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UCHWA#A NR XXXV/189/2009

 RADY GMINY POTOK GÓRNY

 z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny, 
obejmuj)cego tereny dzia$ek Nr 107/1 i 118/1 po$o(onych w m. Jasiennik Stary z przeznaczeniem pod 

us$ugi (handlu, gastronomii, rekreacji, kultury i innych nieuci)(liwych) oraz mieszkalnictwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz!dzie gmin-

nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 

1591) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i 3, art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z 2003 r.), uchwa"y Nr XVIII/106/2008 z 

dnia 30 czerwca 2008 r. o przyst!pieniu do sporz!-

dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Potok Górny, Rada Gminy 

Potok Górny, uchwala co nast$puje:

DZIA# I
USTALENIA  FORMALNO – PRAWNE 

ROZDZIA# 1
USTALENIA  PODSTAWOWE

§ 1.1. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego opracowana jest zgodnie ze 

zmianami ,,Studium uwarunkowa( i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy Potok Gór-

ny” uchwalonych Uchwa"! Nr XVIII/105/2008 Rady 

Gminy Potok Górny z dnia 30 czerwca 2008 r.

2. Uchwala si$ zmian$ miejscowego plan zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, 

terenu wskazanego do zmiany na obszarze gminy 

Potok Górny – w obr$bie miejscowo&ci Jasiennik 

Stary.

3. Zmiana planu obejmuje teren okre&lony Uchwa-

"! Nr XVIII/106/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. o 

przyst!pieniu do sporz!dzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Po-

tok Górny.

4. Zmian$ planu stanowi!:

1) ustalenia zmiany planu b$d!ce tre&ci! niniejszej 

uchwa"y oraz za"!cznik:

b) rysunek zmiany planu w skali 1:1000, obejmu-

j!cy teren obj$ty zmian! – za"!cznik Nr 1,

2) ustalenia zmiany planu oraz za"!cznik Nr 1 sta-

nowi! integraln! ca"o&'.

ROZDZIA#  2
ZAKRES  USTALE%  ZMIAN  PLANU 

§ 2.1. Zakres ustale( zmian planu obejmuje m.in.:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj!-

ce tereny o innych sposobach zagospodarowania,

2) podstawowe elementy zmiany planu,

3) zasady kszta"towania zabudowy oraz zagospo-

darowania terenów, w tym: gabaryty, linie zabudo-

wy i wska%niki intensywno&ci zabudowy,

4) zasady obs"ugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji,

5) lokalne warunki, zasady i standardy kszta"to-

wania zabudowy,

6) zasady i warunki podzia"u terenów na dzia"ki 

budowlane,

7) szczegó"owe warunki zagospodarowania tere-

nów,

8) obszar obj$ty zmian! planu miejscowego, o 

którym mowa w § 1 ust. 2, oznacza si$ graficznie 

na rysunku zmiany planu symbolem ,,granica opra-

cowania”, zgodnie z rysunkiem zmiany planu na 

sekcji mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowi!cej 

za"!cznik Nr 1 do uchwa"y,

9) rysunek studium uwarunkowa( i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, stwierdzaj!cy 

zgodno&' ustale( zmiany planu ze zmianami ,,Stu-

dium uwarunkowa( i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Potok Górny” .

§ 3.1. Przedmiotem ustale( zmiany planu s!:

1) przeznaczenie (funkcja) terenu, zasady zago-

spodarowania oraz linie rozgraniczaj!ce tereny o 

ró#nych funkcjach lub ró#nych zasadach zagospo-

darowania;

2) tereny przeznaczone do realizacji celów pu-

blicznych oraz linie rozgraniczaj!ce te tereny i drogi 

publiczne;

3) lokalne warunki, zasady i standardy kszta"to-

wania zabudowy oraz urz!dzenia terenów, w tym 

linie zabudowy i wysoko&' obiektów;

4) zasady obs"ugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej;

2. Nast$puj!ce oznaczenia graficzne na rysunku 

zmiany planu s! obowi!zuj!cymi ustaleniami zmia-

ny  planu:

1) linie rozgraniczaj!ce tereny o ró#nym przezna-

czeniu oraz o ró#nych zasadach zagospodarowania, 

&ci&le okre&lone;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) granica opracowania;

3. Zmiana planu uwzgl$dnia zasady rozwoju równo-

wa#onego, nie narusza poza tym innych funkcji tere-

nów s!siaduj!cych (stanowi ich uzupe"nienie i konty-

nuacje) oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
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1) obowi!zuje inwestowanie zgodne z ustalonymi 

w zmianie planu przeznaczeniami terenów (funkcj!) 

oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania po-

szczególnych terenów – oznaczonych na rysunku 

zmian planu odr$bnymi symbolami i konturami linii 

rozgraniczaj!cych.

2) w poszczególnych terenach dopuszcza si$ (w 

sposób nie naruszaj!cy podstawowej funkcji tere-

nu) lokalizacj$ nie przedstawionych na rysunkach 

zmian planu obiektów i sieci infrastruktury gazowej, 

kanalizacyjnej, wodoci!gowej, elektroenergetycznej 

telekomunikacyjnej oraz obiektów gospodarki odpa-

dami nie zwi!zanych z pod"o#em, s"u#!cych bezpo-

&redniej obs"udze tych terenów. Tego typu obiekty i 

sieci infrastruktury mog! by' tak#e sytuowane we-

wn!trz linii rozgraniczaj!cych ulic publicznych.

3) tereny, dla których zmiana planu miejscowego 

przewiduje inne przeznaczenie od dotychczasowe-

go, mog! by' u#ytkowane w sposób dotychczaso-

wy do czasu zagospodarowania ustalonego zgodnie 

z planem.

§ 4.1. Ilekro' w dalszych przepisach niniejszej 

uchwa"y jest mowa o:

1) dotychczasowym planie – nale#y przez to rozu-

mie' ustalenia i oznaczenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny 

uchwalonego Uchwa"! Nr XIII/62/2003 Rady Gminy 

Potok Górny z dnia 4 grudnia 2003 r.;

2) uchwale – nale#y przez to rozumie' niniejsz! 

uchwa"$ Rady Gminy Potok Górny, o ile w tre&ci 

przepisu nie wynika inaczej;

3) zmiana planu – nale#y przez to rozumie' usta-

lenia zmiany planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 

uchwa"y, o ile w tre&ci przepisu nie wynika inaczej;

4) zmiany studium – nale#y przez to rozumie' 

zgodno&' z ustaleniami zmian ,,Studium uwarunko-

wa( i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Potok Górny”;  

5) rysunku zmiany planu – nale#y rozumie' rysun-

ki zmiany planu w skali 1:1 000 stanowi!cy za"!cz-

nik do niniejszej uchwa"y

6) przepisach szczególnych – nale#y przez to ro-

zumie' obowi!zuj!ce w dniu podj$cia uchwa"y prze-

pisy prawne (ustawy i rozporz!dzenia), reguluj!ce 

zasady dzia"a( inwestycyjnych na danym terenie;

7) przeznaczeniu podstawowym – nale#y przez to 

rozumie' takie przeznaczenie, które winno przewa-

#a' na danym obszarze wyznaczonym liniami roz-

graniczaj!cymi;

8) przeznaczeniu uzupe"niaj!cym lub dopuszczal-

nym - nale#y przez to rozumie' przeznaczenie inne 

ni# podstawowe, które uzupe"nia lub wzbogaca 

przeznaczenie podstawowe, ale nie jest sprzeczne 

z funkcj! obszaru;

9) terenie - nale#y przez to rozumie' obszar o 

okre&lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

j!cymi, posiadaj!cy symbol (sk"adaj!cy si$ z cyfr i 

liter) i przypisane do niego ustalenia;

10) dzia"ce – nale#y rozumie' nieruchomo&' lub 

jej cz$&' przeznaczona pod zagospodarowanie;

11) zieleni urz!dzonej – nale#y przez to rozumie' 

zró#nicowan! gatunkowo ziele( wysok! i nisk! w 

obr$bie poszczególnych terenów oraz ziele( oddzie-

laj!c! (tak#e optycznie) tereny i obiekty o ró#nych 

funkcjach;

12) drodze publicznej – nale#y przez to rozumie' 

drog$ zaliczon! na podstawie ustawy o drogach pu-

blicznych do jednej z kategorii dróg (wojewódzkiej, 

powiatowej, gminnej) wydzielon! liniami rozgrani-

czaj!cymi,

13) przepisach szczególnych – nale#y rozumie' 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi

14) linii rozgraniczaj!cej – nale#y przez to rozu-

mie' lini$ wyznaczaj!c! podzia"y terenu opracowa-

nia na dzia"ki o ró#nym przeznaczeniu;

15) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy 

– nale#y przez to rozumie' odsuni$cie linii zabudowy 

od obrze#a jezdni - drogi istniej!cej lub projektowa-

nej, co najmniej na odleg"o&' okre&lon! w uchwale;

16) wysoko&ci zabudowy - nale#y przez to ro-

zumie' wysoko&' mierzon! od najni#szego punktu 

pierwotnego poziomu terenu do najwy#szego punk-

tu kalenicy dachu lub zwie(czenie &ciany attykowej;

17) powierzchni biologicznie czynnej - nale#y 

przez to rozumie' nieutwardzon! i nie zabudowan! 

powierzchni$ gruntow! pokryt! ro&linno&ci!

18) dachu stromym – nale#y przez to rozumie' 

form$ dachu budynku, w którym poszczególne po-

"acie pochylone s! (w stosunku do poziomu), pod 

katem co najmniej 20°,

19) symbolu terenu - nale#y przez to rozumie' 

oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych 

liniami rozgraniczaj!cymi, sk"adaj!ce si$ z cyfr i du-

#ych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmia-

ny planu;

20) zaleca si$... nale#y przez to rozumie' sugesti$ 

zastosowania si$ do ustale( niewi!#!cych, wpro-

wadzonych ze wzgl$dów funkcjonalnych, estetycz-

nych, ochronnych itp.

2. Poj$cia wyst$puj!ce w niniejszej uchwale, nie-

wyja&nione w ust. 1, nale#y interpretowa' zgodnie 

z definicjami wynikaj!cymi z Polskich Norm i prze-

pisów odr$bnych, obowi!zuj!cych w dniu podj$cia 

niniejszej uchwa"y.

DZIA# II
USTALENIA  PLANU

ROZDZIA#  3
OGÓLNE  ZASADY  I  WARUNKI  ZAGOSPODA-

ROWANIA  TERENU NA  OBSZARZE  OBJ&TYM  
ZMIAN+  PLANU

§ 5.1. W zmianie planu uwzgl$dnia si$ zasady 

zgodno&ci zmiany planu z ustaleniami zmian ,,Stu-

dium uwarunkowa( i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Potok Górny”. 
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2. Na obszarze obj$tym ustaleniami planu wyzna-

cza si$ tereny o okre&lonym przeznaczeniu i zasa-

dach zagospodarowania, wyodr$bnione na rysunku 

planu liniami rozgraniczaj!cymi i oznaczone symbo-

lami 

Tereny zainwestowania

U/MN – teren us"ug / handlu, gastronomii, rekre-

acji, kultury i innych nieuci!#liwych/ oraz mieszkal-

nictwa z towarzysz!cymi im obiektami i urz!dzenia-

mi,

Komunikacja drogowa – drogi publiczne:

KD – P /Z/2961 L – droga powiatowa zgodnie z 

obowi!zuj!c! numeracj!, 

ROZDZIA# 4
ZASADY  OCHRONY  !RODOWISKA

§ 6.1.  W obszarze obj$tym zmian! planu obo-

wi!zuje:

1)  szczególna ochrona i oszcz$dne wykorzystanie 

przestrzenie niezurbanizowanej,

2) segregacja funkcji w celu wykluczenia lub zmi-

nimalizowania prawdopodobie(stwa wyst!pienia 

s!siedztwa kolizyjnych funkcji terenu,

3) harmonizowaniu uk"adów osadniczych i infra-

struktury technicznej z sieci! ekologiczn!,

2. W oparciu o przepisy szczegó"owe nale#y wpro-

wadzi' zakaz:

1) przechowywania odpadów z grupy niebezpiecz-

nych, które stanowi' mog! zagro#enie dla #ycia i 

zdrowia ludzi oraz &rodowiska,

2) wprowadzania nieoczyszczonych &cieków do 

wód powierzchniowych i gruntów,

3) utrzymywania otwartych kana"ów &ciekowych,

4) przekraczania w terenach mieszkalnictwa do-

puszczalnego poziomu ha"asu,

5) emisji do powietrza atmosferycznego zanie-

czyszcze( powy#ej obowi!zuj!cych norm st$#e( 

dopuszczalnych,

6) realizowania przedsi$wzi$' mog!cych znacz!-

co oddzia"ywa' na &rodowisko. 

3. Na terenie obj$tym planem zaleca si$:

1) stosowanie do celów komunalnych oraz lokal-

nego ogrzewania budynków %róde" energetycznych 

ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz 

przewodowy ewent. propan - butan, olej opa"owy 

nisko siarkowy oraz inne niekonwencjonalne), 

2) gromadzenie odpadów na posesjach w od-

powiednio przygotowanych pojemnikach oraz ich 

ewentualne sortowanie zgodnie z systemem gospo-

darki komunalnej gminy, 

3) zachowanie walorów &rodowiska przyrodnicze-

go, a w szczególno&ci:

a) zieleni znajduj!cej si$ na terenie us"ug, 

b) zieleni wysokiej nie obj$tej #adn! ochron!, po-

jedynczych drzew, zieleni przydro#nej i "$gowej po-

przez zakaz jej niszczenia, zb$dnego wycinania itp. 

dzia"a( zgodnie z przepisami szczegó"owymi.

ROZDZIA# 5
ZASADY OCHRONY WARTO!CI KULTURO-

WYCH

§ 7. Teren obj$ty zmian! planu znajduje si$ w s!-

siedztwie stanowisk archeologicznych uj$tych w 

ewidencji konserwatorskiej. Istnieje prawdopodo-

bie(stwo odkrycia nowych zabytków i stanowisk 

archeologicznych podczas realizacji robót ziemnych 

w tym rejonie. Dlatego w przypadku natrafienia na 

obiekty ziemne, ruchome zabytki archeologiczne lub 

nawarstwienia kulturowe podczas ziemnych prac 

inwestycyjnych, nale#y wstrzyma' realizacj$ robót, 

zabezpieczy' znalezisko i powiadomi' o odkryciu 

w"a&ciwego wkz. Kontynuacja robót b$dzie mo#liwa 

po wykonaniu bada( ratowniczych pod nadzorem 

archeologicznym.

Dla nowoprojektowanego budownictwa zaleca si$ 

utrzymanie tradycyjnych form architektonicznych z 

u#yciem tradycyjnych materia"ów budowlanych.

Nale#y chroni' figury, kapliczki i krzy#e przydro#-

ne wraz z otaczaj!c! je zieleni!.

DZIA# III

ROZDZIA# 6
USTALENIA  SZCZEGÓ#OWE PLANU

§ 8. Ustalenia szczegó"owe dotycz!ce funkcji te-

renu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbo-

lami liczbowymi i literowymi oraz liniami rozgrani-

czaj!cymi:

1 Teren zabudowy us"ugowej. 

1.U/MN – zabudowa us"ugowa /handlu, gastrono-

mii, rekreacji, kultury i innych nieuci!#liwych/  oraz 

mieszkalnictwa - projektowana , 

– powierzchnia dzia"ki –  0,68 ha

– rodzaj dzia"alno&ci – us"ugi handlu, gastronomii, 

rekreacji, kultury i innych nieuci!#liwych oraz miesz-

kalnictwa;

– ustala si$:

  przeznaczenie podstawowe – teren us"ug pu-

blicznych i komercyjnych o charakterze ogólno-

dost$pnym i o dost$pno&ci ograniczonej – us"ugi 

handlu, gastronomii, rekreacji, kultury i innych nie-

uci!#liwych  w zieleni urz!dzonej,

  przeznaczenie uzupe"niaj!ce – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna oraz niezb$dne obiekty za-

plecza sanitarnego i gospodarczego jak równie# 

urz!dzenia ma"ej architektury, 

  do zabudowy przeznacza si$ do 70% dzia"ki, 

obowi!zek zachowania co najmniej 30% pow. dzia"-

ki jako powierzchni biologicznie czynnej

   mo#liwo&' adaptacji istniej!cych budynków z 

ewentualn! zmian! sposobu u#ytkowania, remontu, 

modernizacji, rozbudowy oraz rozbiórki 

  obowi!zek uporz!dkowania terenu oraz realiza-

cji urz!dze( do rekreacji, z zaleceniem preferowania 

nawierzchni trawiastych lub kortowych /boiska do 
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gier i zabaw, &cie#ki spacerowe, alejki, itp./, 

  zalecenie przynajmniej cz$&ciowego wygrodze-

nia terenu;

   mo#liwo&' zastosowania ogrodzenia typu #y-

wop"ot;

   wysoko&' ca"kowita zabudowy (od poziomu 

terenu do najwy#szej kalenicy dachu) do III kondy-

gnacji tj. do 12,0 m z mo#liwo&ci! przeznaczenia 

ostatniej (trzeciej) kondygnacji na poddasze u#ytko-

we – mieszkalne;

   mo#liwo&' zastosowania dachów stromych 

wielospadowych o k!tach nachylenia po"aci dacho-

wych do – 45°,

   stworzy' w miar$ mo#liwo&ci warunki uwzgl$d-

niaj!ce potrzeby osób niepe"nosprawnych,

  wymagana jest szczególna dba"o&' o form$ ar-

chitektoniczn! obiektów oraz estetyk$ zagospoda-

rowania otoczenia /wprowadzenie zieleni wysokiej i 

niskiej wielosezonowej – izolacyjnej,

  mo#liwo&' lokalizowania parterowych obiektów 

towarzysz!cych, w tym na granicach dzia"ek, do 

wysoko&ci ca"kowitej (od poziomu terenu do naj-

wy#szej kalenicy dachu) do 5,0 m, bez poddasza 

u#ytkowego 

   obowi!zek wykonania w obr$bie dzia"ki niezb$d-

nej ilo&ci miejsc parkingowych, 

   zapewnienie nowoprojektowanym obiektom pe"-

nego uzbrojenia, 

  po"!czenie z komunikacj! ko"ow! zewn$trzn! 

drog! powiatow! Nr 2961 L -  01 KD – P (Z),

DZIA# IV
INFRASTRUKTURA

ROZDZIA# 7
INFRASTRUKTURA  KOMUNIKACYJNA

§ 9.1. Uk"ad dróg i ulic w granicach opracowania 

planu:

Ustalenia ogólne:

Ustala si$ docelowy przebieg 

3. droga powiatowa Nr  2961 L - 01 KD – P (Z) 

kl. techn.  (zbiorcza) – szeroko&' pasa drogi w ist-

niej!cych liniach rozgraniczaj!cych – 12,0 m i sze-

roko&ci jezdni 5,0 m,

2. Ustalenia szczegó"owe w zakresie  dróg pu-

blicznych:

2.1. Droga powiatowa, istniej!ca:

• droga powiatowa Nr 2961 L - 01KD – P (Z) –  kl. 

techn. Z  (zbiorcza)

1. ustalenia parametrów kl. drogi 

a) szeroko&' pasa ruchu – 2,5 m,

b) szeroko&' jezdni – 5,0 m,

c) szeroko&' w liniach rozgraniczaj!cych – 12,0 

m,

2. ustala si$ minimaln! odleg"o&' linii zabudowy, 

mierzon! od kraw$dzi jezdni – 20,0 m;

 

ROZDZIA# 8
INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA

§ 10.1. Ustala si$, w zale#no&ci od potrzeb, wy-

posa#enie /rozbudow$/ terenów w sieci i urz!dzenia 

infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wod$ /wodoci!gi/;

b) gromadzenia, odprowadzania &cieków i wód 

opadowych /kanalizacja/;

c) elektroenergetyczne;

d) gazowe;

e) telekomunikacyjne;

przy zachowaniu pozosta"ych ustale( zmiany pla-

nu i przepisów szczególnych.

2. Dopuszcza si$ wyposa#enie terenu w inne urz!-

dzenia i sieci infrastruktury technicznej pod warun-

kiem zachowania pozosta"ych ustale( zmiany planu 

oraz interesów osób trzecich.

3. Dopuszcza si$ mo#liwo&' realizacji sieci infra-

struktury technicznej w pasach terenu mi$dzy lini! 

rozgraniczaj!c! drogi a linia zabudowy, przy zacho-

waniu przepisów szczególnych.

§ 11.1. Ustala si$ warunki obs"ugi terenu w zakre-

sie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wod$ - w oparciu o wodoci!g 

gminny, z zachowaniem przepisów szczególnych; 

b) odprowadzanie wód opadowych na tereny zie-

lone w obr$bie dzia"ki, zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi; 

c) odprowadzanie &cieków bytowych do kanaliza-

cji sanitarnej z odprowadzeniem do gminnej oczysz-

czalni &cieków, z zachowaniem przepisów szczegól-

nych; 

d) zaopatrzenie w energi$ elektryczn! 

–  wszystkie istniej!ce urz!dzenia energetyczne  

do zachowania i dalszej eksploatacji z mo#liwo&ci! 

remontu, modernizacji, rozbudowy w zale#no&ci od 

potrzeb; 

– lokalizacja obiektów w pobli#u czynnych linii 

elektroenergetycznych mo#e odbywa' si$ zgodnie 

z warunkami okre&lonymi w PN/E-5100-1 tj. przy 

zachowaniu odpowiednich odleg"o&ci. Strefa wolna 

od zabudowy wynosi:

o dla linii 15 kV pas 15,0 m (po 7,5 m od osi linii),

o dla linii 0,4 kV pas 10,0 m (po 5,0 m od osi linii).

e) gospodarowanie odpadami - odpady sta"e gro-

madzone b$d! okresowo w pojemnikach na &mieci, 

kontenerach na terenie nieruchomo&ci oraz wywo-

#one na wysypisko &mieci;

f) telekomunikacja:

– przy zmianie rz$dnych wysoko&ciowych terenu 

przy istniej!cej infrastrukturze teletechnicznej nale-

#y zachowa' co najmniej 0,7 m g"$boko&ci przy-

krycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej 

powierzchni istniej!cej sieci teletechnicznej; 

– w przypadku wyst!pienia kolizji istniej!cej sieci 

telekomunikacyjnej z miejscowym planem zagospo-

darowania Inwestor wyst!pi do Pionu Sieci Obszar 

Eksploatacji w Lublinie o okre&lenie warunków tech-
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nicznych przebudowy lub zabezpieczenia koliduj!-

cych urz!dze( teletechnicznych; 

– uwzgl$dni' mo#liwo&' lokalizacji i budowy no-

wych urz!dze( i sieci telekomunikacyjnej wraz z re-

zerwacj! terenu pod powy#sze media;

g) gazownictwo – pod"!czenie do sieci gazowej 

dla celów komunalnych /grzewczych/ do gminnej 

instalacji gazu, /mo#liwo&' dostawy gazu poprzez 

rozbudow$ gazoci!gu &redniego ci&nienia o &rednicy 

dn 110 mm/ z zachowaniem przepisów szczegól-

nych, dla istniej!cych i projektowanych gazoci!gów 

&redniego ci&nienia wyznacza si$ stref$ kontrolowa-

n!; 

h) zaopatrzenie w ciep"o – z kot"owni w"asnych 

wbudowanych, b!d% kot"owni zbiorowych,

  

DZIA#  V
USTALENIA  KO%COWE

ROZDZIA#  9
USTALENIA  KO%COWE

§ 12. Ustala si$ stawk$ procentowa z tytu"u 

wzrostu warto&ci nieruchomo&ci, s"u#!c! naliczeniu 

op"aty jednorazowej na rzecz gminy w momencie 

sprzeda#y tej nieruchomo&ci:

- 30% – dla terenów przeznaczonych pod us"ugi 

oraz zabudow$ mieszkaniow! jednorodzinn!; 

§ 13. Nie nast!pi"o rozstrzygni$cie o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu zmiany planu z powodu 

braku ich wniesienia.

§ 14. Na obszarze w zakresie obj$tym zmian! 

planu trac! moc ustalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny 

uchwalonego uchwa"! Nr XIII/62/2003 Rady Gminy 

Potok Górny z dnia 04 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego Nr 31 poz.724 z dnia 02.03.2004r.).

§ 15. Uchwa"a podlega og"oszeniu w Dzienniku 

Urz$dowym Województwa Lubelskiego .

§ 16. Wykonanie uchwa"y powierza si$ Wójtowi 

Gminy Potok Górny.

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

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

wództwa Lubelskiego.  

 

Przewodnicz!cy Rady Gminy

Wies!aw Brzozowski
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