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UCHWA#A NR XXXV/198/10

 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU

 z dnia 5 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frampola

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz!dzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z pó%n. zm.) oraz art. 

20 pkt l i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80 poz. 717z pó%n. zm.) oraz uchwa"y Nr 

XXIX/171/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie 

przyst!pienia do sporz!dzenia zmian miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Frampola Rada Miejska uchwala, co nast$puje:

Ustalenia ogólne

§ 1. 

1)  Uchwala si$ zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego miasta Frampola 

zatwierdzonego uchwa"! Nr XXXI/141/2005 Rady 

Miejskiej we Frampolu z dnia 23 czerwca 2005 r. w 

zakresie dotycz!cym: 

a)  przeznaczenia terenów rolnych (pastwisko) 

pod lokalizacj$ hali do przechowywania owoców i 

warzyw 

b)  przeznaczenia terenów rolnych (pastwisko) 

pod lokalizacj$ obiektów produkcyjnych, magazy-

nów i sk"adów 

2)  Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego stanowi!: 

a)  ustalenia - b$d!ce tre&ci! niniejszej uchwa"y, 

b)  rysunek planu w skali 1:1000 stanowi!cy za-

"!cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa"y 

c)  ustalenia zmiany planu oraz rysunek planu w 

zakresie regulowania niniejsz! uchwa"! stanowi! in-

tegraln! ca"o&'. 

3)  Program realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej zapisanej w planie wraz z za-

sadami ich finansowania - za"!cznik nr 2 

4)  Rozstrzygni$cie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany planu - za". nr 3 

5)  Zmiany planu zgodne s! z polityk! przestrzen-

n! okre&lon! w „studium uwarunkowa( i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Frampol przyj$tym uchwa"! Nr VIII/22/99 Rady Mia-

sta i Gminy Frampol z dnia 27 kwietnia 1999 r. z 

pó%niejszymi zmianami. 

§ 2. 

1)  Celem regulacji ustale( planu jest: 

a) zmiana funkcjonalno-przestrzenna terenów 

u#ytkowanych rolniczo na tereny zabudowy produk-

cyjno-sk"adowej, 

b)  umo#liwienie realizacji przedsi$wzi$' inwesty-

cyjnych maj!cych wp"yw na o#ywienie gospodarcze 

gminy, 

c)  podporz!dkowanie dzia"a( inwestycyjnych wy-

mogom zachowania "adu przestrzennego w sposób 

zapewniaj!cy ochron$ &rodowiska, 

d)  obs"ugi komunikacji, 

e)  obs"ugi i zaopatrzenia w media infrastruktury 

technicznej. 

2)  Ustalenia uwzgl$dniaj! zasady zrównowa#one-

go rozwoju i nie naruszaj! walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych stanowi!cych elementy systemu 

obszarów chronionych. 

3)  Do czasu realizacji inwestycji zgodnych z funk-

cjami ustalonymi planem dopuszcza si$ dotychcza-

sowe u#ytkowanie terenu. 

Ustalenia dotycz!ce ochrony &rodowiska przyrod-

niczego i warto&ci kulturowych

§ 3. 

1)  W zakresie ochrony przyrody, kszta"towania 

&rodowiska, krajobrazu kulturowego i warto&ci kul-

turowych ustala si$: 

a)  obowi!zek eliminowania negatywnych oddzia-

"ywa( wyznaczonych obszarów funkcyjnych po"o-

#onych w bezpo&rednim s!siedztwie ostoi ptasiej 

„Lasy Janowskie” PLB 060005 oraz potencjalnej 

ostoi siedliskowej „Uroczyska Lasów Janowskich” 

PLH 060031; 

b)  obowi!zek zagospodarowania terenu nie po-

woduj!cy przekrocze( standardów &rodowiska 

okre&lonych w przepisach odr$bnych poza granice 

terenu do którego u#ytkownik posiada tytu" prawny; 

c)  obowi!zek ochrony przed ha"asem poprzez 

stosowanie odpowiednich &rodków, okre&lonych w 

przepisach szczególnych je&li prognozowane pozio-

my ha"asu przekraczaj! warto&ci dopuszczalne; 

d)  zakaz realizacji przedsi$wzi$' mog!cych zna-

cz!co wp"ywa' na &rodowisko w rozumieniu prze-

pisów ochrony &rodowiska w celu ochrony zdrowia 

ludzi, wód podziemnych, powierzchniowych i po-

wietrza przed nadmiernymi emisjami. Ostateczna 

kwalifikacja do realizacji nast$powa' b$dzie na pod-

stawie wyników oceny oddzia"ywania na &rodowi-

sko danego przedsi$wzi$cia; 

e)  obowi!zek dostosowania skali i gabarytów 

budynków do charakteru krajobrazu kulturowego i 

naturalnego w otoczeniu, z zastosowaniem trady-

cyjnych materia"ów wyko(czeniowych- kamie(, 

drewno, ceramika; 
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f)  obowi!zek ochrony przypadkowo odkrytych 

zabytków i obiektów archeologicznych, a w przy-

padku ich odkrycia prace ziemne nale#y wstrzyma' 

i powiadomi' wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków. W obszarach obj$tych zmianami nie wyst$pu-

j! obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

§ 4. 

1)  Ustalenia dla terenów obiektów produkcyj-

nych, magazynów i sk"adów: 

a)  realizacja obiektów w oparciu o indywidualne 

projekty zgodnie z warunkami jakim powinny odpo-

wiada' budynki i ich usytuowanie 

b)  wysoko&' budynków nowoprojektowanych: 

-- o charakterze produkcyjnym lub sk"adowym max 

12,00 m od poziomu terenu do okapu lub gzymsu i 

max 18,00 m do szczytu dachu, 

-- obiekty gara#owe lub gospodarcze typu po-

mieszczenia na odpady max 5,00m od poziomu te-

renu do okapu lub gzymsu 

c)  mo#liwo&' realizacji dachów p"askich, wielo-

spadowych, jednospadowych o k!cie nachylenia do 

45°, pokrycie materia"ami dopuszczonymi dla da-

chów o ró#nych spadkach, 

d)  dopuszcza si$ realizacj$ zabudowy przy grani-

cy dzia"ki, lub w odleg"o&ci min. l,50 m od granicy 

dzia"ki, zgodnie z warunkami technicznymi i wymo-

gami przeciwpo#arowymi, 

e)  ustala si$ obowi!zek wprowadzenia zadrze-

wie( wysokich lub wielopi$trowych os"aniaj!cych 

elementy dysharmonijne, 

f)  powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni 

dzia"ki, 

g)  wska%nik terenów biologicznie czynnych, w 

postaci ró#nych form zieleni ustala si$ na poziomie 

min. 20%, 

h)  bilansowanie miejsc parkingowych w grani-

cach dzia"ki budowlanej. 

2)  Zachowanie magistralnej linii elektroenerge-

tycznej 15kV PO Celinki Frampol -Goraj z mo#liwo-

&ci! jej remontu, modernizacji oraz rozbudowy w 

zale#no&ci od potrzeb. 

3)  Dla zapewnienia bezpiecze(stwa oraz w"a&ci-

wej eksploatacji linii elektroenergetycznych napo-

wietrznych 15 kV ustala si$ stref$ woln! od zabu-

dowy i nasadze( drzew i krzewów wy#szych ni# 

2,00 m wzd"u# linii o szeroko&ci 15,0 m (po 7,5 m 

od osi linii), a w odniesieniu do linii kablowych SN 

15 kV i 0,4 kV o szeroko&ci 1,0m ( po 0,5m od 

osi linii). Przystosowa' istniej!ce linie elektroener-

getyczne do nowych warunków pracy zgodnych z 

PN-E-05100-1 poprzez wykonanie stosownego ob-

ostrzenia, uziemienia i t.p. 

4)  Dla istniej!cych i projektowanych gazoci!gów 

wyznacza si$ stref$ kontrolowan! o szeroko&ci 

1,0m (po 0.5m od osi gazoci!gu dla gazoci!gów ni-

skiego i &redniego ci&nienia). W strefie kontrolowa-

nej nie nale#y wznosi' budynków, urz!dza' sta"ych 

sk"adów i magazynów, sadzi' drzew oraz nie po-

winna by' podejmowana #adna dzia"alno&' mog!-

ca zagrozi' trwa"o&ci przy"!cza gazowego podczas 

jego eksploatacji. 

Ustalenia szczegó$owe

§ 5. 

1)  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

w skali 1: 1000 symbolami ustala si$: 1P - teren 

obiektów produkcyjnych, magazynów i sk"adów - 

przechowalnia owoców i warzyw -za"!cznik nr 1 

a)  zasady realizacji zabudowy i zagospodarowa-

nia, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i przepisami 

szczegó"owymi 2P - teren obiektów produkcyjnych, 

magazynów i sk"adów - zak"ad kamieniarski - za"!cz-

nik nr 1 

b)  zasady realizacji zabudowy i zagospodarowa-

nia, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i przepisami 

szczegó"owymi 

3EG - stacja redukcyjna gazu z wc/&c - zachowa-

nie 4EE - stacja elektroenergetyczna 15/04kV- pro-

jektowana 

5ZP 6ZP - teren zieleni urz!dzonej -pas izolacyjny 

od cieku wodnego stanowi!cego lokalny korytarz 

ekologiczny w obszarze doliny Rakowej 

7ZN/W - ciek wodny z zieleni! obj$t! ró#nymi 

formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o 

ochronie przyrody 

2)  Obs"uga komunikacyjna terenu: 

01KDKG109196L -ul. Polna -szeroko&' w liniach 

rozgraniczaj!cych 12,00m; linia zabudowy 15,00m 

od kraw$dzi jezdni drogi gminnej, 

02KDKG109204L - ul. )!kowa -szeroko&' w li-

niach rozgraniczaj!cych 15,00- 10,00m; linia zabu-

dowy 15,00m od kraw$dzi jezdni drogi gminnej, 

03 KDW - ci!g pieszo-jezdny o szeroko&ci w li-

niach rozgraniczaj!cych 10,00m, dojazd do stacji 

redukcyjnej gazu 

3)  Zaopatrzenie w media infrastruktury technicz-

nej 

--  w wod$, z istniej!cego wodoci!gu poprzez roz-

budow$ istniej!cych przy"!czy, 

--  odprowadzenie &cieków do zbiorczej sieci kana-

lizacyjnej sanitarnej, 

--  odprowadzenie wód opadowych - powierzch-

niowe z rozs!czaniem w obr$bie dzia"ki, 

--  odpady sta"e komunalne po wst$pnej segregacji 

gromadzone w kontenerach i wywóz na wysypisko 

odpadów, 

--  odpady inne ni# komunalne, gromadzenie i uty-

lizacja zgodnie z pozwoleniem organów ochrony 

&rodowiska, 

--  elektroenergetyka, gaz, telekomunikacja wg 

warunków zarz!dców sieci, 

--  zaopatrzenie w energi$ ciepln! indywidualne, 

alternatywnie na paliwo sta"e, p"ynne lub gazowe. 

Postanowienia ko*cowe

§ 6. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
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strzennym ustala si$ stawk$ procentow! s"u#!c! 

naliczeniu op"at z tytu"u wzrostu warto&ci nierucho-

mo&ci obj$tych zmianami planu w wysoko&ci: dla 

terenów zabudowy produkcyjno-sk"adowych - 5%. 

§ 7. 

1)  Trac! moc ustalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego miasta Frampo-

la w skali 1:2000 zatwierdzonego uchwa"! Nr 

XXXI/141/2005 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 

23 czerwca 2005 roku / Dziennik Urz$dowy Woje-

wództwa Lubelskiego Nr 185, poz. 3180/ w obsza-

rze wskazanym na rysunku planu. 

§ 8. Wykonanie Uchwa"y powierza si$ Burmistrzo-

wi Frampola. 

§ 9. Uchwa"a wchodzi w #ycie po up"ywie 30 dni 

od dnia og"oszenia w Dzienniku Urz$dowym Woje-

wództwa Lubelskiego. 

Przewodnicz!cy Rady Miejskiej we Frampolu

Jerzy Marczak
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