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UCHWA#A NR XLII/390/09

 RADY MIASTA PU#AWY

 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Mokradki” cz(+) A 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 plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

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

uchwa$# nr XXXIII/312/09 Rady Miasta Pu$awy, z 

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

sporz#dzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego osiedla „Mokradki” cz"'% 

A w Pu$awach, Rada Miasta Pu$awy uchwala,  co 

nast"puje:

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

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla „Mokradki” cz"'% A w Pu$awach z ustale-

niami Studium uwarunkowa( i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy Miasto Pu$awy 

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

sta Pu$awy z dnia 25 maja 2006r.

§ 2. W uchwale Nr L/424/01 Rady Miasta Pu$awy 

z dnia 25 pa)dziernika 2001 r. w sprawie zmian w 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzen-

nego Osiedla „Mokradki” w Pu$awach, wprowadza 

si" nast"puj#ce zmiany:

1) W rozdziale 1, § 2 lit. C otrzymuje brzmienie:

„C. Obszar planu dzieli si" na:

1. Cz"'% A – obejmuj#cy tereny funkcjonal-

ne, oznaczone na planie symbolami: 1U, 2UK,ZP, 

3U,ZP, I IMN, I I / IMN, 12MN, 13MN, 4U,ZP, 14MN, 

14/1MN, 15MN, 5EE, 6EE, 21MN, 22MN, 23MN, 

24MN, 20MN, 7EE, 9MW,(U), 25MN, 26/1MN, 

26MN, 27MN, 28MN, 29U,(MN), 8EG, 10ZP, ko-

munikacja o oznaczeniach 1KUG, 2KUG, 1KUZ, 

2KUZ, 3KUZ, 1KS, 2KUL (wy$#czaj#c odcinek od ul. 

Lipowej do projektowanej drogi 7KUD oraz odcinek 

od skrzy&owania 4KUD do ci#gu pieszo-jezdnego 

3KPJ), IKUD, 2KUD, 3KUD, 4KUD, 5KUD, 7KUD, 

IKD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD, 8KD, 1KPJ, 

2KPJ, 3KPJ, 4KPJ, 5KPJ, 1KP, 2KP, 5KP-9KP.

2. Cz"'% B – obejmuj#cy tereny funkcjonalne, 

oznaczone na planie symbolami: 16MN, 8KUD, 

17MN, 2KUL (na odcinku od ul. Lipowej do pro-

jektowanej drogi 7KUD), 18MN, 6KUD, 19/2MN, 

19/1MN, 19MN, 2KUL (na odcinku od skrzy&owa-

nia 4KUD do ci#gu pieszo-jezdnego 3KPJ), 15/IMN 

oraz 21/IMN.”

2) W rozdziale I, § 5 ust. I po pkt 2 dodaje si" pkt 

2a w brzmieniu:

„2a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej z dopuszczeniem us$ug nieuci#&liwych, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolem MW,(U).” 

3) W rozdziale 2, § 9 pkt 3 skre'la si" tiret 2.

4) W rozdziale 2, § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Plan ustala nieprzekraczaln# wysoko'% zabu-

dowy do 3 kondygnacji nadziemnych poza stref# 

konserwatorsk# oraz do 10 m (od poziomu terenu 

do kalenicy) z postulowanym akcentem wysoko-

'ciowym na terenie 9MW,(U).”

5) W rozdziale 3 § 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. Dla obszaru funkcjonalnego 9 MW,(U) 

(pow. 0,25 ha) plan ustala:

I. Przeznaczenie terenu

I) mieszkalnictwo wielorodzinne jako przeznacze-

nie podstawowe,

2) us$ugi nieuci#&liwe, jako towarzysz#ce z obo-

wi#zkiem realizacji w parterze budynku.

2. Sposób zagospodarowania

I) Linie zabudowy nieprzekraczalne 3 m od linii 

rozgraniczaj#cej drogi 2KUL, 4 m od linii rozgrani-

czaj#cej drogi 2KUD, 2KD i 5KPJ oraz 2 m od linii 

rozgraniczaj#cej ci#gu pieszego 2KP.

2) Wysoko'% zabudowy – max 10 m od poziomu 

terenu do kalenicy (do 3 kondygnacji nadziemnych); 

dopuszcza si" lokalny akcent w tym zespole, ale nie 

wy&szy ni& 12 m.

3) Obowi#zuje zabudowa w granicach linii parce-

lacji.

4) Obs$uga komunikacyjna od ulic 2KUL, 2KD, 

2KUD, 5KPJ.

5) Niezb"dn# ilo'% miejsc parkingowych zabezpie-

czy% w liniach rozgraniczaj#cych dróg lub w obr"bie 

terenu, przyjmuj#c min. 1 m.p. na 50 m2 powierzch-

ni u&ytkowej us$ug i 1 m.p. na 1 mieszkanie.”

6) W rozdziale 3 § 44 ust. 2 pkt 1 i 3 otrzymuj# 

brzmienie:

„I) Linie zabudowy: nieprzekraczalne 5 m od linii 

rozgraniczaj#cej drog" 3KUZ i 4 m od linii rozgrani-

czaj#cej pozosta$e obszary.

3) Obs$uga komunikacyjna od ulic 3KUZ, 6KD, 

5KD.”

7) W obszarze funkcjonalnym 24 MN likwiduje si" 

nieprzekraczaln# lini" zabudowy od strony terenu 

10 ZP. W rozdziale 3 § 47 ust. 2 pkt 1 i 3 otrzymuj# 

brzmienie:

„I) Linie zabudowy: nieprzekraczalne 5 m od linii 

rozgraniczaj#cej dróg 3KUZ, 4KD, 9KP oraz 4m od  

5KD, 5KP.

3) Obs$uga komunikacyjna od ulicy 3KUZ, 4KD.”
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8) W rozdziale 3 § 48 s$owa „pow. 0,91 ha” za-

st"puje si" s$owami „pow. 0,88 ha”, w ust. 2 pkt 

3 po s$owach „Obs$uga komunikacyjna: od ulicy 

IKUD, 2KUD, IKUZ” dopisuje si" „i ci#gu pieszo-

jezdnego 4KPJ”.

9) W rozdziale 3 § 52 s$owa „pow. 0,39ha” za-

st"puje si" s$owami „pow. 0,28ha”, ust. 2 pkt 1 

otrzymuje brzmienie:

„I) Linie zabudowy: nieprzekraczalne 4m od linii 

rozgraniczaj#cej drog" 9KP, 4KD, 1KUZ oraz 5m od 

drogi 3KUZ.”

10) W rozdziale 3 po § 52 dodaje si" § 52a w 

brzmieniu:

„§ 52a. Dla obszaru funkcjonalnego 29 U,(MN) 

(pow. 0,11 ha) plan ustala:

I. Przeznaczenie terenu

1) us$ugi nieuci#&liwe jako przeznaczenie podsta-

wowe,

2) funkcje mieszkaniowe jednorodzinne towarzy-

sz#ce jako dopuszczone nad us$ugami.

2. Sposób zagospodarowania

I) Linie zabudowy: nieprzekraczalne 4 m od linii 

rozgraniczaj#cej drog" 4KD, 1KUZ oraz 5 m od linii 

rozgraniczaj#cej drog" 3KUZ.

2) Wysoko'% zabudowy – max 10 m od poziomu 

terenu do kalenicy.

3) Obs$uga komunikacyjna od ulicy 4KD.

4) Niezb"dn# ilo'% miejsc parkingowych zabezpie-

czy% w liniach rozgraniczaj#cych drogi 4KD lub w 

obr"bie terenu, przyjmuj#c min. 1 m.p. na 50 m2 

powierzchni u&ytkowej us$ug i 1 m.p. na 1 miesz-

kanie.”

11) W rozdziale 3, § 53 pkt 2 otrzymuje brzmie-

nie:

„2. Ul. Skowieszy(ska 3 KUZ – zbiorcza Z na 

odcinku od skrzy&owania z ulic# Go'ci(czyk do 

skrzy&owania z ulic# Kaznowskiego – szeroko'% w 

liniach rozgraniczaj#cych zmienna od 25 do 35 m, 

minimum 25 m.”

12) W rozdziale 3, § 53 pkt 8 otrzymuje brzmie-

nie:

„8. Ci#gi pieszo jezdne od 1KPJ do 5KPJ – sze-

roko'% w liniach rozgraniczaj#cych 5m dla 1KPJ i 

4KPJ, 13m dla 2KPJ oraz 9m dla 3KPJ i 5KPJ. Ruch 

drogowy w ci#gu 2KPJ od ulicy 7KUD.”

13) W rozdziale 3, § 53 pkt 9 otrzymuje brzmie-

nie:

„Ci#gi piesze 1KP, 2KP i od 5KP do 9KP – szero-

ko'% w liniach rozgraniczaj#cych min. 2,0m.”

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

I. 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-

mieszczenia 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/390/09 

Rady Miasta Pu!awy

z dnia 26 listopada 2009r. 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WY#O$ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL%DU PROJEKTU ZMIANY

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLA „MOKRADKI” CZ&'( A W PU#AWACH

NIE UWZGL&DNIONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA

Rozstrzygni)cie

Prezydenta Miasta w 

sprawie rozpatrzenia 

uwag

Rozstrzygni)cie

Rady Miasta 

Za!"cznik do uchwa!y
 Nr XLII/390/09 

z dnia 26.11.2009r. 

Uwagi

Lp Data 

wp!ywu

uwagi

Nazwisko i Imi),
adres

zg!aszaj"cego

uwagi

Tre*+ uwagi Oznaczenie

nieruchomo*ci,

której dotyczy 

uwaga

Ustalenia projektu 

planu dla 

nieruchomo*ci, której 

uwaga dotyczy 

Uwaga

uwzgl!dnio

na

Uwaga

nieuwzgl!dnio

na

Uwaga

uwzgl!dniona

Uwaga
nieuwzgl!dniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

09.10.09

12.10.09

16.10.09

Mieszka,cy

osiedla Mokradki 

w Pu!awach

-brak zgody na realizacj!

zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej na osiedlu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Utrzymanie 

zapisów obowi"zuj"cego planu 

miejscowego,                                

tj. funkcji us#ugowej z 

dopuszczeniem funkcji 

mieszkaniowej.

Dzia!ki

Nr 3123/2, 

3223/3 , 

3140/1

9MW(U) 

zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna z 

dopuszczeniem us#ug

nieuci"$liwych. Obowi"zek

realizacji us#ug w parterze 

budynku.

uwaga

nieuwzgl!dniona

w cz!%ci

uwaga

nieuwzgl!dniona

Wprowadzono

obowi"zek

realizacji us#ug

w parterze 

budynku.

2. 09.10.09 

12.10.09

16.10.09

Mieszka,cy

osiedla Mokradki 

w Pu!awach

-brak zgody na zwi!kszenie

funkcji us#ugowej kosztem 

funkcji mieszkaniowej. 

Utrzymanie tj. funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

jako podstawowej z 

dopuszczeniem us#ug

Dzia!ki

Nr 3181/2    

  i 3182

29U(MN)

us#ugi nieuci"$liwe z 

dopuszczeniem  funkcji 

mieszkaniowej

jednorodzinnej nad 

us#ugami.

uwaga

nieuwzgl!dniona

w cz!%ci uwaga

nieuwzgl!dniona

Doprecyzowano

charakter funkcji 

mieszkaniowej.



Za$#cznik Nr 3

do uchwa$y Nr XLII/390/09  

Rady Miasta Pu$awy

z dnia  26 listopada 2009r.

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

go osiedla „Mokradki” cz(+) A 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 realizowane b"d# inwestycje z zakresu infra-

struktury technicznej nale&#ce do zada( w$asnych 

gminy – ci#gi pieszo jezdne oraz drogi dojazdowe 

wraz z uzbrojeniem.

Realizacja powy&szych inwestycji b"dzie realizo-

wana ze 'rodków w$asnych oraz pozyskanych fun-

duszy zewn"trznych.
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