej zbiorczej sieci wodociągowej 
wraz z wdrażaniem najnowszych rozwiązań w celu 
racjonalizacji zużycia wody.

Zachowuje się źródłowe ujęcie wody zlokalizowa-
ne w Okrągłym, złożone z dwóch studni wierconych 
wydajności 60 m /h.

W miarę potrzeb i wprowadzania w życie ustaleń 
planu w zakresie zabudowy, w kolejnych budże-
tach Gminy zabezpieczone będą środki finansowe, 
na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i 
urządzeń źródłowych, co da możliwość doprowa-
dzania wody do zabudowywanych działek.

II. GOSPODARKA ŚCIEKOWA.
Zasady gospodarki ściekowej ustala się poprzez:
1. Realizację zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 

w oparciu o system grawitacyjny i ciśnieniowy z od-
prowadzeniem do oczyszczalni ścieków w Biłgoraju.

2. Odprowadzenie wód opadowych z terenów 
dróg może odbywać się powierzchniowo poprzez 
rozwiązania stosowane w budownictwie drogo-
wym.

W kolejnych budżetach Gminy zabezpieczane 
będą środki na etapową realizację zbiorczej sieci ka-
nalizacji w oparciu o projekt techniczny.

III. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI.
Gospodarka odpadami planowana jest w oparciu 

o przyjęty „Program Ochrony Środowiska   dla Gmi-
ny Biłgoraj” opracowany w 2004 r. zaktualizowany 
w 2008 r i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Biłgoraj” opracowany w 2004 r. zaktualizowany w 
2008 r. Przewiduje się:

- zakup pojemników na gromadzenie odpadów,
- akcję edukacyjną.
Planowane jest stosowanie kontenerowych punk-

tów gromadzenia odpadów oraz pojemników indy-
widualnych przy posesjach, z segregacją odpadów.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Biłgoraj, na 
zakup pojemników i sprzętu do selektywnej zbiórki i 
wywozu odpadów, w ramach kompleksowego sys-
temu zagospodarowania odpadów w latach 2008 - 
2010 dla terenu Gminy Biłgoraj, przewiduje się wy-
datkowanie kwoty 300 tys. zł. Źródła finansowania 
: budżet Gminy - 100 tys. zł. dotacje zewnętrzne 
(PROW) - 200 tys. zł.

Właściciele posesji zobowiązani są do podpisania 
umów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na 
zbiór i transport odpadów na wysypisko (wysypisko 
w miejscowości Korczów).
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IV. ENERGETYKA.
W ramach art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energe-
tyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją 
energii elektrycznej są zobowiązane zapewnić re-
alizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci 
energetycznych. 

2. W   miarę      zabudowy   terenów  przewidzia-
nych   w  planie   Wójt   Gminy   będzie wnioskował 
o rozbudowę sieci energetycznej przez PGE Dystry-
bucja Zamość. W miarę potrzeb w kolejnych budże-
tach Gminy zabezpieczone będą środki na wspiera-
nie przedsięwzięć energetycznych PGE.

V. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO.
Na terenie objętym planem nie planuje się nakła-

dów na budowę systemów ciepłowniczych. Zaopa-
trzenie w ciepło bazować będzie na indywidualnych 
źródłach ciepła lokalizowanych w budynkach miesz-
kalnych i usługowych.

Zachowuje się dotychczasowe źródła ciepła pod 
warunkiem ich modernizacji przy dostosowaniu do 
obowiązujących norm,

Zaleca się stosowanie paliw niskoemisyjnych.

VI. ZAOPATRZENIE W GAZ.
Przewiduje się realizację sieci średnich ciśnień 

oraz indywidualnych przyłączy według potrzeb użyt-
kowników.

Nie planuje się angażowania środków własnych 
Gminy Biłgoraj w budowę sieci gazowej na przed-
miotowym terenie. Podobnie jak w pkt IV bazuje się 
na prawie energetycznym i obowiązkach ciążących 
z tego tytułu na przedsiębiorstwach zajmujących się 
przesyłaniem gazu. Rola samorządu w tym zakre-
sie ogranicza się do wnioskowania do Karpackiego 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp z o.o. o 
ujęcie zadania do planów realizacyjnych i pomocy w 
przygotowaniu formalno-prawnym inwestycji.

VII. TELEKOMUNIKACJA.
Zachowuje się istniejącą abonencką sieć kablową 

z możliwością jej rozbudowy zgodnie z potrzebami 
mieszkańców i warunkami wydanymi przez opera-
tora.

Docelowo przewiduje się przebudowę istniejących 
linii telefonicznych napowietrznych na linie kablowe 
doziemne lub demontaż linii zbędnych.

Nie planuje się nakładów środków własnych Gmi-
ny Biłgoraj w budowę sieci telefonicznej. Rozbudo-
wa i modernizacja urządzeń telekomunikacyjnych 
pozostaje w gestii operatora sieci, ewentualnie 
mogą to być lokalne inicjatywy mieszkańców lub 
przedsięwzięcia publiczno - prywatne.

VIII. KOMUNIKACJA DROGOWA.
Ustalona w planie sieć dróg publicznych to:
1) 01 KD KW    -   droga wojewódzka nr 835 klasy 

technicznej „GP”
2) 02 KD /L/   - droga gminna KG 109228L klasy 

technicznej „L”
3) 03, 04, 05, 06, 07, KD/D/ - drogi gminne do-

jazdowe,
4) 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 

017, 018, 019 KDW - ciągi pieszo-jezdne.
Wydzielenia pasów drogowych dróg osiedlowych 

realizowane będą sukcesywnie po zabezpieczeniu 
środków w kolejnych budżetach Gminy.

3. W Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj szacunko-
wa wartość kosztorysowa na zadanie inwestycyjne 
jakim jest budowa drogi gminnej Nr 109228L Dereź-
nia Podlesie - ul. Spokojna (dł. około 1,7 km) wyno-
si 1 800 tys. zł. Planowana wielkość nakładów w 
poszczególnych latach: 2008 - 100 tys. zł, 2009 - 
100 tys. zł, 2010 - 1 600 tys. zł. Źródła finansowa-
nia : budżet Gminy 270 tys. zł, dotacje zewnętrzne 
- 1 530 tys. zł. Źródła dotacji z zewnątrz - RPO WL.

Zakłada się partycypację w kosztach inwestycji 
drogowych inwestorów komercyjnych (podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą).
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLIV/225/09 

Rady Gminy w Biłgoraju 
z dnia 25 września 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW W MIEJSCOWOŚCI PODLESIE

Do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów w miejscowości Pod-
lesie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach:

- od 14 sierpnia 2008 r. do 4 września 2008 r. 
wniesiono 24 uwagi . Wyznaczony termin składania 
uwag do 19 września 2008 r.

Ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w 
dniach:

- od 11 marca 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r., 
wniesiono 10 uwag. Termin składania uwag do dnia 
16 kwietnia 2009 r.

- od 1 lipca 2009 r. do 22 lipca 2009 r., wniesiono 1 
uwagę. Termin składania uwag do 5 sierpnia 2009 r.

Wykaz uwag nieuwzględnionych w projekcie pla-
nu (zachowana zostaje numeracja wg wykazu uwag 
zgłoszonych w czasie wyłożenia).

1. Uwaga Nr 1.
Wniesiona w dniu 20 sierpnia 2008 r.
Treść  uwagi: wnosząca uwagę  nie  wyraża  zgo-

dy na proponowany projekt zagospodarowania dzia-
łek oznaczonych nr  1118/3 i 1118/4, nie zgadza 
się na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej jako 
działka nr 1507 (w projekcie planu symb. 04 KD/D/) 
oraz projektowaną drogę oznaczoną w planie sym-
bolem 08 KD/D/.

2. Uwaga Nr 3.
Wniesiona w dniu 20 sierpnia 2008 r. i ponownie:
- w dniu 15 kwietnia 2009 r. pod pozycją nr 9,
- w dniu 5 sierpnia 2009 r. pod pozycję nr 1
Treść uwagi: dot. zarzutów do sposobu zagospo-

darowania działek oznaczonych Nr 1118/9, 1133, 
1128 i 1125. Nie wyraża zgody na planowany prze-
bieg drogi wojewódzkiej ozn. w planie symb. 01 KD 
KW 835 GP po terenie działki nr 1133 jak również 
na przebieg dróg oznaczonych w planie symbolami: 
08 KD/D/ i 07 KD/D/.

3. Uwaga Nr 4.
Wniesiona w dniu 27 sierpnia 2008 r. i ponownie 

w dniu 14 kwietnia 2009 r pod pozycją nr 3.
Treść uwagi: dot. planowanego zagospodarowa-

nia działek oznaczonych nr 1048, 1051 i 1052. 
Wnoszący uwagę nie wyraża zgody na projektowa-
ną lokalizację drogi wojewódzkiej oznaczonej w pro-
jekcie planu symbolem 01 KD KW 835 GP.

4. Uwaga Nr 5.
Wniesiona w dniu 27 sierpnia 2008 r. i ponownie 

w dniu 14 kwietnia 2009 r. pod pozycją nr 6.

Treść uwagi: dot. planowanego zagospodarowa-
nia działek oznaczonych nr 1048, 1051 i 1052. 
Wnosząca uwagę nie wyraża zgody na projektowa-
ną lokalizację drogi wojewódzkiej oznaczonej w pro-
jekcie planu symbolem 01 KD KW 835 GP.

5. Uwaga Nr 6.
Wniesiona w dniu 27 sierpnia 2008 r. i ponownie 

w dniu 14 kwietnia 2009 r. pod pozycją nr 5.
Treść uwagi: dot. planowanego zagospodarowa-

nia działek oznaczonych nr 1048, 1051 i 1052. 
Wnoszący uwagę nie wyraża zgody na projektowa-
ną lokalizację drogi wojewódzkiej oznaczonej w pro-
jekcie planu symbolem 01 KD KW 835 GP.

6. Uwaga Nr 7.
Wniesiona w dniu 27 sierpnia 2008 r. i ponownie 

w dniu 14 kwietnia 2009 r. pod pozycją nr 4.
Treść uwagi: dot. planowanego zagospodarowa-

nia działek oznaczonych nr 1048, 1051 i 1052. 
Wnoszący uwagę nie wyraża zgody na projektowa-
ną lokalizację drogi wojewódzkiej oznaczonej w pro-
jekcie planu symbolem 01 KD KW 835 GP.

7. Uwaga Nr 8.
Wniesiona w dniu 29 sierpnia 2008 r.
Treść uwagi: dot. planowanego zagospodaro-

wania działek oznaczonych nr 1197, 1198, 1199. 
Wnoszący uwagę nie wyraża zgody na projektowa-
ną lokalizację drogi wojewódzkiej oznaczonej w pro-
jekcie planu symbolem 01 KD KW 835 GP.

8. Uwaga Nr 9.
Wniesiona w dniu 29 sierpnia 2008 r.
Treść uwagi: dot. planowanego zagospodarowa-

nia działki oznaczonej nr 1202. Wnoszący uwagę 
nie wyraża zgody na projektowaną lokalizację drogi 
wojewódzkiej oznaczonej w projekcie planu symbo-
lem 01 KD KW 835 GP.

9. Uwaga Nr 10.
Wniesiona w dniu 29 sierpnia 2008 r.
Treść uwagi: dot. planowanego zagospodarowa-

nia działki oznaczonej nr 1050. Wnoszący uwagę 
nie wyraża zgody na projektowaną lokalizację drogi 
wojewódzkiej oznaczonej w projekcie planu symbo-
lem 01 KD KW 835 GP.

10. Uwaga Nr 11.
Wniesiona w dniu 29 sierpnia 2009 r.
Treść uwagi. Wnosząca uwagę nie wyraża zgo-
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dy na projektowane zagospodarowanie działek o nr 
1116 i 1119. dot. projektowanego podziału działki 
nr 1116 oraz szerokości drogi przy ww. działkach.

11. Uwaga Nr 14.
Wniesiona w dniu 3 września 2008 r.
Treść uwagi: Wnoszący uwagę wyraża sprzeciw 

w sprawie planowanej budowy drogi szybkiego ru-
chu.

12. Uwaga Nr 24.
Wniesiona w dniu 18 września 2008 r.
Treść uwagi: dot. planowanego zagospodaro-

wania działek oznaczonych nr 1053, 1054, 1055. 
Wnoszący uwagę nie wyraża zgody na projektowa-
ną lokalizację drogi wojewódzkiej oznaczonej w pro-
jekcie planu symbolem 01 KD KW 835 GP.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE:
1. Negatywnie rozpatrzeć uwagę Nr 1 w części 

dotyczącej poszerzenia drogi gminnej oznaczonej w 
planie symbolem 04 KD/DA

Uzasadnienie. Projekt planu jest zgodny z przyję-
tym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Biłgoraj i stanowi 
jeden z obszarów urbanizowanych oznaczonych w 
studium symbolem U 2, przeznaczony w pierwszym 
etapie do zagospodarowania. Projektowany układ 
komunikacyjny, nie przekreśla zamiarów właścicieli 
działek do ich zabudowy. Przebieg drogi 04 KD/D/
zaprojektowany został z wykorzystaniem istniejącej 
drogi gruntowej.

Projektowany układ komunikacyjny jest niezbędny 
do obsługi komunikacyjnej całości terenu objętego 
opracowaniem oraz zapewnia poprowadzenie pełnej 
infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidło-
wego funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej.

Parametry techniczne i użytkowe dróg przyjęto 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
43 poz. 430).

2. Negatywnie rozpatrzeć uwagę Nr 3 ( ponownie 
wniesioną pod. poz. Nr 9 i 1) w części dotyczącej 
likwidacji drogi oznaczonej symbolem 01 KD KW 
835 GP.

Uzasadnienie. Projekt planu jest zgodny z przyję-
tym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Biłgoraj i stano-
wi jeden z obszarów urbanizowanych oznaczonych 
symbolem U 2, przeznaczony w pierwszym etapie 
do zagospodarowania. Zgodnie z art. 9 ust. 4 usta-
wy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm. ) ustalenia studium są wiążące dla 
organów Gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych. Dla wyznaczonego w studium nowego 
przebiegu drogi 835 ( Lublin - Wysokie - Biłgoraj 

- Sieniawa - Przeworsk ) zlokalizowanej w obsza-
rach, których dotyczy studium ustalono docelowe 
parametry techniczne i użytkowe klasy GP - głów-
nej ruch przyśpieszonego. Przewidziana jest zmiana 
kategorii drogi na krajową. Przebieg wskazany zo-
stał wg przebiegu i parametrów przyjętych w stu-
dium miasta Biłgoraja, w konsekwencji uzgodnień 
jej miejskiego odcinka, w związku z tym iż droga 
ta pełnić będzie funkcję obwodnicy miasta Biłgora-
ja i miejscowości Korczów. Parametry techniczne i 
użytkowe drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ).

3. Negatywnie rozpatrzeć uwagę Nr 4 ( ponownie 
wniesioną pod. poz. Nr 3) w części dotyczącej likwi-
dacji drogi oznaczonej symbolem 01 KD KW 835 
GP.

Uzasadnienie. Projekt planu jest zgodny z przyję-
tym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Biłgoraj i stano-
wi jeden z obszarów urbanizowanych oznaczonych 
symbolem U 2, przeznaczony w pierwszym etapie 
do zagospodarowania. Zgodnie z art. 9 ust. 4 usta-
wy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm. ) ustalenia studium są wiążące dla 
organów Gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych. Dla wyznaczonego w studium nowego 
przebiegu drogi 835 ( Lublin - Wysokie - Biłgoraj 
- Sieniawa - Przeworsk ) zlokalizowanej w obsza-
rach, których dotyczy studium ustalono docelowe 
parametry techniczne i użytkowe klasy GP - głów-
nej ruch przyśpieszonego. Przewidziana jest zmiana 
kategorii drogi na krajową. Przebieg wskazany zo-
stał wg przebiegu i parametrów przyjętych w stu-
dium miasta Biłgoraja, w konsekwencji uzgodnień 
jej miejskiego odcinka, w związku z tym iż droga 
ta pełnić będzie funkcję obwodnicy miasta Biłgora-
ja i miejscowości Korczów. Parametry techniczne i 
użytkowe drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ).

4. Negatywnie rozpatrzeć uwagę Nr 5 ( ponownie 
wniesioną pod. poz. Nr 6) w części dotyczącej likwi-
dacji drogi oznaczonej symbolem 01 KD KW 835 GP.

Uzasadnienie. Projekt planu jest zgodny z przyję-
tym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Biłgoraj i stano-
wi jeden z obszarów urbanizowanych oznaczonych 
symbolem U 2, przeznaczony w pierwszym etapie 
do zagospodarowania. Zgodnie z art. 9 ust. 4 usta-
wy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm. ) ustalenia studium są wiążące dla 
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organów Gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych. Dla wyznaczonego w studium nowego 
przebiegu drogi 835 ( Lublin - Wysokie - Biłgoraj 
- Sieniawa - Przeworsk ) zlokalizowanej w obsza-
rach, których dotyczy studium ustalono docelowe 
parametry techniczne i użytkowe klasy GP - głów-
nej ruch przyśpieszonego. Przewidziana jest zmiana 
kategorii drogi na krajową. Przebieg wskazany zo-
stał wg przebiegu i parametrów przyjętych w stu-
dium miasta Biłgoraja, w konsekwencji uzgodnień 
jej miejskiego odcinka, w związku z tym iż droga 
ta pełnić będzie funkcję obwodnicy miasta Biłgora-
ja i miejscowości Korczów. Parametry techniczne i 
użytkowe drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ).

5. Negatywnie rozpatrzeć uwagę Nr 6 ( ponownie 
wniesioną pod. poz. Nr 5) w części dotyczącej likwi-
dacji drogi oznaczonej symbolem 01 KD KW 835 GP.

Uzasadnienie. Projekt planu jest zgodny z przyję-
tym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Biłgoraj i stano-
wi jeden z obszarów urbanizowanych oznaczonych 
symbolem U 2, przeznaczony w pierwszym etapie 
do zagospodarowania. Zgodnie z art. 9 ust. 4 usta-
wy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm. ) ustalenia studium są wiążące dla 
organów Gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych. Dla wyznaczonego w studium nowego 
przebiegu drogi 835 ( Lublin - Wysokie - Biłgoraj 
- Sieniawa - Przeworsk ) zlokalizowanej w obsza-
rach, których dotyczy studium ustalono docelowe 
parametry techniczne i użytkowe klasy GP - głów-
nej ruch przyśpieszonego. Przewidziana jest zmiana 
kategorii drogi na krajową. Przebieg wskazany zo-
stał wg przebiegu i parametrów przyjętych w stu-
dium miasta Biłgoraja, w konsekwencji uzgodnień 
jej miejskiego odcinka, w związku z tym iż droga 
ta pełnić będzie funkcję obwodnicy miasta Biłgora-
ja i miejscowości Korczów. Parametry techniczne i 
użytkowe drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ).

6. Negatywnie rozpatrzeć uwagę Nr 7 ( ponownie 
wniesioną pod. poz. Nr 4) w części dotyczącej likwi-
dacji drogi oznaczonej symbolem 01 KD KW 835 GP.

Uzasadnienie. Projekt planu jest zgodny z przyję-
tym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Biłgoraj i stano-
wi jeden z obszarów urbanizowanych oznaczonych 
symbolem U 2, przeznaczony w pierwszym etapie 
do zagospodarowania. Zgodnie z art. 9 ust. 4 usta-
wy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm. ) ustalenia studium są wiążące dla 
organów Gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych. Dla wyznaczonego w studium nowego 
przebiegu drogi 835 ( Lublin - Wysokie - Biłgoraj 
- Sieniawa - Przeworsk ) zlokalizowanej w obsza-
rach, których dotyczy studium ustalono docelowe 
parametry techniczne i użytkowe klasy GP - głów-
nej ruch przyśpieszonego. Przewidziana jest zmiana 
kategorii drogi na krajową. Przebieg wskazany zo-
stał wg przebiegu i parametrów przyjętych w stu-
dium miasta Biłgoraja, w konsekwencji uzgodnień 
jej miejskiego odcinka, w związku z tym iż droga 
ta pełnić będzie funkcję obwodnicy miasta Biłgora-
ja i miejscowości Korczów. Parametry techniczne i 
użytkowe drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ).

7. Negatywnie rozpatrzeć uwagę Nr 8.
Uzasadnienie. Projekt planu jest zgodny z przyję-

tym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Biłgoraj i stano-
wi jeden z obszarów urbanizowanych oznaczonych 
symbolem U 2, przeznaczony w pierwszym etapie 
do zagospodarowania. Zgodnie z art. 9 ust. 4 usta-
wy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.) ustalenia studium są wiążące dla 
organów Gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych. Dla wyznaczonego w studium nowego 
przebiegu drogi 835 (Lublin - Wysokie - Biłgoraj - 
Sieniawa - Przeworsk) zlokalizowanej w obszarach, 
których dotyczy studium ustalono docelowe para-
metry techniczne i użytkowe klasy GP - głównej 
ruch przyśpieszonego. Przewidziana jest zmiana 
kategorii drogi na krajową. Przebieg wskazany zo-
stał wg przebiegu i parametrów przyjętych w stu-
dium miasta Biłgoraja, w konsekwencji uzgodnień 
jej miejskiego odcinka, w związku z tym iż droga 
ta pełnić będzie funkcję obwodnicy miasta Biłgora-
ja i miejscowości Korczów. Parametry techniczne i 
użytkowe drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ).

 
8. Negatywnie rozpatrzeć uwagę Nr 9.
Uzasadnienie. Projekt planu jest zgodny z przyję-

tym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Biłgoraj i stano-
wi jeden z obszarów urbanizowanych oznaczonych 
symbolem U 2, przeznaczony w pierwszym etapie 
do zagospodarowania. Zgodnie z art. 9 ust. 4 usta-
wy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm. ) ustalenia studium są wiążące dla 
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organów Gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych. Dla wyznaczonego w studium nowego 
przebiegu drogi 835 ( Lublin - Wysokie - Biłgoraj 
- Sieniawa - Przeworsk ) zlokalizowanej w obsza-
rach, których dotyczy studium ustalono docelowe 
parametry techniczne i użytkowe klasy GP - głów-
nej ruch przyśpieszonego. Przewidziana jest zmiana 
kategorii drogi na krajową. Przebieg wskazany zo-
stał wg przebiegu i parametrów przyjętych w stu-
dium miasta Biłgoraja, w konsekwencji uzgodnień 
jej miejskiego odcinka, w związku z tym iż droga 
ta pełnić będzie funkcję obwodnicy miasta Biłgora-
ja i miejscowości Korczów. Parametry techniczne i 
użytkowe drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430).

9. Negatywnie rozpatrzeć uwagę Nr 10.
Uzasadnienie. Projekt planu jest zgodny z przyję-

tym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Biłgoraj i stano-
wi jeden z obszarów urbanizowanych oznaczonych 
symbolem U 2, przeznaczony w pierwszym etapie 
do zagospodarowania. Zgodnie z art. 9 ust. 4 usta-
wy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm. ) ustalenia studium są wiążące dla 
organów Gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych. Dla wyznaczonego w studium nowego 
przebiegu drogi 835 ( Lublin - Wysokie - Biłgoraj 
- Sieniawa - Przeworsk ) zlokalizowanej w obsza-
rach, których dotyczy studium ustalono docelowe 
parametry techniczne i użytkowe klasy GP - głów-
nej ruch przyśpieszonego. Przewidziana jest zmiana 
kategorii drogi na krajową. Przebieg wskazany zo-
stał wg przebiegu i parametrów przyjętych w stu-
dium miasta Biłgoraja, w konsekwencji uzgodnień 
jej miejskiego odcinka, w związku z tym iż droga 
ta pełnić będzie funkcję obwodnicy miasta Biłgora-
ja i miejscowości Korczów. Parametry techniczne i 
użytkowe drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ).

10. Negatywnie rozpatrzeć uwagę Nr 11 w części 
dot. szerokości pasów drogowego.

Uzasadnienie. Projektowany układ komunikacyjny 
jest niezbędny do obsługi komunikacyjnej całości te-
renu objętego opracowaniem oraz umożliwia popro-
wadzenie pełnej infrastruktury technicznej niezbęd-
nej do prawidłowego funkcjonowania zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej.

Parametry techniczne i użytkowe dróg przyjęto 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunków technicznych jakim powinny odpo-

wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1999 r. Nr 43 poz. 430 ).

 
11. Negatywnie rozpatrzeć uwagę Nr 14.
Uzasadnienie. Projekt planu jest zgodny z przyję-

tym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Biłgoraj i stano-
wi jeden z obszarów urbanizowanych oznaczonych 
symbolem U 2, przeznaczony w pierwszym etapie 
do zagospodarowania. Zgodnie z art. 9 ust. 4 usta-
wy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm. ) ustalenia studium są wiążące dla 
organów Gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych. Dla wyznaczonego w studium nowego 
przebiegu drogi 835 ( Lublin - Wysokie - Biłgoraj 
- Sieniawa - Przeworsk ) zlokalizowanej w obsza-
rach, których dotyczy studium ustalono docelowe 
parametry techniczne i użytkowe klasy GP - głów-
nej ruch przyśpieszonego. Przewidziana jest zmiana 
kategorii drogi na krajową. Przebieg wskazany zo-
stał wg przebiegu i parametrów przyjętych w stu-
dium miasta Biłgoraja, w konsekwencji uzgodnień 
jej miejskiego odcinka, w związku z tym iż droga 
ta pełnić będzie funkcję obwodnicy miasta Biłgora-
ja i miejscowości Korczów. Parametry techniczne i 
użytkowe drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430).

12. Negatywnie rozpatrzeć uwagę Nr 24.
Uzasadnienie. Projekt planu jest zgodny z przyję-

tym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Biłgoraj i stano-
wi jeden z obszarów urbanizowanych oznaczonych 
symbolem U 2, przeznaczony w pierwszym etapie 
do zagospodarowania. Zgodnie z art. 9 ust. 4 usta-
wy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.) ustalenia studium są wiążące dla 
organów Gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych. Dla wyznaczonego w studium nowego 
przebiegu drogi 835 (Lublin - Wysokie - Biłgoraj - 
Sieniawa - Przeworsk) zlokalizowanej w obszarach, 
których dotyczy studium ustalono docelowe para-
metry techniczne i użytkowe klasy GP - głównej 
ruch przyśpieszonego. Przewidziana jest zmiana 
kategorii drogi na krajową. Przebieg wskazany zo-
stał wg przebiegu i parametrów przyjętych w stu-
dium miasta Biłgoraja, w konsekwencji uzgodnień 
jej miejskiego odcinka, w związku z tym iż droga 
ta pełnić będzie funkcję obwodnicy miasta Biłgora-
ja i miejscowości Korczów. Parametry techniczne i 
użytkowe drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ).


