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UCHWA#A NR XLII/388/09

 RADY MIASTA PU#AWY

 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Mokradki” cz(+) BI 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$# nr XXXIII/313/09 Rady Miasta Pu$awy, z 

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

sporz#dzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego osiedla „Mokradki” cz"'% 

BI 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"'% BI 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 LII/437/2001 Rady Miasta Pu-

$awy z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego Osiedla „Mokradki” cz. BI w Pu$awach, wpro-

wadza si" nast"puj#ce zmiany:

1) W rozdziale 1, § 2 lit. B i C otrzymuj# brzmie-

nie:

„B. Obszar planu obejmuje:

Cz"'% B – obejmuj#cy tereny funkcjonalne, ozna-

czone na planie symbolami: 16MN, 8KUD, 17MN, 

2KUL (na odcinku od ul. Lipowej do projektowanej 

drogi 7KUD), 18MN, 6KUD, 19/2MN, 19/1MN, 

19MN, 2KUL (na odcinku od skrzy&owania 4KUD 

do ci#gu pieszo-jezdnego 3KPJ), 15/1MN oraz 

21/1MN.”

C. Cz"'% B dzieli si" na tereny BI i B2, które obej-

muj# tereny funkcjonalne, oznaczone na planie sym-

bolami:

a) BI - 16MN, 8KUD, 17MN, 2KUL (na odcinku od 

ul. Lipowej do projektowanej drogi 7KUD), 18MN, 

6KUD, 19/2MN, 19/1MN, 19MN, 2KUL (na odcin-

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

3KPJ), 15/1MN.

b) B2 – 21/1MN.”

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

3) 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).”

4) W rozdziale 3 § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Dla obszaru funkcjonalnego 16MN (pow. 

0,78 ha) plan ustala:

1. Przeznaczenie terenu:

1) mieszkalnictwo jednorodzinne z zabudow# 

wolnostoj#c#, jako przeznaczenie podstawowe, dla 

dzia$ek 1549 i 1550 zabudowa bli)niacza,

2) us$ugi nieuci#&liwe jako towarzysz#ce (wbudo-

wane) w obiekty mieszkalne, zajmuj#ce nie wi"cej 

ni& 25% kubatury obiektu mieszkalnego lub wolno-

stoj#ce zajmuj#ce nie wi"cej ni& 20% powierzchni 

terenu dzia$ki wraz z dojazdami – jako przeznaczenie 

dopuszczone.

2. Sposób zagospodarowania:

1. Linie zabudowy: nieprzekraczalne 4 m od linii 

rozgraniczaj#cej obszar 2KUG i 8KUD, 2 m od linii 

rozgraniczaj#cej ulic" Lipow# i w linii rozgraniczaj#-

cej ci#gu pieszo-jezdnego 2KPJ.

2. Wysoko'% zabudowy – 2 kondygnacje i max 

10 m od poziomu terenu do kalenicy.

3. Obs$uga komunikacyjna od ulic 2KUG, 8KUD, 

Lipowej.

4. W trakcie prowadzenia inwestycji budowla-

nych (w tym wykonanie zjazdów na posesje) przy 

ul. Kazimierskiej konieczne jest utrzymanie oraz 

zapewnienie warunków bezpiecznego przetrwania 

zabytkowego drzewostanu-czterorz"dowej alei wpi-

sanej do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod Nr 

A/686.”

§ 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. Zachowuje si" stawk" procentow# s$u&#c# 

naliczaniu wysoko'ci jednorazowej op$aty pobiera-

nej w przypadku zbycia nieruchomo'ci, której war-

to'% wzros$a w zwi#zku z uchwaleniem planu zgod-

nie z rozdz. 4 §34 ust. 1 uchwa$y Nr LII/437/2001 

Rady Miasta Pu$awy z dnia 06 grudnia 2001r.
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§ 5. Wykonanie uchwa$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/388/09  

Rady Miasta Pu$awy

z dnia 26 listopada 2009r.

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

strzennego osiedla  „Mokradki” cz(+) B1 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 osiedla 

„Mokradki” cz"'% B1 w Pu$awach w ustawowym 

terminie nie wniesiono uwag.
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Za$#cznik Nr 3

do uchwa$y Nr XLII/388/09  

Rady Miasta Pu$awy

z dnia 26 listopada 2009r.

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

go osiedla „Mokradki” cz(+) B1 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.


