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UCHWA#A NR XLII/389/09

 RADY MIASTA PU#AWY

 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu by'ej „Jednostki Wojsko-

wej” w Pu'awach

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

8 marca 1990 roku o samorz#dzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó)n. zm.), art. 20 

ust. 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 

2003 r., Nr 80, poz. 717 z pó)n zm.), w zwi#zku z 

uchwa$# nr XXXIII/315/09 Rady Miasta Pu$awy, z 

dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyst#pienia do 

sporz#dzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenu by$ej „Jednost-

ki Wojskowej” w Pu$awach, Rada Miasta Pu$awy 

uchwala,  co nast"puje:

§ 1. Stwierdza si" zgodno'% projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu by$ej „Jednostki Wojskowej” z ustaleniami 

Studium uwarunkowa( i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Miasto Pu$awy za-

twierdzonego uchwa$#  Nr XLVI/410/06 Rady Mia-

sta Pu$awy z dnia 25 maja 2006r. 

§ 2. W uchwale Nr XXIII/196/04 Rady Miasta Pu-

$awy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu by$ej „Jednostki Wojskowej” w Pu$a-

wach, wprowadza si" nast"puj#ce zmiany:

1) w rozdziale 3., po § 12 dodaje si" § 12a w 

brzmieniu: 

„§ 12a. U12a/M 

- projektowane przeznaczenie terenu: 

TERENY ZABUDOWY US!UGOWEJ (wed$ug Roz-

dzia$u 2 § 1 pkt 1) I MIESZKANIOWEJ.

Dla terenu U12a/M ustala si" nast"puj#ce warunki 

zabudowy, zagospodarowania terenu i obs$ugi tech-

nicznej:

1. zasady ochrony i kszta$towania $adu przestrzen-

nego:

a) nakaz kszta$towania zabudowy przy uwzgl"d-

nianiu wskazanego przebiegu nieprzekraczalnych 

linii zabudowy,

b) dopuszczenie lokalizowania w granicach dzia$ek 

od strony terenów komunikacji elementów zabudo-

wy takich jak klatki schodowe, zespo$y wej'ciowe 

i pojedyncze ryzality na odcinkach nie przekraczaj#-

cych w sumie 20% d$ugo'ci danej elewacji budyn-

ku,

c) w cz"'ci po$udniowej dzia$ki obowi#zuje nakaz 

realizacji zabudowy o dominuj#cej (tj. powy&ej 60% 

powierzchni u&ytkowej) funkcji mieszkaniowej.

2. zasady ochrony 'rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:

nakaz utrzymania minimalnego 20 procentowego 

udzia$u powierzchni biologicznie czynnej niezabudo-

wanej cz"'ci terenu.

3. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspó$czesnej:

nie ustala si" nakazów, zakazów, dopuszcze( 

lub ogranicze( w odniesieniu do w/w wymaga( ze 

wzgl"du na brak wyst"powania przedmiotu tych 

ustale(.

4. zasady kszta$towania przestrzeni publicznych:

a) nakaz zastosowania ujednoliconego systemu 

reklam na'ciennych,

b) nakaz stosowania ujednoliconego systemu 

o'wietlenia zewn"trznego,

c) zakaz realizacji elementów ma$ej architektury z 

materia$ów nietrwa$ych.

5. parametry i wska)niki kszta$towania zabudowy 

oraz zagospodarowania przestrzennego:

a) nakaz realizacji zabudowy o gabarycie min. 2 

kondygnacje nadziemne i maksymalnej wysoko'ci 

do 15,0 m.

b) ustala si" wielko'% powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni dzia$ki do 70%,

c) nakaz stosowania dachów p$askich,

d) dopuszcza si" fragmenty sko'ne dachów o 

spadkach nie przekraczaj#cych 45 stopni na po-

wierzchni do 30% ca$ego dachu $#cznie,

e) obowi#zuj# nieprzekraczalne linie zabudowy:

• w odleg$o'ci 3,0 m od linii rozgraniczaj#cej ulicy 

KD/L2/G,

• w odleg$o'ci 7,0 m od istniej#cej linii rozgrani-

czaj#cej ul. Filtrowej,

• w odleg$o'ci 5,0 m od granicy terenu U11

6. granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj#cych ochronie na postawie 

odr"bnych przepisów:

nie ustala si" nakazów, zakazów, dopuszcze( 

lub ogranicze( w odniesieniu do w/w wymaga( ze 

wzgl"du na brak wyst"powania przedmiotu tych 

ustale(.

7. szczegó$owe zasady i warunki scalania i podzia-

$u nieruchomo'ci:

a) podzia$ terenu dopuszczalny pod warunkiem za-

pewnienia dojazdu do wydzielonych dzia$ek,

b) okre'la si" k#t po$o&enia granic dzia$ek w sto-

sunku do pasa drogowego na min. 45 stopni.

8. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu komunikacji i infrastruktury technicznej:
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a) obs$uga komunikacyjna za po'rednictwem ulic 

lokalnych KD/L2/G i ul. Filtrowej,

b) obowi#zuje uzbrojenie terenu U12a/M w opar-

ciu o sieci infrastruktury technicznej zlokalizowane 

w pasach drogowych KD/L1/G, KD/L2/G i ul. Filtro-

wej,

c) zaopatrzenie w energi" elektryczn# w oparciu o 

wbudowan# stacj" transformatorow# zlokalizowan# 

w pó$nocnej cz"'ci terenu U2/M,

d) obowi#zuje zapewnienie miejsc parkingowych 

w ilo'ci 1 miejsce na 1 mieszkanie i 1 miejsce na 

50m2 pow. u&ytkowej  handlu i us$ug w bilansie 

z miejscami parkingowymi zlokalizowanymi na w$a-

snej dzia$ce i w pasie drogowym ulicy Grabskiego, 

na wysoko'ci w$asnej dzia$ki.

9. sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urz#dzania i u&ytkowania terenów:

zakaz tymczasowego urz#dzania i u&ytkowania te-

renu U12a/M

10. zasady rehabilitacji istniej#cej zabudowy i in-

frastruktury technicznej:

nakaz rozbiórki istniej#cej zabudowy gospodar-

czej.

§ 3. Integralnymi cz"'ciami uchwa$y s#:

1.  Rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stano-

wi#cy za$#cznik nr 1 do niniejszej uchwa$y;

2. Rozstrzygni"cie Rady Miasta o sposobie rozpa-

trzenia uwag do projektu zmiany planu stanowi#ce 

za$#cznik nr 2 do uchwa$y. 

3. Rozstrzygni"cie Rady Miasta o sposobie reali-

zacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nale&# do zada( 

gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowi#ce 

za$#cznik nr 3 do uchwa$y.

§ 4. Ustala si" stawk" procentow# wysoko'ci jed-

norazowej op$aty pobieranej na rzecz gminy w przy-

padku zbycia nieruchomo'ci, której warto'% wzro-

s$a w zwi#zku z uchwaleniem planu, w wysoko'ci 

30 % wzrostu warto'ci.

§ 5. Wykonanie uchwa$y powierza si" Prezyden-

towi Miasta.

§ 6. Uchwa$a podlega og$oszeniu w Dzienniku 

Urz"dowym Województwa Lubelskiego, oraz za-

mieszczeniu na stronie internetowej Urz"du Miasta.

§ 7. Uchwa$a wchodzi w &ycie po up$ywie 30 dni 

od dnia jej og$oszenia w Dzienniku Urz"dowym Wo-

jewództwa Lubelskiego.

Przewodnicz#cy Rady Miasta

Zbigniew "liwi!ski
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Za$#cznik Nr 2

do uchwa$y Nr XLII/389/09  

Rady Miasta Pu$awy

z dnia 26 listopada 2009r.

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu by'ej „Jednostki Wojskowej” w Pu'awach

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó)n. zmianami) 

stwierdza si", &e do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu by-

$ej „Jednostki Wojskowej” w Pu$awach w ustawo-

wym terminie  nie wniesiono uwag.
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Za$#cznik Nr 3

do uchwa$y Nr XLII/389/09  

Rady Miasta Pu$awy

z dnia 26 listopada 2009r.

Okre+lenie sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu by'ej  „Jednostki Wojskowej” w Pu'awach inwestycji  z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nale*& do zada, w'asnych gminy

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó)n. zmia-

nami) stwierdza si", &e na terenie obj"tym zmian# 

planu nie przewiduje si" inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej nale&#cych do zada( w$a-

snych gminy.


