
UCHWAŁA NR XXVIII/325/13
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm dla obszaru 
w rejonie ulic Lubelska – Trubakowska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z Uchwałą 
Nr XVII/199/12 Rady Miasta Chełm z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm dla obszaru w rejonie ulic Lubelska - 
Trubakowska, po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm,  uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm uchwalonego 
uchwałą Nr XXXV/328/09 Rady Miasta Chełm z dnia 28 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 92, poz. 
2169 z dnia 31 lipca 2009 r.), dla obszaru w rejonie ulic Lubelska – Trubkowska, zwaną dalej planem. 

2. Granice  obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu stanowiącego załącznik do niniejszej 
uchwały. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

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

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych - załącznik nr 3.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć tekst planu i rysunek planu; 

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku planu, wyznaczające granice 
terenów o różnym przeznaczeniu oraz o różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię regulującą zabudowę danej działki lub 
zespołu działek, w której mogą być umieszczone fronty budynków lub ich części bez jej przekraczania; 
ustalenie nie dotyczy takich elementów, jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, schody; nieprzekraczalne linie 
zabudowy nie dotyczą obiektów infrastruktury technicznej oraz małej architektury; 
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4) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
symbolem literowym i numerem; 

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które musi wystąpić na danym 
terenie; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może wystąpić na danym 
terenie pod warunkiem, że nie spowoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym, a jedynie uzupełni je 
i wzbogaci.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią obowiązujące ustalenia planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

3) oznaczenia określające przeznaczenie terenów.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają znaczenie informacyjne.

§ 4. Ustala się następujące symbole określające przeznaczenie terenów: 

1) UC – tereny zabudowy usługowej pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 
m², aquapark; 

2) KS – tereny komunikacji - parking; 

3) KDZ – tereny komunikacji - drogi publiczne – zbiorcza; 

4) KDL - tereny komunikacji - drogi publiczne – lokalna.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) obszar planu obejmuje teren zabudowy usługowej, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m², aquapark, hotel i inwestycje sprzyjające promocji i rozwojowi miasta oraz tereny komunikacji – drogi 
publiczne i parking; 

2) projektowana zabudowa wraz z elementami zagospodarowania terenu powinna spełniać warunki wysokiej 
jakości architektonicznej, w harmonii z zabytkową zabudową Starego Miasta; 

3) obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń od strony ulic.

§ 6. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu: 

1) należy dążyć do stworzenia dominanty przestrzennej wyróżniającej się funkcją, konstrukcją i formą obiektu 
o wysokiej jakości architektonicznej, w harmonii z zabytkową zabudową Starego Miasta eksponowaną na osi 
widokowej: ul. Lubelska – Góra Chełmska; 

2) dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5  m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną; 

3) zakazuje się wznoszenia zabudowy tymczasowej, prowizorycznej, z wyjątkiem zaplecza placu budowy.

§ 7. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) wydzielone działki budowlane muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej i do sieci infrastruktury 
technicznej; 

2) dopuszcza się wydzielenie działki w celu regulacji lub korekty granic; 

3) dopuszcza się scalanie działek.

§ 8. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) w zakresie ochrony zieleni i walorów przyrodniczych ustala się: 

a) wprowadzanie nowych inwestycji z uwzględnieniem zieleni, 
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b) zaprojektowanie nowych nasadzeń drzew w pasie drogowym z uwzględnieniem drzew szczepionych, 
wartościowych przyrodniczo, 

c) zachowanie zdrowych i starych drzew; wycinanie drzewostanu powinno mieć charakter marginalny 
i sprowadzać się do egzemplarzy najmniej wartościowych;

2) ustala się nakaz stosowania zasad ochrony dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407 „Chełm – 
Zamość” poprzez: 

a) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu, 

b) zakaz realizacji obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska wodnego, 

c) zakaz składowania odpadów i innych materiałów nie zabezpieczonych przed przenikaniem do gruntu 
substancji szkodliwych dla środowiska, 

d) realizacja zbiorczego systemu gospodarki wodno-ściekowej, 

e) obowiązek likwidacji lokalnych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych (dzikie 
wysypiska, zrzuty nieoczyszczonych ścieków, nieszczelne szamba itp.), 

f) prowadzenie lokalnego monitoringu wód podziemnych, szczególnie w otoczeniu obiektów stanowiących 
potencjalne zagrożenie dla jakości wód;

3) nakazuje się zachowanie ograniczeń i zakazów określonych dla strefy ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia 
wody „Trubaków”, w tym: 

a) wprowadzania ścieków do ziemi, 

b) intensywnego stosowania nawozów sztucznych i organicznych niezgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi, 

c) stosowania chemicznych środków ochrony roślin szkodliwych dla wód podziemnych, 

d) składowania odpadów hodowlanych na nieutwardzonych podłożach, 

e) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych, 

f) wydobywania kopalin, 

g) lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt, 

h) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych (stacji paliw) i innych substancji chemicznych oraz 
rurociągów do ich transportu, 

i) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych, 

j) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt, 

k) lokalizowania nowych ujęć wody;

4) teren oznaczony symbolem UC zalicza się do terenów chronionych akustycznie, jak tereny przeznaczone na 
cele mieszkaniowo - usługowe i rekreacyjno - wypoczynkowe; 

5) dopuszczalny poziom hałasu od dróg oraz od pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu dla 
rodzajów terenów chronionych akustycznie nie może przekraczać norm określonych w przepisach odrębnych; 

6) ustala się ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez: 

a) zaopatrzenie w energię cieplną w oparciu o scentralizowany system ciepłowniczy miasta lub w oparciu 
o indywidualne rozwiązania przy stosowaniu proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza, 

b) zakaz budowy biogazowni, 

c) stosowanie zieleni izolacyjnej przy ciągach komunikacyjnych, zalecane są gatunki rodzime liściaste, odporne 
na emisję spalin samochodowych, 
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d) w prowadzonej działalności usługowej wprowadza się wymóg stosowania instalacji i technologii 
zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów 
dopuszczalnych oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania na tereny sąsiednie;

7) oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością nie może powodować przekroczenia standardów jakości 
środowiska określonych w przepisach odrębnych, poza granicami nieruchomości, do której ma prawo 
prowadzący działalność; 

8) ustala się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez określenie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) na obszarze objętym planem nie występują ograniczenia wynikające z ustaleń planów ochrony ustanowionych 
dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, 
obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, 
pomników przyrody oraz ich otulin; 

10) masy ziemne przemieszczone w trakcie budowy należy wykorzystać w pierwszej kolejności do niwelacji lub 
ukształtowania form terenu w związku z realizacją inwestycji.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1) na obszarze objętym planem nie występują obiekty zabytkowe objęte prawną ochroną konserwatorską; 

2) na całym obszarze obowiązuje wymóg zobowiązujący osoby, które w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych odkryły przedmiot posiadający cechy zabytku, do wstrzymania wszelkich robót mogących 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwłocznego 
powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Prezydenta Miasta. Wszelkie prace i roboty przy 
zabytkach oraz prace archeologiczne i wykopaliskowe wolno prowadzić wyłącznie za zezwoleniem 
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

3) w przypadku zlokalizowania podczas prac ziemnych fundamentów nieistniejącej garnizonowej cerkwi 
prawosławnej – należy wykonać inwentaryzację odkrytych fundamentów świątyni.

§ 10. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewniają drogi: 

a) ulica Trubakowska, 

b) ulica Lubelska, 

c) drogi wewnętrzne niewyznaczone w planie;

2) parametry dróg wewnętrznych niewyznaczonych w planie winny być zgodne z przepisami Prawa budowlanego 
i przepisami dotyczącymi dróg pożarowych, 

3) dopuszcza się etapowanie budowy i rozbudowy dróg w zakresie realizacji poszczególnych odcinków dróg oraz 
ich parametrów; 

4) przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu przy istniejącej infrastrukturze elektroenergetycznej należy 
zachować odległości pionowe od istniejących urządzeń elektroenergetycznych.

§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: 

a) dla obszaru planu ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno-bytowych i przeciwpożarowych 
z miejskiej sieci wodociągowej po wykonaniu niezbędnych odcinków sieci o średnicy 100mm wg zasad 
i warunków uzgodnionych z dostawcą wody;

2) odprowadzenie ścieków: 

a) dla obszaru planu ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do 
miejskiej oczyszczalni ścieków, po wykonaniu niezbędnych odcinków kanalizacji sanitarnej wg zasad 
i warunków uzgodnionych z użytkownikiem sieci;
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3) kanalizacja deszczowa: 

a) dla obszaru planu ustala się wyposażenie w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do 
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, po wykonaniu niezbędnych odcinków sieci wg zasad 
i warunków uzgodnionych z użytkownikiem sieci, 

b) tereny nieutwardzone będą naturalnym odbiornikiem wód opadowych, których ewentualny nadmiar przejmie 
sieć kanalizacji deszczowej;

4) zaopatrzenie w gaz: 

a) ustala się dostawę gazu z istniejącej sieci gazowej, poprzez rozbudowę sieci na zasadach określonych 
przepisami odrębnymi;

5) zaopatrzenie w ciepło: 

a) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczych, 

b) dopuszcza się wyposażenie w indywidualne źródła ciepła wykorzystujące nowoczesne kotły retortowe lub 
ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, alternatywne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła), 

c) zakazuje się budowy biogazowni;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) zaopatrzenie w energię poprzez rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej, na podstawie warunków 
przyłączenia określonych przez zarządcę sieci, 

b) lokalizacja obiektów w pobliżu linii elektroenergetycznych może odbywać się zgodnie z warunkami 
określonymi w odrębnych przepisach. Strefa wolna od zabudowy wynosi: 

 dla linii kablowych 15 kV i 0,4 kV – pas 1 m (po 0,5 m od osi linii),

c) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej na zasadach określonych przez zarządcę 
sieci, 

d) dopuszcza się realizację nie wskazanych na rysunku planu stacji transformatorowych na terenie, na którym 
wystąpiły zwiększone potrzeby, 

e) dopuszcza się alternatywne źródła energii z wykluczeniem biogazowni i elektrowni wiatrowych;

7) telekomunikacja: 

a) ustala się wyposażenie obszaru objętego planem w infrastrukturę teletechniczną, 

b) dopuszcza się stosowanie bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 

c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury teletechnicznej na obiektach budowlanych;

2. W obszarze objętym planem dopuszcza się: 

1) rozbudowę sieci infrastruktury technicznej według warunków technicznych uzyskanych od właściwego 
administratora sieci; 

2) zmianę przebiegu sieci infrastruktury technicznej; 

3) budowę nowych sieci w korytarzach infrastruktury położonych w liniach rozgraniczających dróg lub na 
terenach przyległych do dróg, za zgodą właściciela nieruchomości.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 12. 1. UC-1 - tereny zabudowy usługowej pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m ², aquapark 

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², aquapark; 
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2) przeznaczenie uzupełniające: usługi hotelowe, gastronomiczne, sale konferencyjne, obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m², miejsca postojowe dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, 
dojścia i podjazdy do budynków, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysokość budynków 18 m: 

 dla części mieszkalnej hotelu dopuszcza się wysokość budynku VII kondygnacji, nie więcej niż 25 m, wraz 
z urządzeniami umiejscowionymi na dachu hotelu (maszynownia, wentylatory, reklamy, anteny itp.),

b) minimalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, 

c) należy dążyć do stworzenia jednej spójnej bryły - dominanty przestrzennej wyróżniającej się funkcją, 
konstrukcją i formą obiektu o wysokiej jakości architektonicznej, w harmonii z zabytkową zabudową 
Starego Miasta eksponowaną na osi widokowej: ul. Lubelska – Góra Chełmska, 

d) ustala się konieczność zastosowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technicznych dla uzyskania 
nowoczesnej i reprezentacyjnej formy obiektów, 

e) ze względu na lokalizację przy historycznym trakcie komunikacyjnym ulicy Lubelskiej i na zamknięciu 
perspektywy ulicy Szpitalnej oraz z uwagi na znaczący stopień ingerencji obiektu w otwartą przestrzeń 
istniejącego otoczenia, wyklucza się realizację zabudowy typowej, dyskontowej, szpecącej i o niskiej 
jakości, 

f) wymagane jest przeprowadzenie analizy krajobrazowej, uzasadniającej przyjęte rozwiązania 
architektoniczne, 

g) zakaz stosowania ogrodzeń od strony dróg publicznych, 

h) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie może przekroczyć 80 %, 

i) obowiązuje zachowanie co najmniej 5 % powierzchni terenu, jako powierzchni biologicznie czynnej;

4) obowiązuje zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem zaplecza budowy; 

5) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc postojowych, jednak nie mniej niż 1 miejsce na 60 m² 
powierzchni użytkowej podstawowej usług z uwzględnieniem parkingu KS-2, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu.

2. KS-2 – teren komunikacji - parking 

1) przeznaczenie podstawowe: miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zieleń towarzysząca urządzona; 

2) przeznaczenie uzupełniające: mała architektura; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) urządzenie parkingu ogólnodostępnego z uwzględnieniem miejsc postojowych dla samochodów osób 
niepełnosprawnych, 

b) urządzenie zieleni towarzyszącej – kompozycji zieleni niskiej oraz akcentów wysokich (drzew 
szczepionych), z zachowaniem istniejącego drzewostanu; w kształtowaniu zieleni należy uwzględnić funkcję 
estetyczną, osłonową i wypoczynkową oraz właściwą ekspozycję dominanty przestrzennej na terenie UC-1, 

c) należy zastosować ujednolicony typ małej architektury, miejsc do siedzenia i oświetlenia typu parkowego, 

d) zakaz stosowania ogrodzeń.

3. KDZ-3 – tereny komunikacji - drogi publiczne - zbiorcza, ulica Trubakowska: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających  – min. 20 m; 

2) szerokość jezdni – min. 7,0 m; 

3) obustronne chodniki; 
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4) dopuszcza się następujące przeznaczenie terenu, o ile nie koliduje z użytkowaniem drogi: ścieżki rowerowe, 
obiekty małej architektury, tymczasowe obiekty usługowo – handlowe, przystanki, miejsca gromadzenia 
odpadów, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń;

4. KDL-4 – tereny komunikacji - drogi publiczne - lokalna: 

1) poszerzenie ulicy Lubelskiej; 

2) dopuszcza się następujące przeznaczenie terenu, o ile nie koliduje z użytkowaniem drogi: ścieżki rowerowe, 
obiekty małej architektury, tymczasowe obiekty usługowo – handlowe, miejsca postojowe, przystanki, miejsca 
gromadzenia odpadów, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: Teren, dla którego 
plan przewiduje przeznaczenie inne niż dotychczasowe, może być użytkowany w sposób dotychczasowy do czasu 
jego zagospodarowania zgodnie z planem. 

§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%. 

§ 15. Na obszarze planu traci moc: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Chełm dla obszaru w rejonie ulic Lubelska–Trubakowska, uchwalona uchwałą Nr XXXV/328/09 Rady Miasta 
Chełm z dnia 28 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 92, poz. 2169 z dnia 31 lipca 2009 r.). 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm. 

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

 

Przewodniczący Rady 

 Zygmunt Gardziński
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXVIII/325/13 

Rady Miasta Chełm 

z dnia 5 marca 2013 r. 
 
 

 
 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm dla obszaru             

w rejonie ulic Lubelska - Trubakowska. 

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu           

i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.), wyłoŜenie do 

publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełm dla obszaru w rejonie ulic Lubelska - Trubakowska odbyło 

się w dniach 22.10.2012 r. - 21.11.2012 r. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami 

odbyła się dnia 8.11.2012 r. 

Termin składania uwag wyznaczono do dnia 5.12.2012 roku. 

W ww. terminie nie zgłoszono Ŝadnych uwag do przedstawionego projektu 

planu. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 
 

Zygmunt Gardziński 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 2364



Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXVIII/325/13 
Rady Miasta Chełm 
z dnia 5 marca 2013 r. 

 
 
 
 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.). 
 

1. Sposoby finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

- dla obsługi terenu opracowania nie przewiduje się inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących do zadań własnych 

gminy. 

2. Zasadność finansowania inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej 

infrastruktury technicznej:  

- pełna infrastruktura techniczna zlokalizowana w ulicy Lubelskiej 

i ulicy Trubakowskiej  zabezpiecza obsługę terenu objętego zmianą 

planu, 

- ewentualna przebudowa sieci infrastruktury technicznej związana 

z wprowadzeniem nowych inwestycji naleŜy do inwestora. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

Zygmunt Gardziński 
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