
OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Wólka Profecka w Puławach

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 roku, Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi 
zmianami) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Wólka Profecka w Puławach uchwalonego Uchwałą Nr 
XLVI/384/01 Rady Miasta Puławy z dnia 28 czerwca 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 64, poz. 919 z dnia 16 
czerwca 2001 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 62, 
poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), 

2) Uchwałą Nr XIX/204/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1526 
z dnia 27 kwietnia 2012 r.). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 1 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: 

„Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wólka Profecka 
część B w Puławach, zwanego dalej "planem" obejmującego obszar ograniczony ulicami: Dęblińską, 
Komunalną, Zarzecze.”;

2) § 2 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "Integralnymi częściami uchwały są: 

1. Rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. Rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu stanowiące 
załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące 
załącznik nr 3 do uchwały."

3) § 3 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale stanowią 
podstawę do wydawania decyzji administracyjnych dla obszaru objętego planem." 

4) § 4 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: 
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1) ustalenie przeznaczenia terenów, 

2) ochrona lokalnych interesów publicznych poprzez unormowanie i podporządkowanie działań 
inwestycyjnych wymogom zachowania ładu przestrzennego, 

3) określenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania poszczególnych terenów, tak aby umożliwić 
kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zapewniający ochronę środowiska i zdrowia ludzi." 

5) § 5 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "1 . Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone symbolem P; 

2) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem U; 

3) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem KDG-L, 

4) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem KDW 

5) zasady zagospodarowania terenów o których mowa w pkt. 1-3; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej; 

7) zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania, 

2) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulowany lub 
informacyjny."

6) § 6 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "1.Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa 
o: 

1) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, przedstawiony na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały; 

2) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym w miejscowym planie przeznaczeniu 
podstawowym, ograniczony liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem; 

3) adaptacji – należy przez to rozumieć przystosowanie, dostosowanie, dopasowanie istniejącego 
zagospodarowania do funkcji z zakresu podstawowego lub dopuszczalnego; 

4) modernizacji – należy przez to rozumieć unowocześnienie i poprawę stanu technicznego obiektów 
budowlanych; 

5) rozbudowie – należy przez to rozumieć roboty budowlane prowadzące do powiększenia kubatury lub 
powierzchni zabudowy istniejących obiektów; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną dla danego terenu linię, której 
nie może przekroczyć żaden element projektowanej zabudowy; 

7) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.z 
późn. zmianami) 

8) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć zabudowę na potrzeby usług komercyjnych, rzemiosła, 
drobnej wytwórczości oraz usług uzupełniających inne funkcje, pod warunkiem konieczności zachowania 
standardów jakości środowiska; 

9) uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie ludzi albo 
dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza: hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza 
i zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód; 
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10) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć roślinność ukształtowaną w sposób umożliwiający 
ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu i zanieczyszczeń; 

11) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi, których wyróżnikiem jest ich czysto rynkowy 
charakter. 

2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi."

7) § 7 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "1.Ustalenia ogólne, określające sposób 
zagospodarowania oraz kształtowania zabudowy obowiązują dla wszystkich terenów objętych 
opracowaniem. 

1. Dopuszcza się inwestowanie jedynie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem oraz 
zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów, oznaczonych na rysunkach zmian planu 
odrębnymi symbolami i ograniczonych za pomocą linii rozgraniczających. 

2. W poszczególnych terenach dopuszcza się lokalizację, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem tych 
terenów, nie przedstawionych na rysunkach planu obiektów i sieci infrastruktury: gazowej, kanalizacyjnej, 
telekomunikacyjnej, energetycznej, komunikacyjnej i wodnej oraz obiektów gospodarki odpadami 
nie związanych z podłożem służących bezpośredniej obsłudze tych terenów. 

3. Tereny, dla których w zmianach planu przewidziano przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być 
do czasu zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwałą użytkowane w sposób dotychczasowy. Na terenach 
tych zakazuje się rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą w planie."

8) § 8 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "Zasady realizacji.  

1. Realizacja ustaleń niniejszej uchwały winna odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi aktami prawnymi i przepisami związanymi 
z procesami inwestycyjnymi przy spełnieniu norm ochrony środowiska naturalnego. 

2. Realizacja inwestycji winna odbywać się w granicach terenów wyznaczonych planem pod określony 
rodzaj użytkowania. 

3. Ewentualna przebudowa urządzeń i sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowanym 
zagospodarowaniem odbywać się będzie kosztem i staraniem inwestora projektowanej zabudowy. 

4. Konieczności zmiany ustaleń niniejszej uchwały nie powodują: 

1) lokalne zmiany przebiegu istniejących urządzeń liniowych infrastruktury technicznej, wynikające 
z uzasadnionych rozwiązań projektowych oraz budowa i rozbudowa lokalnych systemów uzbrojenia 
terenów – sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej, 
łącznie ze stacjami transformatorowymi, 

2) wyznaczanie i urządzanie dróg wewnętrznych i dojazdowych do terenów przeznaczonych do 
zainwestowania." 

9) § 9 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "Zasady podziału nieruchomości.  

1. Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami niniejszej uchwały oraz 
przepisami szczególnymi. 

2. Podział nieruchomości nie jest dopuszczony, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają 
dostępu do drogi publicznej (za dostęp do drogi publicznej uważa się również drogi wewnętrzne wraz 
z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienia 
dla tych działek innych służebności drogowych). 

3. Działki gruntu powstające w wyniku podziału nieruchomości są działkami budowlanymi, jeśli ich 
powierzchnia jest nie mniejsza niż: 

- 1000,00 m 2 przy szerokości frontu działki nie mniejszej niż 20,0 m w terenach zabudowy usługowej, 

- 2000,00 m 2 przy szerokości frontu nie mniejszej niż 30,0 m w terenach obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 1996



4. Warunkiem udzielenia pozwolenia na budowę jest zapewnienie prawnego dojazdu z działki budowlanej 
do dróg publicznych. 

5. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni działek nie dotyczą wydzieleń: 

a) pod urządzenia infrastruktury technicznej, 

b) pod drogi." 

10) § 10 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej  

1. Zaopatrzenie w wodę: 

a) z miejskiej sieci wodociągowej, 

b) dostawa wody poprzez indywidualne przyłącza na warunkach określonych przez zarządcę sieci, 

c) ustala się nakaz stosowania hydrantów naziemnych. 

2. Kanalizacja: 

a) obowiązuje podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej 
dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych z obowiązkiem wywozu do 
oczyszczalni ścieków, 

b) ustala się wymóg podczyszczania ścieków przemysłowych przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, 
zgodnie z warunkami określonymi przez administratora sieci na podstawie przepisów szczególnych, 

c) wody opadowe i roztopowe z powierzchni silnie zanieczyszczonych: terenów skoncentrowanej zabudowy 
i parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha powinny być oczyszczone zgodnie z przepisami szczególnymi, 

d) ustala się zakaz realizacji otwartych kanałów ściekowych. 

3. Elektroenergetyka: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z napowietrznych lub kablowych sieci elektroenergetycznych średniego 
i niskiego napięcia, poprzez stacje transformatorowe - na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci, 

b) dla linii kablowych SN i nn oraz złączy kablowych zagwarantować pas techniczny o szerokości min. 1,0 m, 

c) w pasach o szerokościach min. 9,3 m pod liniami elektroenergetycznymi SN i nn możliwe jest sadzenie 
drzew pod warunkiem ograniczenia ich wysokości do 2,0 m, 

d) w pasach technicznych linii elektroenergetycznych zabrania się budowania budynków oraz składowania 
materiałów, 

e) zabrania się sadzenia drzew w promieniu o szerokości 4,0 m wokół każdego słupa linii 
elektroenergetycznej, 

f) ewentualna przebudowa linii kolidujących z planowanym zagospodarowaniem odbywać się będzie kosztem 
i staraniem inwestora projektowanej zabudowy. 

4. Gazownictwo: 

a) przewiduje się zaopatrzenie terenu w gaz ziemny w oparciu o istniejące i projektowane sieci gazowe, 

b) gazyfikacja terenu jest możliwa o ile spełnione będą warunki techniczno-ekonomiczne i zostaną zawarte 
odpowiednie porozumienia pomiędzy dostawcą i odbiorcą, 

c) wokół gazociągów obowiązują odległości podstawowe zgodne z warunkami wynikającymi z przepisów 
szczególnych. 

5. Ciepłownictwo: 

a) plan zakłada jako podstawowy indywidualny system ogrzewania budynków, 

b) zaleca się stosowanie ogrzewania w oparciu o niskoemisyjne źródła ciepła (gaz, olej opałowy, urządzenia 
solarne itp), 
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c) plan nie wyklucza możliwości zasilania budynków w energię cieplną z sieci ciepłowniczej. 

6. Usuwanie odpadów komunalnych i przemysłowych: 

a) usuwanie odpadów komunalnych przez służby komunalne do zakładu utylizacji, 

b) usuwanie odpadów przemysłowych przez jednostki wyspecjalizowane w zakresie ich utylizacji. 

7. Telekomunikacja: 

a) ustala się wyposażenie terenu w sieć telekomunikacyjną doziemną, 

b) dopuszcza się budowę sieci telekomunikacyjnej opartej na systemach radiowych. 

8. Sieci infrastruktury technicznej lokalizuje się w liniach rozgraniczających dróg, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów oraz za zgodą zarządcy drogi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg, na zasadach zgodnych z przepisami. 

9. Zagospodarowanie terenu należy wykonać w sposób nie kolidujący z istniejącym urządzeniami 
infrastruktury technicznej. 

10. Ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną należy rozwiązywać w uzgodnieniu 
z dysponentami poszczególnych sieci i urządzeń."

11) § 11 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "Zasady ochrony środowiska.  

1. Dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie w sposób nie powodujący przekroczeń 
standardów jakości środowiska w terenach sąsiednich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2. Istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu nie może powodować przekroczeń standardów 
jakości powietrza. 

3. Zakazuje się wprowadzenia nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi. 

4. Ustala się następujące ogólne zasady zagospodarowania dotyczące ochrony i kształtowania środowiska: 

1) dla działek budowlanych wprowadza się obowiązek zachowania udziału powierzchni biologicznie czynnej 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

2) zmiany ukształtowania powierzchni terenu związane z działalnością budowlaną nie mogą powodować 
spływu wód opadowych na tereny działek sąsiednich; 

5. Należy zapewnić ochronę naturalnego ukształtowania terenu. Ustalenie nie dotyczy mikroniwelacji 
terenu związanej z realizacją zabudowy."

12) § 12 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "1. Tereny oznaczone symbolami 1 P, 2 P, 3 P 
o powierzchni ok.14,50 ha przeznacza się pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny na następujących 
warunkach: 

1) Na terenach oznaczonych symbolami 2P, 3P wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

2) Zakazuje się lokalizowania obiektów o funkcjach mieszkalnych. 

3) Dopuszcza się realizację obiektów administracyjnych oraz usług związanych z obsługą funkcji terenu. 

4) Wysokość zabudowy do 12,0 metrów w kalenicy lub najwyżej położonej krawędzi dachu. 

5) Realizacja obiektów kubaturowych przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej 
w odległości 10,0 metrów od linii rozgraniczających. 

6) Obsługa komunikacyjna od istniejących i projektowanych dróg publicznych oraz wewnętrznych. 

7) Lokalizacja obiektów z zachowaniem przepisów ochrony środowiska, w tym procedur dotyczących 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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8) W ramach działki budowlanej obowiązuje urządzenie miejsc parkingowych w ilości zaspokajającej 
potrzeby istniejącego i projektowanego zainwestowania; Bilans miejsc parkingowych określa inwestor 
w oparciu i dostosowaniu do realizowanych funkcji. 

9) Udział powierzchni biologicznie czynnej (w tym terenów zieleni wysokiej i izolacyjnej) minimum 10% 
powierzchni terenu. 

10) Wskaźnik intensywności zabudowy do 1,0." 

13) § 13 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "1. Tereny oznaczone symbolami 4 U, 5 U, 6 U 
o powierzchni ok. 4,50 ha przeznacza się pod zabudowę usługową na następujących warunkach: 

1) Ustala się realizację zabudowy na potrzeby usług komercyjnych, rzemiosła, drobnej wytwórczości. 

2) Wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

3) Dla inwestycji tj. przedsięwzięć, które mogą wymagać sporządzenia raportu i pozostałych 
niewymagających sporządzenia raportu, oddziaływanie inwestycji na tereny sąsiednie nie może wykluczać 
lub w istotny sposób ograniczać zagospodarowania tych terenów zgodnie z przeznaczeniem ustalonym 
w planie. 

4) W zabudowie usługowej dopuszcza się wydzielenie lokalu mieszkalnego o powierzchni całkowitej 
nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynków (ustalenie nie dotyczy terenu 6U ). 

5) Wyklucza się realizację usług oświaty, kultury, opieki społecznej i ochrony zdrowia (z wyjątkiem 
przyzakładowych punktów medycznych). 

6) Wysokość zabudowy do 12,0 metrów w kalenicy lub najwyżej położonej krawędzi dachu. 

7) Realizacja obiektów kubaturowych przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy według rysunku 
planu w odległości 5,0 metrów i 10,0 metrów linii rozgraniczającej dróg. 

8) Obsługa komunikacyjna od istniejących i projektowanych dróg publicznych oraz wewnętrznych. 

9) Lokalizacja obiektów z zachowaniem przepisów ochrony środowiska, w tym procedur dotyczących 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

10) W ramach działki budowlanej obowiązuje urządzenie miejsc parkingowych w ilości zaspokajającej 
potrzeby istniejącego i projektowanego zainwestowania; Bilans miejsc parkingowych określa inwestor 
w oparciu i dostosowaniu do realizowanych funkcji. 

11) Udział powierzchni biologicznie czynnej (w tym terenów zieleni wysokiej i izolacyjnej) minimum 15% 
powierzchni terenu. 

12) Wskaźnik intensywności zabudowy do 1,0." 

14) § 14 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "1.Dla dróg ustala się następujące, klasy i parametry 
techniczne: 

1) 1 KDG-L, 2 KDG-L, 3 KDG-L - drogi gminne, klasy lokalnej „L”: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 20,0 m, 

b) szerokość jezdni – min. 7,0 m, 

c) ścieżka rowerowa w liniach rozgraniczających dróg. 

2) 4 KDW - droga wewnętrzna zakończona placem nawrotowym: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0m do 20,0m, zgodnie z rysunkiem, 

b) szerokość jezdni – min. 5,0 m."

15) § 15 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "Ustala się stawkę procentową w wysokości 
jednorazowej opłaty pobieranej na rzecz gminy w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła 
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w związku z uchwaleniem zmiany planu, w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent) wzrostu 
wartości dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej." 

16) § 16 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały na 
terenie objętym zmianą planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wólka 
Profecka” część B- obszar oznaczony symbolami: „40 P-S”- przemysł, składy; „32 UN/UR”-usługi 
nieuciążliwe, drobna wytwórczość, składy hurtowe; „41 UR”-zakłady rzemieślnicze ,zatwierdzony uchwałą 
Nr XLVI/384/01 Rady Miasta Puławy z dnia 28 czerwca 2001 r." 

17) § 17 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta." 

18) § 18 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta." 

19) § 19 Uchwały Nr XXXII/303/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
62, poz. 1524 z dnia 19 maja 2009 r.), który stanowi: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego." 

20) § 1 Uchwały Nr XIX/204/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 
1526 z dnia 27 kwietnia 2012 r.), który stanowi: 

„Stwierdza się, że zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszają ustaleń 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puławy.”;

21) § 2 ust. 1 Uchwały Nr XIX/204/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. 
poz. 1526 z dnia 27 kwietnia 2012 r.), który stanowi: 

„Z terenu oznaczonego symbolem 30RP w dotychczasowym planie wydziela się teren 30a MNj oraz 
drogę 052 KD, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

22) § 2 ust. 2 Uchwały Nr XIX/204/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. 
poz. 1526 z dnia 27 kwietnia 2012 r.), który stanowi: 

„Z terenów oznaczonych symbolami 6MNj/MR, 9RZ i 026KD wydziela się teren 9aMNj i 9b RZ 
przedłuża i poszerza drogę 026 KD zakończoną placem manewrowym oraz koryguje się przebieg 
granicy strefy zakazu zabudowy 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, zgodnie z załącznikiem nr 
1 do uchwały.”;

23) § 2 ust. 3 Uchwały Nr XIX/204/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. 
poz. 1526 z dnia 27 kwietnia 2012 r.), który stanowi: 

„Włącza się teren zainwestowanej działki o nr ew. 576/4 położonej w obszarze oznaczonym symbolem 
1a ZP w tereny zabudowy oznaczone symbolem 1 MNj/MR, korygując przebieg linii rozgraniczającej 
wymienionych terenów – załącznik graficzny nr 1. Obsługa komunikacyjna działki od strony drogi 
001KD. W zagospodarowaniu działki dla nowoprojektowanej zabudowy lub rozbudowy istniejącego 
budynku przewidzieć rozwiązania zmniejszające ewentualne uciążliwości drogi obwodnicowej miasta. 
Przewidziane zabezpieczenia powinny zapewnić redukcję uciążliwości poniżej poziomów określonych 
odrębnymi przepisami. Sposób zabezpieczeń oraz zastosowanie ewentualnych urządzeń i środków 
technicznych zmniejszających zakres uciążliwości, określa i realizuje inwestor własnym staraniem i na 
własny koszt. Pozostałe ustalenia planu bez zmian.”;

24) § 3 Uchwały Nr XIX/204/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 
1526 z dnia 27 kwietnia 2012 r.), który stanowi: 

„Integralnymi częściami uchwały są: 

1) Rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu stanowiące 
załącznik nr 2 do uchwały. 
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3) Rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.”;

25) § 4 Uchwały Nr XIX/204/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 
1526 z dnia 27 kwietnia 2012 r.), który stanowi: 

„Ustala się stawkę procentową wysokości jednorazowej opłaty pobieranej na rzecz gminy w przypadku 
zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30 % 
wzrostu wartości.”;

26) § 5 Uchwały Nr XIX/204/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 
1526 z dnia 27 kwietnia 2012 r.), który stanowi: 

„Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.”;

27) § 6 Uchwały Nr XIX/204/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 
1526 z dnia 27 kwietnia 2012 r.), który stanowi: 

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, oraz zamieszczenia 
na stronie internetowej Urzędu Miasta.”;

28) § 7 Uchwały Nr XIX/204/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 
1526 z dnia 27 kwietnia 2012 r.), który stanowi: 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.”.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Puławy

Zbigniew Śliwiński
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miasta Puławy 

z dnia 28 lutego 2013 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Wólka Profecka w Puławach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 8, 10 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r z późn. zm.) Rada Miasta 
Puławy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Wólka Profecka w Puławach, 
podjęty stosownie do uchwały nr LIX/416/98 Rady Miasta Puławy, z dnia 28 maja 1998 roku. Obszar terenu 
wyznaczają następujące granice: od północy - ul. Komunalna oraz linia na przedłużeniu tej ulicy do 
zachodniego skraju bocznicy kolejowej, od wschodu - skraj bocznicy kolejowej do mostu na rzece Kurówce, 
następnie wzdłuż południowej stopy wały przeciwpowodziowego rzeki Kurówki do ulicy oznaczonej na 
rysunku planu symbolami 027KX oraz C35KNIV, od południa ul. Długą do ul. Dęblińskiej, od zachodu - ul. 
Dęblińską do ul. Komunalnej. 

§ 2. Ustalenia planu wyrażone są w formie: 

2.1 Ustaleń dotyczących przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania i zabudowy terenu zawartych 
w niniejszej uchwale. 

2.2 Załączników ponumerowanych od 1 do 22 zawierających wykazy numerów ewidencyjnych działek 
wchodzących w skład poszczególnych terenów. 

2.3 Rysunku w skali 1:1000 obejmującego obszar planu zagospodarowania przestrzennego 
i stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Do ustaleń planu wprowadza się następującą treść: 

3.1 Ustala się symbol terenu 1a ZP przeznaczonego pod zieleń publiczną w postaci skweru, z lokalizacją 
zatoki postojowej na 10 pojazdów. W skład tego terenu wchodzą działki o numerze ewidencyjnym 560/1, 
568/2, 569/2, 570/2, 570/1, 576/2, 582, 591/1, 592/2. Powierzchnia terenu 0,16 ha. 

3.2 Ustala się symbol terenu 1MNj/MR przeznaczony pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną od 
strony ulicy Wólka Profecka o wysokości do dwóch kondygnacji naziemnych, przy czym wysokość 
budynku mierzona od topograficznej powierzchni terenu do kalenicy nie może przekroczyć 8,5 m. 
Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków lokalne, 
docelowo do kanalizacji sanitarnej. Od strony ulicy Długiej dopuszczalna zabudowa obiektami 
niemieszkalnymi (warsztaty, budynki składowe itp.), których uciążliwość nie przekracza granic działki. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Długiej oraz 10 m od 
linii rozgraniczającej teren węzła drogowego i 5 m od linii rozgraniczającej ulicy Wólka Profecka. Do 
adaptacji stałej przeznacza się budynki zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 649, 582, 
664/2, 607, 622, 657/2. Lokalizacja nowych budynków dopuszczalna na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 581/2, 591/1, 592/2, 602/2, 908/2, 619/2, 664/2, 616/2. Zestawienie działek w wykazie nr 1. 
Powierzchnia terenu - 0,84 ha. 

3.3 Ustala się symbol terenu 2UZ - adaptacja istniejącego obiektu ośrodka opieki społecznej na działce 
o numerze ewidencyjnym 626/8 przy ul. Wólka Profecka nr 28 oraz stacji transformatorowej oznaczonej na 
rysunku oznaczeniem EE(T). Powierzchnia terenu - 0,25 ha. 

3.4 Ustala się symbol terenu 3MNj/MR przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną o wysokości do 
dwóch kondygnacji, przy czym wysokość budynku mierzona od topograficznej powierzchni terenu do 
kalenicy nie może przekroczyć 8,5 m. Linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicy 
Wólka Profecka oraz ulic oznaczonych symbolami 021KD i C35KNIV. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej 
miejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do kanalizacji sanitarnej. Do 
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adaptacji stałej przeznacza się budynki na działkach o numerach ewidencyjnych: 720, 722, 727. Nowe 
budynki na działkach o numerach ewidencyjnych: 722/1, 723/2, 724/2, 725/4, 717, 718, 729. Dopuszczalny 
podział działek o numerach ewidencyjnych; 722/1, 723/1, 724/2, 725/4. Zestawienie działek w wykazie nr 
2. Powierzchnia terenu - 1,19 ha. 

3.5 Ustala się symbol terenu 4KS przeznaczonego pod obsługę pojazdów samochodowych. Adaptacja 
istniejącego obiektu stacji obsługi samochodów z uciążliwością w granicach działek o numerach 
ewidencyjnych: 723, 724, 725/3, 731, 732/2 oraz 728/2. Obsługa komunikacyjna terenu od strony ulicy 
lokalnej oznaczonej symbolem C35KNIV oraz 021KD. Powierzchnia terenu - 0,32 ha. 

3.6 Ustala się symbol terenu 5MNj/MR przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną o wysokości do 
dwóch kondygnacji, przy czym wysokość budynku mierzona od topograficznej powierzchni terenu do 
kalenicy nie może przekroczyć 8,5 m. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. 
Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do kanalizacji sanitarnej. Do adaptacji stałej przeznacza się 
budynki na działkach o numerach ewidencyjnych: 476, 482, 488. Nowe budynki na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 487, 489/1, 490, 494, 493, 495. Dopuszcza się podział działek o numerach ewidencyjnych: 
487, 489/1, 494, 495 z możliwością dojazdu do podzielonych części od ulicy oznaczonej symbolem 024KD. 
Linia zabudowy w odległości 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Długiej oraz 5 m od linii 
rozgraniczającej ulic: Wólka Profecka i ulic oznaczonych symbolami 023KD, 024KD. W odległości 50 m 
od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Kurówki obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, 
kopania rowów i innych urządzeń podziemnych oraz zmian ukształtowania topograficznego powierzchni 
terenu. Zestawienie działek w wykazie nr 3. Powierzchnia terenu - 1,12 ha. 

3.7 Ustala się symbol terenu 6MNj/MR przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną o wysokości do 
dwóch kondygnacji, przy czym wysokość budynku mierzona od topograficznej powierzchni terenu do 
kalenicy nie może przekroczyć 8,5 m. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. 
Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do kanalizacji sanitarnej. Do adaptacji stałej przeznacza się 
budynki na działkach o numerach ewidencyjnych: 501, 503, 509, 518, 521/1. Nowe budynki na działkach 
o numerach ewidencyjnych: 500, 502, 507, 508, 509, 511, 513, 514. Dopuszcza się podział działek 
o numerach ewidencyjnych: 507, 508, 509, 511, 513 i 514 z możliwością obsługi komunikacyjnej 
podzielonych części od ulicy oznaczonej symbolem 025KD. Linia zabudowy w odległości 5 m od linii 
rozgraniczających ulic; Wólka Profecka oraz ulic oznaczonych symbolami 023KD, 025KD i C35KNIV. 
W odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Kurówki obowiązuje zakaz wznoszenia 
obiektów budowlanych, kopania rowów i innych urządzeń podziemnych oraz zmian ukształtowania 
topograficznego powierzchni terenu. Zestawienie działek w wykazie nr 4. Powierzchnia terenu - 1,81 ha. 

3.8 Ustala się symbol terenu 7RZ dla istniejącego obszaru łąk. Zestawienie działek w wykazie nr 5. 
Powierzchnia terenu - 0,54 ha. 

3.9 Ustala się symbol terenu 8RZ dla istniejącego obszaru łąk. W skład terenu wchodzi część działki 
o numerze ewidencyjnym 502. Powierzchnia terenu - 0,07 ha. 

3.101) Skreślony 

3.10a.2) Ustala się symbol terenu 9a MNj przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
o wysokości do 2 kondygnacji, przy czym wysokość budynku mierzona od topograficznej powierzchni 
terenu do kalenicy nie może przekroczyć 9 m. Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. 
Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy 
w odległości 5 m od linii rozgraniczających ulic. W odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego 
rzeki Kurówki obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych nie związanych i kolidujących 
z ochroną przeciwpowodziową, kopania rowów oraz zmian ukształtowania topograficznego powierzchni 
terenu. Powierzchnia terenu 9a MNj . 0,26 ha. 

3.10b.3) Ustala się symbol terenu 9b RZ dla istniejącego obszaru łąk. Powierzchnia terenu – 0,31 ha. 

3.11 Ustala się symbol terenu 18ZN dla istniejących obwałowań rzeki Kurówki. 

3.12 Ustala się symbol terenu 19ZN dla istniejących obwałowań rzeki Kurówki. 

1) Brak treści przypisu
2) Brak treści przypisu
3) Brak treści przypisu
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3.13 Ustala się symbol 20W dla akwenu rzeki Kurówki. 

3.14 Ustala się symbol terenu 21ZN dla istniejących obwałowań rzeki Kurówki. 

3.15 Ustala się symbol terenu 22ZN dla istniejących obwałowań rzeki Kurówki. 

3.16 Ustala się symbol terenu 23RZ dla istniejącego obszaru łąk. Zestawienie działek w wykazie nr 7. 
Powierzchnia terenu - 1,13 ha. 

3.17 Ustala się symbol terenu 24MNj/MR przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną o wysokości do 
dwóch kondygnacji, przy czym wysokość budynku mierzona od topograficznej powierzchni terenu do 
kalenicy nie może przekroczyć 8,5 m. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. 
Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy w odległości 40 m od 
zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Długiej oraz 5 m od linii rozgraniczającej ulic Zarzecze i Młyńska. W skład 
terenu wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 173, 178, 179, 180, 183/1, 185, 186, 191, 192, 195, 
201, 202. Powierzchnia terenu - 0,41 ha. 

3.18 Ustala się symbol terenu 25MNj/MR przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną o wysokości do 
dwóch kondygnacji, przy czym wysokość budynku mierzona od topograficznej powierzchni terenu do 
kalenicy nie może przekroczyć 8,5 m. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. 
Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy w odległości 5 m od 
linii rozgraniczającej ulic Zarzecze i Młyńska. Nowe budynki na działkach o numerach ewidencyjnych: 211, 
212, 214, 215, 221. Do adaptacji przeznacza się zabudowę na działkach o numerze ewidencyjnym: 217, 
219. W odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Kurówki obowiązuje zakaz wznoszenia 
obiektów budowlanych, kopania rowów i innych urządzeń podziemnych oraz zmian ukształtowania 
topograficznego powierzchni terenu. Zestawienie działek w wykazie nr 8. Powierzchnia terenu - 1,07 ha. 

3.19 Ustala się symbol terenu 26RZ dla istniejącego obszaru łąk. W skład terenu wchodzi działka 
o numerze ewidencyjnym 271. Powierzchnia terenu - 1,13 ha. 

3.20 Ustala się symbol terenu 27MNj/MR przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną o wysokości do 
dwóch kondygnacji, przy czym wysokość budynku mierzona od topograficznej powierzchni terenu do 
kalenicy nie może przekroczyć 8,5 m. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. 
Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy w odległości 5 m od 
linii rozgraniczającej ulicy Zarzecze. Do adaptacji przeznacza się zabudowę na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 68, 69, 87/4, 101, 106, 112/3. Nowe budynki na działkach o numerach ewidencyjnych: 75, 
82. Zestawienie działek w wykazie nr 9. Powierzchnia terenu - 1,01 ha. 

3.21 Ustala się symbol terenu 28RZ dla istniejącego obszaru łąk. Zestawienie działek w wykazie nr 10. 
Powierzchnia terenu - 9,89 ha. 

3.22 Ustala się symbol terenu 29MNj/MR przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną o wysokości do 
dwóch kondygnacji, przy czym wysokość budynku mierzona od topograficznej powierzchni terenu do 
kalenicy nie może przekroczyć 8,5 m. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. 
Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy w odległości 5 m od 
linii rozgraniczającej ulicy Zarzecze. W odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki 
Kurówki obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, kopania rowów i innych urządzeń 
podziemnych oraz zmian ukształtowania topograficznego powierzchni terenu. Do adaptacji przeznacza się 
zabudowę na działkach o numerach ewidencyjnych: 946, 957, 272. Nowe budynki na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 945, 947, 951, 233, 234, 235. Zestawienie działek w wykazie nr 11. Powierzchnia terenu - 
1,62 ha. 

3.23 Ustala się symbol terenu 30RP dla istniejącego obszaru upraw polowych oraz dla lokalizacji stacji 
transformatorowej oznaczonej EE(T) i zajmującej powierzchnie 50 m2. Zestawienie działek w wykazie nr 
12. Powierzchnia terenu - 3,11 ha. 

3.23a4) Ustala się symbol terenu 30a MNj przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
o wysokości do 2 kondygnacji, przy czym wysokość budynku mierzona od topograficznej powierzchni 
terenu do kalenicy nie może przekroczyć 9 m. Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. 

4) Brak treści przypisu
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Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy 
w odległości 5 m od linii rozgraniczających ulic. Powierzchnia terenu 30a MNj – 2,02 ha”

3.24 Ustala się symbol terenu 31MNj/MR przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną 
o wysokości do dwóch kondygnacji, przy czym wysokość budynku mierzona od topograficznej powierzchni 
terenu do kalenicy nie może przekroczyć 8,5 m. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci 
wodociągowej. Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy 
w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicy Zarzecze. Do adaptacji przeznacza się zabudowę na 
działkach o numerach ewidencyjnych: 57/1, 57/2. Nowe budynki na działkach o numerach ewidencyjnych: 
42, 48, 907, 53, 54. Realizacja na działkach o numerach: 907 i 53 - pod przeprowadzeniu scalenia. 
Zestawienie działek w wykazie nr 13. Powierzchnia terenu - 0,91 ha. 

3.25 Ustala się symbol terenu 32Un/UR przeznaczonego pod usługi nieuciążliwe, drobną wytwórczość, 
składy hurtowe, których uciążliwość będzie zamykać się w granicach działki na nie przeznaczonej. Ustala 
się szerokość działki przeznaczonej pod usługi nie mniejszą niż 20 m - po przeprowadzeniu scalenia. 
Wprowadza się wewnętrzny podział terenu na sektory, którego zasady mogą być przekształcone, tylko 
w wyniku zmian własnościowych przez połączenie istniejących działek. Dla obsługi wewnętrznej wyznacza 
się pasy komunikacyjne oznaczone jako: K5, K6, K7, K8, K9. 

Sektor "D" - dostępność komunikacyjna pasem oznaczonym jako K6 i K7 o szerokości 15 m 
i nieprzekraczalnej linii zabudowy 5 m, ustalonej od linii rozgraniczającej pas komunikacji od ul. Majdan 
i pasa K3. 

Sektor "E" - dostępność komunikacyjna pasem oznaczonym K5 o szerokości 20 m, K7 o szerokości 15m 
oraz K9 o szerokości 10-12 m. Ustala się linię zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej pasy 
komunikacji. 

Sektor "G" - dostępność komunikacyjna pasem oznaczonym jako K8 o szerokości 10-12 m, ustala się 
linię zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej pas komunikacji. Zaopatrzenie w wodę 
z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do kanalizacji 
sanitarnej. Linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicy Zarzecze. W skład terenu 
wchodzą działki o numerach ewidencyjnych podanych w wykazie nr 14. Powierzchnia terenu - 5,46 ha. 

3.26 Ustala się symbol terenu 33MNj/MR przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną 
o wysokości do dwóch kondygnacji, przy czym wysokość budynku mierzona od topograficznej powierzchni 
terenu do kalenicy nie może przekroczyć 8,5 m. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci 
wodociągowej. Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy 
w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicy Zarzecze. Do adaptacji przeznacza się zabudowę na 
działkach o numerach ewidencyjnych: 151, 154, 155. Nowe budynki na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 156, 157. W skład terenu wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 150, 150/1, 151, 
152, 153, 154, 155, 157. Powierzchnia terenu - 0,57 ha. 

3.27 Ustala się symbol terenu 34MNj/MR przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną 
o wysokości do dwóch kondygnacji, przy czym wysokość budynku mierzona od topograficznej powierzchni 
terenu do kalenicy nie może przekroczyć 8,5 m. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci 
wodociągowej. Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy 
w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicy Majdan. Do adaptacji przeznacza się zabudowę na działkach 
o numerach ewidencyjnych: 367, 372, 412, 413, 416, 425, 430, 433, 435, 438. Nowe budynki na działkach 
o numerach ewidencyjnych: 369, 434. Zestawienie działek w wykazie nr 15. Powierzchnia terenu - 2,26 ha. 

3.28 Ustala się symbol terenu 35RP dla istniejącego obszaru upraw. Zestawienie działek w wykazie nr 
16. Powierzchnia terenu - 1,41 ha. 

3.29 Ustala się symbol terenu 36MNj/MR przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną 
o wysokości do dwóch kondygnacji, przy czym wysokość budynku mierzona od topograficznej powierzchni 
terenu do kalenicy nie może przekroczyć 8,5 m. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci 
wodociągowej. Odprowadzenie ścieków lokalne, docelowo do kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy 
w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicy Majdan. Do adaptacji przeznacza się zabudowę na działkach 
o numerach ewidencyjnych: 319, 329. Nowe budynki na działkach o numerach ewidencyjnych: 334, 340. 
Zestawienie działek w wykazie nr 17. Powierzchnia terenu - 0,67 ha. 
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3.30 Ustala się symbol terenu 37MR dla adaptowanej zabudowy zagrodowej na działce o numerze 
ewidencyjnym 349. Powierzchnia terenu - 0,11 ha. 

3.31 Ustala się symbol terenu 38RL dla istniejącego lasu, w skład którego wchodzą działki o numerach 
ewidencyjnych: 365, 358, 359, 360, 361, 362/2 o łącznej powierzchni 2,41 ha. 

3.32 Ustala się symbol terenu 39PS przeznaczonego pod przemysł i składy, których uciążliwość 
nie przekroczy granic działki wyznaczonej pod te obiekty, ewentualna uciążliwość musi być poprzedzona 
odpowiednia oceną. 

Wprowadza się wewnętrzny podział terenu, którego zasady mogą być zmienione tylko w wyniku zmian 
własnościowych przez połączenie istniejących działek. Ustala się szerokość działki przeznaczonej pod 
przemysł i składy nie mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt) metrów, w wyniku ewentualnego połączenia 
istniejących działek. Dostępność komunikacyjna od strony północnej ulicą oznaczoną symbolem 042KZ 
oraz od wyznaczonych pasów komunikacji: K20, K21, K24,i K25, o szerokości 15 m i nieprzekraczalnej 
linii zabudowy 10 m od linii rozgraniczającej pasy komunikacji. Wprowadza się nakaz założenia wzdłuż 
pasa komunikacji oznaczonego jako K21, pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy tzw. "kurtyny 
zielonej" składającej się z zieleni wysokiej i średniej. Na obszarze terenu oznaczonym symbolem 39P-S 
obowiązuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej o wskaźniku 20% powierzchni działki ustalonej w warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnej inwestycji. 

Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków do 
nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy w odległości 20 m od krawędzi jezdni ulicy 
oznaczonej symbolem 042KZ. W skład terenu wchodzą działki wg wykazu nr 18. Powierzchnia terenu - 
4,85 ha. 

3.33 Ustala się symbol terenu 40PS przeznaczonego pod przemysł i składy, których uciążliwość 
nie przekroczy granic działki wyznaczonej pod te obiekty, ewentualna uciążliwość musi być poprzedzona 
odpowiednia oceną. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. 

Wprowadza się wewnętrzny podział terenu na sektory, którego zasady mogą być zmienione, tylko 
w wyniku przekształcenia własności przez połączenie istniejących działek. Ustala się szerokość działki 
przeznaczonej pod przemysł i składy nie mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt) metrów, w wyniku ewentualnego 
połączenia istniejących działek. Dostępność komunikacyjna odbywa się pasami oznaczonymi literą K. Dla 
poszczególnych sektorów ustala się następujące warunki: 

Sektor "A" - dostępność od strony ul. Dęblińskiej (oznaczonej symbolem 03KN11) tylko piesza, dla 
ruchu kołowego dostępność komunikacyjna od pasa oznaczonego symbolem K1 o szerokości 20 m 
i nieprzekraczalnej linii zabudowy 10 m od linii rozgraniczającej pas komunikacji i ul. Dęblińską. 
Wprowadza się nakaz założenia wzdłuż ul. Dęblińskiej tzw. "kurtyny zielonej" pomiędzy linią 
rozgraniczającą a linią zabudowy składającą się z zieleni wysokiej i średniej. Na obszarze ustalonego 
sektora obowiązuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej o wskaźniku 25% powierzchni działki ustalonej 
w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnych inwestycji. 

Sektor "B": dostępność komunikacyjna od strony północnej ulicą oznaczoną symbolem 041K2, oraz 
pasami komunikacji oznaczonymi jako K1, K2, K3 o szerokości 20 m i nieprzekraczalnej linii zabudowy 10 
m od linii rozgraniczającej pasy komunikacji i ulicę oznaczoną 041K2. Wprowadza się nakaz założenia 
wzdłuż pasów komunikacyjnych oznaczonych jako K2 i K3, pomiędzy linią rozgraniczającą a linią 
zabudowy tzw. "kurtyny zielonej" składającej się z zieleni wysokiej i średniej. Na obszarze ustalonego 
sektora obowiązuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej o wskaźniku 25% powierzchni działki ustalonej 
w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnych inwestycji. 

Sektor "C" dostępność komunikacyjna pasami oznaczonymi symbolami K2, K4, K5 o szerokości 20 m, 
oraz K6 o szerokości 15 m i nieprzekraczalnych liniach zabudowy 10 m od linii rozgraniczających pasy 
komunikacji. Wprowadza się nakaz założenia wzdłuż pasów komunikacyjnych oznaczonych jako K5 i K6 
tzw. "kurtyny zielonej" o wysokości min. 10 m, składającej się z zieleni wysokiej i średniej. 

Na obszarze ustalonego sektora obowiązuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej o wskaźniku 20% 
powierzchni działki ustalonej w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnych 
inwestycji. 
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Sektor "F" dostępność komunikacyjna pasem oznaczonym symbolem K8 o szerokości 10-12 m 
i nieprzekraczalnej linii zabudowy 5 m od linii rozgraniczającej pas komunikacji. Wprowadza się zakaz 
wyjazdów na drogę oznaczoną symbolem 03KNII (ul. Dęblińska). 

Wprowadza się nakaz założenia wzdłuż ul. Dęblińskiej pasa zieleni o szerokości 10 m od linii 
rozgraniczającej, składającego się z zieleni wysokiej i średniej. Na obszarze ustalonego sektora obowiązuje 
wprowadzenie zieleni izolacyjnej o wskaźniku 20% powierzchni działki ustalonej w warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu dla poszczególnych inwestycji. 

W obrębie sektora wyznacza się pas komunikacyjny o szerokości 2,50 m, przeznaczony na przejście 
piesze i oznaczony symbolami KP10 oraz KP11. 

Odprowadzenie ścieków do nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy w odległości 20 
m od krawędzi jezdni ulicy oznaczonej symbolem 041KZ. W skład terenu wchodzą działki wg wykazu nr 
19. Powierzchnia terenu - 15,57 ha. 

3.34 Ustala się symbol terenu 41Ur przeznaczonego pod zakłady rzemieślnicze, których charakter 
nie może kolidować ze znajdującą się w pobliżu oczyszczalnią ścieków (np. produkcja spożywcza) - 
wymaga to oceny i ekspertyz. Ustala się szerokość działki przeznaczonej pod zakłady rzemieślnicze 
nie mniejszą niż 20 (dwadzieścia) metrów, w wyniku ewentualnego połączenia istniejących działek. 
Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków lokalne, 
docelowo do kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicy 
Zarzecze. W skład terenu wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 167, 168, 169.170, 171/2. 
Powierzchnia terenu - 1,09 ha. 

3.35 Ustala się symbol terenu 42PS przeznaczonego pod przemysł i składy, których charakter nie może 
kolidować ze znajdującą się w pobliżu oczyszczalnią ścieków. Ustala się szerokość działki przeznaczonej 
pod przemysł i składy nie mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt) metrów, w wyniku ewentualnego połączenia 
istniejących działek. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie 
ścieków do nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy w odległości 20 m od krawędzi 
jezdni ulicy oznaczonej symbolem 041KZ, 042KZ. W skład terenu wchodzą działki o numerach 
ewidencyjnych 928/7, 928/5, 928/6,928/8. Powierzchnia terenu - 3,44 ha. 

3.36 Ustala się symbol terenu 43Ur przeznaczonego pod zakłady rzemieślnicze, których charakter 
nie może kolidować ze znajdującą się w pobliżu oczyszczalnią ścieków (np. produkcja spożywcza) - 
wymaga to oceny i ekspertyz. 

Wprowadza się wewnętrzny podział terenu na sektory, którego zasady mogą być zmienione tylko 
w wyniku przekształcenia własności przez połączenie istniejących działek. Ustala się szerokość działki 
przeznaczonej pod zakłady rzemieślnicze nie mniejszą niż 20 (dwadzieścia) metrów, w wyniku 
ewentualnego połączenia istniejących działek. 

Sektor "M" dostępność komunikacyjna od ul. Majdan oznaczonej symbolami 014KD i 015KD, ulicą 
oznaczoną symbolem 042K2 oraz pasami komunikacji oznaczonymi jako K20 o szerokości 20 m i K22 
o szerokości 15 m. 

Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od ul. 042K2 i K22 na 10 m. 

Wprowadza się nakaz założenia wzdłuż pasa komunikacji oznaczonego jako K22 "kurtyny zielonej" 
pomiędzy linia rozgraniczającą a linia zabudowy, składającej się z zieleni wysokiej i średniej. 

Na obszarze ustalonego sektora obowiązuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej o wskaźniku 20% 
powierzchni działki ustalonej w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnych 
inwestycji. 

Sektor "N": dostępność komunikacyjna pasami oznaczonymi jako K21 i K23 o szerokości 20 m oraz 
pasem K22 o szerokości 15 m, ustala się linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających. 

Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków lokalne, 
docelowo do kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicy 
Majdan. Ustala się szerokość działki przeznaczonej pod usługi nie mniejszą niż 20 m - po przeprowadzeniu 
scalenia. W skład terenu wchodzą działki o numerach ewidencyjnych wg wykazu nr 20. Powierzchnia 
terenu - 3,95 ha. 
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3.37 Ustala się symbol terenu 44Un/UR przeznaczonego pod usługi nieuciążliwe, drobną wytwórczość, 
składy hurtowe, których uciążliwość będzie zamykać się w granicach działki na nie przeznaczonej. 

Wprowadza się wewnętrzny podział terenu na sektory, którego zasady mogą być zmienione tylko 
w wyniku przekształcenia własności przez połączenie istniejących działek. Ustala się szerokość działki 
przeznaczonej pod zakłady rzemieślnicze nie mniejszą niż 20 (dwadzieścia) metrów, w wyniku 
ewentualnego połączenia istniejących działek. 

Sektor "R": dostępność komunikacyjna pasami oznaczonymi jako K24, K26 i K27 o szerokości 20 m 
i nieprzekraczalnej linii zabudowy 5 m. 

Wprowadza się nakaz założenia wzdłuż pasa komunikacji oznaczonego jako K27 "kurtyny zielonej" 
składającej się z zieleni wysokiej i średniej, o szerokości nie mniejszej niż 5 m. 

Sektor "S": dostępność komunikacyjna od ul. Majdan oznaczonej symbolem 014KD oraz pasem 
komunikacji oznaczonym jako K26 o szerokości 20 m, ustala się linie zabudowy w odległości 5 m od linii 
rozgraniczającej i K22 o szerokości 15 m. 

Sektor "T": dostępność komunikacyjna od ul. Majdan oznaczonej symbolem 014KD oraz pasami 
komunikacji oznaczonymi jako K23, K26 i K27 o szerokości 20 m, ustala się linię zabudowy w odległości 
5 m od linii rozgraniczającej. 

Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków lokalne, 
docelowo do kanalizacji sanitarnej. Linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicy 
Majdan. Ustala się szerokość działki przeznaczonej pod usługi nie mniejszą niż 20 m - po przeprowadzeniu 
scalenia. W skład terenu wchodzą działki o numerach ewidencyjnych podanych w wykazie nr 21. 
Powierzchnia terenu - 6,12 ha. 

3.38 Ustala się symbol terenu 45RP/RL dla istniejących obszarów upraw polowych z możliwością ich 
zalesienia. W skład terenu wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 357, 358, 359, 360, 361, 362/1. 
Powierzchnia terenu - 1,09 ha. 

3.39 Ustala się symbol terenu 46RL, dla obszaru istniejącego lasu. W skład terenu wchodzą działki 
o numerach ewidencyjnych: 284/2, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312. Powierzchnia terenu - 0,79 ha. 

3.40 Ustala się symbol terenu 47RL dla obszaru istniejącego lasu. W skład terenu wchodzi działka 
o numerze ewidencyjnym 930. Powierzchnia terenu - 2,70 ha. 

3.41 Ustala się symbol terenu 48EE przeznaczonego pod stację transformatorową o pow. 71m 2, 
zajmująca działkę o numerze ewidencyjnym 928/10. 

3.42 Pozostawia się symbol 03KNI I dla istniejącej ulicy Dęblińskiej nie wprowadzając zmian 
w dotychczas obowiązujących ustaleniach. 

3.43 Pozostawia się symbol 06KPII dla istniejącej ulicy Długiej wraz z obszarem projektowanego węzła 
drogowego. Szerokość w liniach rozgraniczających 50 m. Ustala się linię zabudowy w odległości 10 m od 
linii rozgraniczającej teren węzła drogowego. W skład obszaru przeznaczonego na węzeł wchodzą działki 
o numerach ewidencyjnych podanych w wykazie nr 22. Powierzchnia terenu - 4,86 ha. 

3.44 Ustala się symbole terenu 001KD, 002KD, 003KD dla odcinka istniejącej ulicy Wólka Profecka, 
przeznaczonego do modernizacji. Szerokość w liniach rozgraniczających 10-12 m, jezdnia o szerokości 5 m, 
jednostronny chodnik dla pieszych. Linia zabudowy w odległości 5 m do linii rozgraniczającej. 

3.45 Ustala się symbole terenu 011KD, 012KD, 013KD, 014KD dla istniejących i ulic Zarzecze 
i Majdan, przeznaczonych do modernizacji. Szerokość w liniach rozgraniczających 10-12 m, jezdnia 
o szerokości 5 m, jednostronny chodnik dla pieszych. Linia zabudowy w odległości 5 m do linii 
rozgraniczającej. 

3.46 Ustala się symbol terenu 015KD dla ulicy dojazdowej w klasie D o szerokości w liniach 
rozgraniczających 15 m, szerokości jezdni 5 m, linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej. 

3.47 Ustala się symbol terenu 021KD dla ulicy dojazdowej w klasie D o szerokości w liniach 
rozgraniczających 7-8 m, szerokości jezdni 4,5 m. Linia zabudowy w odległości 5 m od linii 
rozgraniczających. 
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3.48 Ustala się symbol terenu 022KD dla ulicy dojazdowej w klasie D o szerokości w liniach 
rozgraniczających 8 m, szerokości jezdni 5 m. Linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających. 

3.49 Ustala się symbole terenu 023KD, 025KD dla istniejącej ulicy Młyńskiej przeznaczonej do 
modernizacji. Szerokości w liniach rozgraniczających 7-8 m, szerokości jezdni 4,5 m. Linia zabudowy 
w odległości 5 m od linii rozgraniczających. 

3.50 Ustala się symbol terenu 024KD dla ulicy dojazdowej w klasie D o szerokości w liniach 
rozgraniczających 7-8 m, szerokości jezdni 4,5 m. Linia zabudowy w odległości 5 m od linii 
rozgraniczających. 

3.515) Ustala się symbol terenu 026KD dla ulicy dojazdowej w klasie D o szerokości w liniach 
rozgraniczających 10 m z placem nawrotowym. Linia zabudowy w odległości 5 m od linii 
rozgraniczających. 

3.52 Ustala się symbol terenu 028KX przeznaczonego dla ciągu pieszo rowerowego o szerokości 
w liniach rozgraniczających 4-5 m. 

3.53 Ustala się symbole terenu 041KZ, 042KZ przeznaczonego dla ulicy zbiorczej w klasie Z, szerokość 
w liniach rozgraniczających 25 m, szerokość jezdni 7 m, chodnik w połączeniu ze ścieżką rowerową. Linia 
zabudowy w odległości 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. 

3.54 Ustala się symbol terenu 051KD dla ulicy dojazdowej w klasie D o szerokości w liniach 
rozgraniczających 7-8 m, szerokości jezdni 4,5 m. Linia zabudowy w odległości 5 m od linii 
rozgraniczających. 

3.556) Ustala się symbol terenu 052KD dla ulicy dojazdowej w klasie D o szerokości w liniach 
rozgraniczających 10 m z placem nawrotowym. Linie zabudowy w odległości 5 m od linii 
rozgraniczających.

§ 4. W zakresie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmian miejscowego planu ogólnego określa się 
stawkę procentową służącą naliczaniu wysokości jednorazowej opłaty w przypadku zbycia 
nieruchomości: ustala się stawkę w wysokości 20% dla terenu będącego przedmiotem uchwały. 

§ 5. Działka, której część jest przeznaczona do zmiany użytkowania, a pozostała część nie nadaje się do 
prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele może być na żądanie właściciela wywłaszczona w całości, 
zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. 

§ 6. 1. Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie Miasta Puławy. 

2. Wtórnik planu przechowywany jest w Urzędzie Miasta w Puławach. Urząd jest zobowiązany do 
udostępniania planu osobom zainteresowanym, w ramach obowiązujących przepisów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Puławy. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

5) Brak treści przypisu
6) Brak treści przypisu
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