
UCHWAŁA NR XXVI/189/13
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża 
uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/77/03 z dnia 31-07-2003 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 

Lub. Nr 143 z dnia 01 października 2003 r. poz. 3110 z późn. zm.) w części obrębu geodezyjnego 
Niedrzwica Duża

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 
116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 
181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 124, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 40 poz. 230, Nr 
106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, 
z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21), 
w związku z uchwałą nr IX/65/11 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 20 września 2011 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Niedrzwica Duża uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/77/03 z dnia 31-07-2003 r. (ogłoszoną 
w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 143 z dnia 01 października 2003 r. poz. 3110) z późniejszymi zmianami w części 
obrębu geodezyjnego Niedrzwica Duża, oraz stwierdzając o nienaruszeniu ustaleń Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża zatwierdzonego uchwałą nr 
XXXI/234/98 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 kwietnia 1998 r., zmienionego uchwałą nr 
XXXII/244/05 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 24 listopada 2005 r. zmienionego uchwałą nr XIX/119/08 
Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 6 czerwca 2008 r., zmienionego uchwałą nr XXV/180/13 Rady Gminy 
Niedrzwica Duża z dnia 27 marca 2013 roku, Rada Gminy Niedrzwica Duża uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu 
geodezyjnego Niedrzwica Duża. 

2. Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 pokazano na rysunku planu sporządzonym w skali 
1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Dodatkowo załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.
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4. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska i przyrody; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do 
parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

8) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

9) stawki procentowe służące naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

5. W planie nie określa się: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

2) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku 
planu; 

3) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem 
literowym i cyfrowym; 

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające 
na działce budowlanej; przy czym powierzchnia zabudowy o przeznaczeniu podstawowym nie może być 
mniejsza niż 60% powierzchni całkowitej zabudowy wszystkich obiektów na działce budowlanej; 

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego na warunkach określonych planem; przy czym 
powierzchnia zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym nie może być większa niż 40% powierzchni 
całkowitej zabudowy na działce budowlanej, chyba że ustalenia planu stanowią inaczej; 

6) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której 
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów 
i niniejszej uchwały; 

7) szerokość frontu działki – należy przez to rozumieć odległość pomiędzy granicami działki mierzoną 
prostopadle do tych granic, w części przylegającej bezpośrednio do drogi publicznej lub w części, w której 
następuje wjazd lub wejście na działkę; 

8) zapleczu działki – część działki budowlanej znajdującej się pomiędzy tylną ścianą budynku mieszkalnego, 
mieszkalno-usługowego lub usługowego a tylną granicą działki budowlanej; 
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9) zabudowie – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków o funkcji określonej niniejszym 
planem miejscowym; zabudową nie są budowle, obiekty małej architektury i obiekty liniowe; 

10) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez 
budynek lub budynki w stanie wykończonym, mierzoną po obrysie rzutu zewnętrznego pierwszej 
kondygnacji budynku (lub budynków), do powierzchni zabudowy nie wlicza się: pochylni i schodów 
zewnętrznych, tarasów naziemnych, wykuszy i balkonów; 

11) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek dopuszczalnej ustaleniami 
szczegółowymi powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej wyrażony w procentach; 

12) usługach - należy przez to rozumieć obiekty niemieszkalne, wolnostojące lub lokale niemieszkalne 
wbudowane w inne obiekty, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, 
nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi w rozumieniu Polskiej 
Klasyfikacji Działalności PKD; w przypadku usług handlu, powierzchnia sprzedaży < 2000 m²; 

13) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi służące zaspokajaniu potrzeb ludności, 
niezaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, nie powodujące przekraczania standardów jakości środowiska oraz uciążliwości poza terenem, 
do którego prowadzący usługi posiada tytuł prawny; 

14) usługach publicznych - należy przez to rozumieć wszelkie usługi powszechnie dostępne, służące 
zaspokojeniu potrzeb ludności (na poziomie lokalnym lub ponadlokalnym) w szczególności w zakresie: 
oświaty i wychowania, nauki, kultury, administracji, łączności, bezpieczeństwa, opieki, zdrowia; 

15) powierzchni użytkowej obiektu usługowego - należy przez to rozumieć powierzchnię budynku lub 
lokalu, w którym prowadzona jest usługa, mierzoną po wewnętrznym licu ścian na kondygnacjach, na 
których prowadzona jest usługa, z wyłączeniem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; 

16) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych wynosi od 0º 
do 15º; 

17) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych wynosi 
powyżej 15º; 

18) elewacji frontowej budynku – należy przez to rozumieć ścianę osłonową i/lub konstrukcyjną wraz ze 
wszystkimi występującymi na niej elementami i detalami architektonicznymi, będącą elewacją 
eksponowaną budynku; 

19) linii zabudowy nieprzekraczalnej należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków; 

20) linii zabudowy obowiązującej - należy przez to rozumieć linię, na której musi stanąć frontowa ściana 
budynku mieszkalnego lub usługowego lub mieszkalno-usługowego, przy czym nie dotyczy to: okapów 
i gzymsów, które mogą przekroczyć tę linię o nie więcej niż 100 cm, wykuszy i ryzalitów, które mogą 
przekroczyć tę linię o nie więcej niż 150 cm oraz elementów budynku, takich jak: balkony, galerie, loggie, 
tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy, które mogą przekroczyć tę linie o nie więcej niż 150 cm; 

21) maksymalnej wysokości budynku – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wysokość budynku 
mierzoną od istniejącego poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części 
znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej 
położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania 
wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do 
najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się 
bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 

22) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć liczbę, będącą ilorazem sumy 
powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków, znajdujących się na działce 
budowlanej, mierzonych po obrysie ścian zewnętrznych, do powierzchni działki budowlanej; 

23) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy, niezabudowany 
i nie stanowiący nawierzchni dojazdów, dojść pieszych, tarasów i stropodachów, pokryty roślinnością lub 
wodą powierzchniową, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów urządzonych, jako stałe 
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trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 
10m2; 

24) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni 
biologicznie czynnej do powierzchni całkowitej działki budowlanej wyrażony w procentach; 

25) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć obiekt składający się z konstrukcji nośnej oraz 
urządzenia reklamowego (np. tablicy), którego wiodącą funkcją jest prezentacja reklam; 

26) reklamie – należy przez to rozumieć grafikę umieszczaną na materialnym podłożu lub formę przestrzenną 
niosąca przekaz informacyjno-reklamowy, reklamą nie jest pionowy znak drogowy oraz tablica gminnego 
systemu informacyjnego; 

27) szyldzie - należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez 
przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę 
przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko 
przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą oraz zwięzłe określenie 
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; 

28) szyldzie reklamowym – należy przez to rozumieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryną lub 
wejściem do lokalu/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierającego grafikę informacyjno-
reklamową, określającą nazwę i charakter prowadzonej działalności; 

29) inwestycji – należy przez to rozumieć: budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę albo remont obiektu 
budowlanego, zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a także 
zagospodarowanie terenu; 

30) modernizacji – należy przez to rozumieć zespół działań, w tym roboty budowlane mające na celu 
unowocześnienie, trwałe ulepszenie, podwyższenie jakości, wydajności, parametrów obiektu budowlanego 
lub obiektu infrastruktury technicznej; 

31) odnawialnych i niekonwencjonalnych źródłach ciepła – należy przez to rozumieć źródła oparte na 
energii odnawialnej, wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania 
słonecznego, oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego 
w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych 
i zwierzęcych; 

32) realizacji celu publicznego – należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym 
i powiatowym) i ponadlokalnym (wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa 
w przepisach odrębnych dotyczących gospodarki nieruchomościami; 

33) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć zlokalizowane pod ziemią, na 
ziemi albo nad ziemią przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 
elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, z wyłączeniem przyłączy do obiektów budowlanych; 

34) Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych – należy przez to rozumieć naturalny zbiornik wód znajdujący 
się pod ziemią gromadzący wody podziemne i spełniający kryteria: wydajności studni > 70 m3 /h; 
wydajności ujęcia > 10 000 m3 /dobę; liczby mieszkańców, których może zaopatrzyć > 66 000; o czystości 
wody nie wymagającej uzdatniania lub wymagającej tylko prostego uzdatniania wody do picia; 

35) suchej dolinie – należy przez to rozumieć wklęsłą formę terenu, powstałą w wyniku działalności wód 
płynących, pełniącą rolę okresowego spływu wód opadowych, roztopowych; 

36) zlewni naturalnej – należy przez to rozumieć obszar, z którego przypowierzchniowe wody gruntowe oraz 
wody opadowe i roztopowe spływają do odbiornika w sposób naturalny, nieujęty w systemy kanalizacyjne, 
a powierzchnia obszaru nie uległa sztucznemu przekształceniu.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi jego ustaleniami: 

1) granica obszaru objętego planem miejscowym; 

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

3) obowiązujące linie zabudowy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
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5) granica strefy sanitarnej od istniejącego cmentarza; 

6) szpalery drzew; 

7) przeznaczenia terenu.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.

§ 4. 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem literowym 
oraz kolejnym numerem: 

1) teren parkingów samochodowych oznaczony symbolem KS; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem – MN; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych oznaczony symbolem – MN/U; 

4) teren rolny oznaczony symbolem – RP; 

5) tereny zabudowy usług nieuciążliwych oznaczony symbolem – U; 

6) teren cmentarza oznaczony symbolem – ZC; 

7) teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem – ZN; 

8) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolem – KDL; 

9) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem – KDD; 

10) ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolem – KPJ, 

11) ciągi piesze oznaczone symbolem – CP.

2. Ustala się tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KDL i KDD, jako tereny przeznaczone do 
realizacji celów publicznych związanych z budową i utrzymaniem dróg publicznych, obiektów i urządzeń 
transportu publicznego; budową i utrzymaniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 5. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w obszarze planu polegające na: 

1) poprawie i kształtowaniu jakości i estetyki zabudowy i zagospodarowania terenu w szczególności: 
ujednolicania kolorystyki elewacji; kształtów i kolorystyki dachów w obrębie działki inwestycyjnej; 
kształtowania zieleni, usuwaniu elementów dysharmonizujących takich jak: nośniki reklamowe, 
tymczasowa zabudowa (za wyjątkiem dopuszczonej w planie); 

2) kształtowaniu zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy wyznaczonymi na 
rysunku planu, a w szczególności wzdłuż projektowanych dróg klasy lokalnej oznaczonych symbolami: 
KDL-04 i KDL-05 oraz klasy dojazdowej oznaczonych symbolami: KDD-09, KDD-10 i KDD-11; 

3) określeniu zasad rozmieszczania nośników reklamowych i szyldów, w tym: 

a) zakazuje się realizacji wszelkich: nośników reklamowych, reklam, szyldów reklamowych i szyldów 
w granicach terenu rolnego (RP), terenu cmentarza (ZC), terenu zieleni naturalnej (ZN) a także 
w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) i dojazdowej (KDD), ciągów 
pieszo-jezdnych (KPJ), ciągu pieszego (CP) oraz parkingu samochodowego (KS), 

b) na pozostałych terenach przeznaczonych pod zabudowę (MN, MN/U, U) dopuszcza się realizację 
nośników reklamowych i reklam: 

- wyłącznie w obrębie nieruchomości, na których prowadzona jest reklamowana działalność 
gospodarcza lub produkty tej działalności, przy czym dla pojedynczej, zarejestrowanej działalności 
gospodarczej dopuszcza się realizację maksymalnie jednej reklamy, 

- wyłącznie w formie tablic (za wyjątkiem tablic świetlnych i podświetlanych) o powierzchni 
pojedynczej tablicy mierzonej po jej obrysie zewnętrznym nieprzekraczającej 2m2 umieszczanych na 
elewacjach zewnętrznych budynków lub na ogrodzeniach, 

- w formie ażurowych liter i znaków graficznych umieszczanych na elewacjach zewnętrznych 
budynków, 

- zakazuje się realizacji wolnostojących nośników reklamowych,
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c) na terenach przeznaczonych pod zabudowę (MN, MN/U, U) dopuszcza się realizację szyldów i szyldów 
reklamowych: 

- wyłącznie w obrębie nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, przy czym 
dla pojedynczej, zarejestrowanej działalności gospodarczej dopuszcza się realizację maksymalnie 
jednego szyldu lub szyldu reklamowego, 

- wyłącznie w formie: tablic (za wyjątkiem tablic świetlnych i podświetlanych) o powierzchni 
pojedynczej tablicy mierzonej po jej obrysie zewnętrznym nieprzekraczającej 0,5m2 umieszczanych na 
elewacjach zewnętrznych budynków lub na ogrodzeniach, 

- w formie ażurowych liter i znaków graficznych umieszczanych na elewacjach zewnętrznych 
budynków;

4) określeniu zasad realizacji ogrodzeń, w tym: 

a) ustala się realizację ogrodzeń w liniach rozgraniczających z terenami dróg, 

b) zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych od strony dróg publicznych, za wyjątkiem terenu 
cmentarza, 

c) zakazuje się wykonywania wypełnień ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i żelbetowych oraz blach 
i materiałów odpadowych, 

d) ogrodzenia realizowane od strony drogi publicznej muszą być przynajmniej w 40% powierzchni 
ażurowe, przy czym procent ten należy liczyć każdorazowo dla płaszczyzny ogrodzenia mierzonej 
pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi i terenem lub dla płaszczyzny ogrodzenia mierzonej pomiędzy 
słupkami ogrodzeniowymi i podmurówką.

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody w obszarze planu: 

1) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w tym Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
Nr 406 – „Niecka Lubelska” oraz ziemi: 

a) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi, 

b) podczyszczanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

c) zakazuje się składowania odpadów w miejscach ich powstawania, 

d) nakazuje się wywożenia systemem zorganizowanym wszystkich odpadów wytwarzanych w obszarze 
planu do miejsc wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, poza obszarem planu, 

e) nakazuje się zdjęcie wierzchnich warstw ziemi urodzajnej spełniającej standardy jakości zgodne 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi przed rozpoczęciem robót ziemnych i ich składowanie zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

2) ustala się realizację szpalerów drzew zgodnie z rysunkiem planu i obsadzenie ich gatunkami liściastymi 
występującymi na wilgotnych siedliskach w rejonie suchej doliny oraz gatunkami liściastymi odpornymi na 
zasolenie, 

3) ustala się ochronę wód podziemnych: 

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów biologicznie czynnych może nastąpić do ziemi 
w granicach poszczególnych działek budowlanych, przy czym odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych do gruntu musi być prowadzone bez pogarszania warunków wodno-gruntowych na 
gruntach sąsiednich, 

b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg publicznych klasy lokalnej i klasy 
dojazdowej oraz parkingów powyżej 10 miejsc postojowych o nawierzchni nieprzepuszczalnej do sieci 
kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu przed odprowadzeniem do odbiornika, 

c) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z terenów dróg publicznych klasy lokalnej i klasy dojazdowej do rowów odwadniających 
realizowanych w liniach rozgraniczających tych dróg, 
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d) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dla parkingów powyżej 10 miejsc postojowych 
o nawierzchni nieprzepuszczalnej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do 
zbiorników bezodpływowych po uprzednim podczyszczeniu, 

e) odprowadzenie wód opadowych z terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
mieszkaniową jednorodzinną i usług nieuciążliwych oraz usług nieuciążliwych może nastąpić do ziemi 
w granicach działki;

4) ustala się granicę strefy sanitarnej od cmentarza, znajdującą się zgodnie z rysunkiem planu w odległości 
50m od granicy terenu cmentarza, wszelkie zagospodarowanie w strefie sanitarnej musi być zgodne 
z przepisami odrębnymi obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności: 

a) zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy mieszkaniowej, 

b) zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy usługowej związanej z żywieniem zbiorowym lub 
przetwarzaniem oraz przechowywaniem żywności, 

c) zakazuje się realizacji ujęć wód do celów spożywczych;

5) w zakresie ochrony przed hałasem dla istniejącej zabudowy i zapewnienia właściwego standardu 
akustycznego dla nowopowstającej zabudowy: 

a) nakazuje się przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, tj.: 

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN dopuszczalny 
poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych oznaczonych symbolem 
MN/U dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

b) dla terenu zabudowy usługowej oznaczonych symbolem U zakazuje się eksploatacji instalacji 
powodujących w zakresie emisji hałasu przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem, do 
którego prowadzący instalację ma tytuł prawny,

6) zakazuje się eksploatacji instalacji powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący 
instalację ma tytuł prawny; 

7) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym: 

a) nakazuje się utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie 
z przepisami odrębnymi, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

b) na terenie objętym planem miejscowym dopuszcza się lokalizację urządzeń radiokomunikacyjnych, 
radionawigacyjnych i radionadawczych tylko w powiązaniu z zabudową funkcji podstawowej lub 
uzupełniającej, przy czym maksymalna wysokość budowli technicznych nie może przekroczyć 
maksymalnej wysokości budynku, na którym jest realizowana;

8) na całym obszarze objętym planem miejscowym zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem: dróg i obiektów infrastruktury technicznej.

§ 7. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i sposoby zagospodarowania terenu: 

1) poprzez określenie w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały: 

a) maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy, 

b) minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, 

c) minimalnego i maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy, 

d) maksymalnej wysokości zabudowy w metrach i kondygnacjach, 
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e) linii zabudowy obowiązujących i nieprzekraczalnych, zgodnie z rysunkiem planu, 

f) rodzaju i spadku dachu, oraz kolorystyki i rodzaju pokrycia dachowego, 

g) kolorów i typów elewacji,

2) dla istniejącej zabudowy niespełniającej ustaleń planu, w tym położonej poza wyznaczonymi w planie 
liniami zabudowy, dopuszcza się remonty i przebudowy pod warunkiem zachowania dotychczasowych 
parametrów technicznych i formy zabudowy istniejących budynków; 

3) na całym obszarze objętym planem dopuszcza się realizację miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych poza liniami zabudowy, jeżeli ich realizacja nie koliduje z zagospodarowaniem dopuszczonym 
planem, przy czym ustala się iż realizacja wiat garażowych lub magazynowych musi odbywać się 
w obszarze wyznaczonym liniami zabudowy, 

4) dla istniejącej zabudowy spełniającej ustalenia planu dopuszcza się remonty, przebudowy, rozbudowy 
i nadbudowy na warunkach określonych w niniejszym planie miejscowym; 

5) ustala się ograniczenie głębokości posadowienia budynków do jednej kondygnacji podziemnej; 

6) na całym obszarze objętym planem miejscowym dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych lub usługowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub 
w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, w przypadku, gdy szerokość frontu działki 
budowlanej jest mniejsza niż 18m, z zachowaniem przepisów odrębnych; 

7) na całym obszarze objętym planem miejscowym dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych lub 
garażowych wolnostojących bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 
m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, z zachowaniem przepisów odrębnych; 

8) ustala się dla każdej działki budowlanej realizację niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, dróg 
wewnętrznych, dojść, dojazdów, miejsc postojowych, miejsc na odpady oraz wiat, altan i obiektów małej 
architektury zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. 1. W granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym nie wskazuje się obszarów 
przewidzianych do scalania i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. W przypadku scalania i podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej dla zabudowy wolnostojącej – 18m; 

3) minimalna szerokość frontu działki budowlanej dla zabudowy bliźniaczej – 12m; 

4) kąt nachylenia granic działki budowlanej do pasa drogowego, z którego następuje wjazd na działkę - od 700 
do 900 .

3. Ustala się minimalną powierzchnie nowowydzielanych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi, przy czym: 

1) dopuszcza się łączenie istniejących działek oraz podział na nowe działki budowlane; 

2) dopuszcza się wykorzystanie pod zabudowę działek budowlanych nie spełniających warunków 
dotyczących minimalnej powierzchni działki, jeżeli zostały one wydzielone przed uchwaleniem planu lub 
w wyniku uchwalenia planu nastąpią dalsze wydzielenia z nich terenu pod drogi publiczne lub ciągi piesze, 
przy czym realizowana zabudowa musi spełnić pozostałe warunki określone planu; 

3) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż określone planem pod urządzenia infrastruktury 
technicznej, drogi, dojścia i dojazdy.

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

1) powiązania ponadlokalne w stosunku do obszaru planu zapewniają drogi publiczne zlokalizowane poza 
obszarem objętym planem miejscowym – ulice: Bychawska i Lubelska; 

2) drogi publiczne klasy lokalnej (KDL) i dojazdowej (KDD) oraz ciągi pieszo-jezdne (KPJ) stanowią system 
powiązań lokalnych obsługujących przyległe zagospodarowanie.
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2. Na terenach, na których dopuszcza się zabudowę należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów 
w następującej liczbie: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

2) dla zabudowy usługowej (za wyjątkiem usług publicznych) jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 
35 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe; 

3) dla zabudowy usług publicznych jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni 
użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe; 

4) dla terenu cmentarza minimum dwa miejsca postojowe na każde 1000 m² powierzchni terenu; 

5) w przypadku lokalizacji w obrębie jednej działki budowlanej obiektów o różnym przeznaczeniu, miejsca 
postojowe dla każdego rodzaju przeznaczenia należy obliczać osobno, zgodnie z ustaleniami planu; 

6) o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, miejsca postojowe należy lokalizować w granicach działki 
budowlanej, na której zlokalizowana jest obsługiwana przez nie inwestycja; 

7) za miejsce postojowe uważa się zarówno miejsce w garażu jak i na parkingu otwartym. 

8) dla terenu parkingu oznaczonego symbolem KS1 i miejsc postojowych wskazuje się stosowanie 
nawierzchni ażurowych umożliwiających przesiąkanie wód opadowych do ziemi.

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

1) dopuszcza się zachowanie i użytkowanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, a także ich 
remonty, przebudowę lub rozbudowę, wynikające z bieżących potrzeb funkcjonowania oraz przyszłego 
zagospodarowania terenu; 

2) dla lokalizowania projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej ustala się rezerwy terenu w liniach 
rozgraniczających dróg publicznych, w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych; 

3) w przypadku braku możliwości lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających 
dróg, dopuszcza się lokalizację wszystkich niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej na wszystkich 
terenach w obszarze planu.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich obiektów budowlanych z gminnej sieci wodociągowej; 

2) ustala się, iż zaopatrzenie w wodę poszczególnych terenów objętych planem nastąpi poprzez rozbudowę 
sieci wodociągowej; 

3) zakazuje się realizacji nowych, indywidualnych ujęć wód podziemnych, za wyjątkiem ujęć na potrzeby 
ogólnodostępnych punktów czerpalnych, w tym studni awaryjnych; 

4) dopuszcza się wykorzystanie istniejących indywidualnych lub lokalnych ujęć wody wyłącznie na potrzeby 
istniejących obiektów budowlanych; 

5) ustala się, że gminna sieć wodociągowa będzie realizowana w sposób umożliwiający jej wykorzystanie do 
celów przeciwpożarowych.

3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych: 

1) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych ze wszystkich obiektów budowlanych w systemie 
rozdzielczym do gminnej sieci kanalizacyjnej, 

2) do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do 
indywidualnych szczelnych zbiorników bezodopływowych.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej do odbiornika ścieków 
deszczowych, po ich podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi i retencjonowaniu w ilości 
przekraczającej odpływ ze zlewni naturalnej, 

2) dopuszcza się lokalizację pompowni w pasach istniejących i projektowanych dróg, 

3) odbiornikiem wód deszczowych z terenu będzie istniejący rów odwadniający, a następnie rzeka Nędznica, 
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4) w celu odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i roztopowych wskazuje się wykorzystanie istniejących 
w obszarze objętym planem miejscowym rowów odwadniających, 

5) dla terenów biologicznie czynnych ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód 
powierzchniowych lub do ziemi poprzez infiltrację powierzchniową w granicach własnej nieruchomości, 
przy czym odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi nie może odbywać się ze szkodą dla 
działek sąsiednich; 

6) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych w otwartych lub zamkniętych zbiornikach 
retencyjnych zlokalizowanych w granicach działek budowlanych.

5. W zakresie zaopatrzenia ciepło i gaz: 

1) ustala się zasilanie w energię cieplną ze zbiorowych lub indywidualnych źródeł dostarczania ciepła 
w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją, z zaleceniem wykorzystania 
energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego lub paliw stałych spalanych w piecach niskoemisyjnych, 

2) dopuszcza się podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci gazowej niskiego lub średniego ciśnienia, 

3) dopuszcza się wykorzystanie gazu ziemnego w urządzeniach wytwarzających ciepło, 

4) dopuszcza się wytwarzanie ciepła przy użyciu pomp ciepła oraz instalacji solarnej połączonej z kolektorami 
słonecznymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych linii elektroenergetycznych 
15 kV i 0,4 kV lub z alternatywnych źródeł energii, 

2) ustala się, że przebudowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych, wynikające z powstałych kolizji 
planowanego zagospodarowania działki z istniejącymi obiektami elektroenergetycznymi, zgodnie 
z zasadami określonymi w przepisach odrębnych; 

3) pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zakazuje się nasadzeń drzew i krzewów tych 
gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 5m oraz lokalizacji obiektów budowlanych, 
których maksymalna wysokość przekracza 5m; 

4) do czasu skablowania istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych SN, obowiązuje strefa 
techniczna od osi linii po 7.5m po każdej stronie, w której nie dopuszcza się lokalizowania zabudowy na 
stały pobyt ludzi; 

5) ustala się, że nowe stacje transformatorowe będą realizowane jako obiekty wolnostojące lub stacje 
wnętrzowe, wbudowane w obiekty funkcji podstawowej lub uzupełniającej.

7. W zakresie dostępu do telefonicznych połączeń kablowych: 

1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną obiektów na terenie objętym planem z istniejącej i projektowanej 
sieci telekomunikacyjnej; 

2) zabrania się lokalizowania na terenie objętym planem nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

3) zachowuje się istniejące napowietrzne linie telekomunikacyjne i ustala się obowiązek ich skablowania 
z chwilą przebudowy.

8. W zakresie dostępu do połączeń sieci telefonii komórkowej: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejących urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych; 

2) dopuszcza się instalację urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych, 
przy zachowaniu następujących warunków: 

a) nie przekraczania standardów ochrony środowiska przy lokalizacji instalacji emitujących pola 
elektromagnetyczne, 

b) dopuszcza się lokalizowanie stacji telefonii komórkowej obsługiwanych przez różnych operatorów na 
jednej konstrukcji masztowej na istniejących lub projektowanych obiektach kubaturowych o wysokości 
nie przekraczającej wysokości obiektu, w powiązaniu, z którymi są realizowane.

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: 
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1) obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia i miejsca umożliwiające selektywną zbiórkę 
odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie; 

2) wywożenie systemem zorganizowanym wszystkich odpadów komunalnych z obszaru objętego planem na 
wyznaczone dla potrzeb gminy tereny składowania, przeróbki lub spalania śmieci zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§ 11. Ustala się zasady i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: 

1) o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej w granicach obszaru objętego niniejszym planem 
miejscowym ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania 
rolniczego lub zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem do czasu zagospodarowania zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie miejscowym; 

2) w granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym ustala się zakaz realizacji wszelkiej 
zabudowy tymczasowej.

§ 12. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 
o wysokości 30% dla poszczególnych terenów objętych niniejszym planem miejscowym i oznaczonych 
symbolami: MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, MN/U8, MN/U9, MN/U16, U20 i U22.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe 

§ 13. Dla terenu parkingu samochodowego oznaczonego symbolem KS1 (o powierzchni około 0,3492ha) 
ustala się: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu – parking samochodowy ogólnodostępny; 

2) następujące zasady kształtowania zagospodarowania terenu: 

a) zakazuje się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, 

b) ustala się realizację parkingu, jako jednopoziomowego parkingu naziemnego, 

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w liniach rozgraniczających terenu – minimalnie 20%, 

d) wskazuje się realizację szpaleru drzew, zgodnie z rysunkiem planu, 

e) ustala się, iż płyta parkingu zostanie wykonana z nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej,

3) następujące zasady i warunki podziału nieruchomości – dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej po 
liniach rozgraniczających terenu; 

4) obsługę komunikacyjną z drogi publicznej klasy dojazdowej KDD-06 ul. Leśnej; 

5) obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w §10.

§ 14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami: MN2 (o powierzchni 
około 0,9763ha), MN3 (o powierzchni około 2,6388ha), MN4 (o powierzchni około 2,0730), MN5 (o 
powierzchni około 2,0490ha), MN6 (o powierzchni około 0,5117ha), MN7 (o powierzchni około 1,1715ha) 
ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, 

b) usługi jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne, przy czym powierzchnia usług nie może 
przekroczyć 30% powierzchni całkowitej budynku, 

c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, 
przy czym nakazuje się, aby zabudowa garażowa lub gospodarcza wolnostojąca była realizowana 
wyłącznie na zapleczu działki budowlanej, 

d) obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, tj. w odległości 8m od linii rozgraniczających 
z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-04 i drogami publicznymi klasy dojazdowej KDD-09, KDD-10, 
KDD-11,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 3012



e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: 

- w odległości 9 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-05, 

- w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-02, 

- dla terenu oznaczonego symbolem MN6 w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną 
klasy lokalnej KDL-03,

- dla terenów oznaczonych symbolami MN3, MN4, MN5 w odległości 6 m od linii rozgraniczającej 
z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-03,

- w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy dojazdowej KDD-09,

- w odległości 4 m od linii rozgraniczającej z terenem zieleni naturalnej ZN24, 

- w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem usług nieuciążliwych U22,

f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%, 

g) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%, 

h) wskaźnik intensywności zabudowy, docelowy: 

- minimalny - 0.1, 

- maksymalny - 0.6,

i) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego – 10m (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne), 

j) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6m (1 kondygnacja nadziemna), 

k) dachy: 

- na budynkach mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 
dachu od 300 do 450 przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek, 

- na budynkach gospodarczych i garażowych, – jedno lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci do 450, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek,

l) pokrycie dachów spadzistych - dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówka betonowa 
w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej lub w kolorach brązowym lub szarym lub grafitowym, 

m) elewacje zewnętrzne: 

- tynki w kolorach: białym, odcieniach szarości, beżu, brązu, kremowego, pomarańczowego, 

- okładziny trwałe w całościowo projektowanych elewacjach za wyjątkiem blach trapezowych 
i falistych oraz paneli z tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza się okładziny trwałe: ceramiczne, 
kamienne i imitujące kamień naturalny oraz elementy okładzin metalowych w naturalnym kolorze 
metalu, szklane w kolorach naturalnego szkła i drewniane w odcieniach brązu,

n) wszystkie budynki zlokalizowane w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednolicone 
wykończenie, a szczególnie ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych i kolorystykę dachów dla 
dachów spadzistych;

3) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej: 

a) dla zabudowy wolnostojącej - 800 m², 

b) dla zabudowy bliźniaczej, dla jednego budynku – 500 m²,

4) obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w §10; 

5) obsługę komunikacyjną – z dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami: KDL-02, KDL-03, 
KDL-04 i KDL-05 oraz dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami: KDD-09, KDD-10 i 
KDD-11.

§ 15. Dla terenów oznaczonych symbolami: MN/U8 (o powierzchni około 2,3970ha) i MN/U9 (o 
powierzchni około 1,1990ha) ustala się: 

1) przeznaczenie terenu –- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe; 
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2) następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 

b) usługi jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne lub jako budynki wolnostojące 
usługowe, 

c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, 
mieszkalno-usługowego lub usługowego, w przypadku zabudowy wolnostojącej, nakazuje się jej 
lokalizacje na zapleczu działki budowlanej, przy czym na jednej działce budowlanej dopuszcza się 
realizację tylko jednego budynku garażowego lub gospodarczego; 

d) obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, czyli w odległości 9m od linii 
rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej oznaczoną symbolem KDL-05, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: 

- w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-01, 

- w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogami publicznymi klasy lokalnej KDL-02 i KDL-04, 

- w odległości 9 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-05, 

- w odległości 4 m od linii rozgraniczającej z ciągiem pieszo-jezdnym KPJ-14 oraz ciągiem pieszym 
CP-15,

f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 40%, 

g) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 40%, 

h) wskaźnik intensywności zabudowy, docelowy: 

- minimalny – 0.1, 

- maksymalny - 0.8,

i) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, mieszkalno–usługowego i usługowego – 10 m 
(maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne), 

j) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6 m (1 kondygnacja nadziemna), 

k) dachy: 

- na budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych - dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 300 do 450 przy czym główne połacie 
dachu muszą posiadać jednakowy spadek, 

- na budynkach gospodarczych i garażowych – jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci do 450, 
przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek,

l) pokrycie dachów spadzistych - dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówka betonowa 
w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej lub w kolorach brązowym lub szarym lub grafitowym, 

m) elewacje zewnętrzne: 

- tynki w kolorach: białym, odcieniach szarości, beżu, brązu, kremowego, pomarańczowego, 

- okładziny trwałe w całościowo projektowanych elewacjach za wyjątkiem blach trapezowych 
i falistych oraz paneli z tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza się okładziny trwałe: ceramiczne, 
kamienne i imitujące kamień naturalny oraz elementy okładzin metalowych w naturalnym kolorze 
metalu, szklane w kolorach naturalnego szkła i drewniane w odcieniach brązu,

n) wszystkie budynki zlokalizowane w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednolicone 
wykończenie, a szczególnie ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych i kolorystykę dachów dla 
dachów spadzistych,

3) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem MN/U8 – 800 m², 

b) dla terenu oznaczonego symbolem MN/U9 – 700 m²;
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4) obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w §10; 

5) obsługę komunikacyjną - z dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami: KDL-01, KDL-02, 
KDL-04 i KDL-05.

§ 16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych oznaczonych 
symbolami: MN/U10 (o powierzchni około 2,1400ha), MN/U11 (o powierzchni około 1,5080ha), MN/U12 (o 
powierzchni około 1,2350ha)MN/U13 (o powierzchni około 1,9000ha), ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające - usługi nieuciążliwe,

2) następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 

b) usługi jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne lub jako wolnostojące budynki 
usługowe, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem MN/U10, w przypadku realizacji obiektów usługowych związanych 
z handlem lub gastronomią jako budynków wolnostojących, nakazuje się ich lokalizację w pierwszej linii 
zabudowy od strony drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-01, 

d) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego 
lub usługowego, w przypadku zabudowy wolnostojącej, nakazuje się jej lokalizacje na zapleczu działki 
budowlanej, przy czym na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację tylko jednego budynku 
garażowego lub gospodarczego, 

e) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, czyli w odległości 10m od linii 
rozgraniczającej drogi publicznej klasy lokalnej KDL-02 i dojazdowej KDD-07,

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: 

- w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-01, 

- w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-03, 

- w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-02, oraz z drogą 
dojazdową KDD-08 oraz ciągiem pieszym CP-16,

- dla terenów oznaczonych symbolami MN/U10 i MN/U11 w odległości 11 m od linii rozgraniczającej 
z ulicą Bychawską znajdującą się poza granicami planu, 

- dla terenu oznaczonego symbolem MN/U12 w odległości 12 m od linii rozgraniczającej z ulicą 
Bychawską znajdującą się poza granicami planu, 

- dla terenu oznaczonego symbolem MN/U13 w odległości 13 m od linii rozgraniczającej z ulicą 
Bychawską znajdującą się poza granicami planu,

g) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 40%, 

h) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 40%, 

i) wskaźnik intensywności zabudowy, docelowy: 

- minimalny – 0.1, 

- maksymalny - 0.8,

j) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego lub usługowego – 10 m 
(maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne), 

k) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6m (1 kondygnacja nadziemna), 

l) dachy: 
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- na budynkach mieszkalnych, usługowych dwukondygnacyjnych - dwuspadowe lub wielospadowe 
o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 300 do 450 przy czym główne połacie dachu muszą 
posiadać jednakowy spadek, 

- na budynkach gospodarczych i garażowych, usługowych jednokondygnacyjnych – jedno lub 
dwuspadowe o kącie nachylenia połaci do 450, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać 
jednakowy spadek,

m) pokrycie dachów spadzistych - dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówka betonowa 
w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej lub w kolorach brązowym lub szarym lub grafitowym, 

n) elewacje zewnętrzne: 

- tynki w kolorach: białym, odcieniach szarości, beżu, brązu, kremowego, pomarańczowego, 

- okładziny trwałe w całościowo projektowanych elewacjach za wyjątkiem blach trapezowych 
i falistych oraz paneli z tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza się okładziny trwałe: ceramiczne, 
kamienne i imitujące kamień naturalny oraz elementy okładzin metalowych w naturalnym kolorze 
metalu, szklane w kolorach naturalnego szkła i drewniane w odcieniach brązu,

o) wszystkie budynki zlokalizowane w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednolicone 
wykończenie, a szczególnie ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych i kolorystykę dachów dla 
dachów spadzistych, 

p) wskazuje się realizację szpaleru drzew, zgodnie z rysunkiem planu, od strony drogi wojewódzkiej – ulicy 
Bychawskiej zlokalizowanej poza obszarem planu,

3) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej - 600m²; 

4) obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w §10; 

5) obsługę komunikacyjną - z dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami: KDL-01, KDL-02 i 
KDL-03 oraz dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami: KDD-07 i KDD-08.

§ 17. Dla terenów oznaczonych symbolami: MN/U14 (o powierzchni około 2,1460ha) i MN/U15 (o 
powierzchni około 2,1870ha) ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające - usługi nieuciążliwe;

2) następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 

b) usługi jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne lub jako budynki wolnostojące 
usługowe, 

c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, 
mieszkalno-usługowego lub usługowego, w przypadku zabudowy wolnostojącej, nakazuje się jej 
lokalizacje na zapleczu działki budowlanej, przy czym na jednej działce budowlanej dopuszcza się 
realizację tylko jednego budynku garażowego lub gospodarczego, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: 

- w odległości 13 m od linii rozgraniczającej z ulicą Bychawską znajdującą się poza granicami planu, 

- dla terenu oznaczonego symbolem MN/U-14 w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z drogą 
publiczną klasy lokalnej KDL-03, 

- dla terenu oznaczonego symbolem MN/U-15 w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 
publiczną klasy lokalnej KDL-03, 

- w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z ciągiem pieszo-jezdnym KPJ-13, 

- w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem rolnym oznaczonym symbolem RP19;

e) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 40%, 
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f) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 40%, 

g) wskaźnik intensywności zabudowy: 

- minimalny – 0.1, 

- maksymalny - 0.8,

h) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, mieszkalno–usługowego i usługowego – 10m 
(maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne), 

i) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6m (1 kondygnacja nadziemna), 

j) dachy: 

- na budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych - dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 300 do 450 przy czym główne połacie 
dachu muszą posiadać jednakowy spadek, 

- na budynkach gospodarczych i garażowych – jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci do 450, 
przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek,

k) pokrycie dachów spadzistych - dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówka betonowa 
w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej lub w kolorach brązowym lub szarym lub grafitowym, 

l) elewacje zewnętrzne: 

- tynki w kolorach: białym, odcieniach szarości, beżu, brązu, kremowego, pomarańczowego, 

- okładziny trwałe w całościowo projektowanych elewacjach za wyjątkiem blach trapezowych 
i falistych oraz paneli z tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza się okładziny trwałe: ceramiczne, 
kamienne i imitujące kamień naturalny oraz elementy okładzin metalowych w naturalnym kolorze 
metalu, szklane w kolorach naturalnego szkła i drewniane w odcieniach brązu,

m) wszystkie budynki zlokalizowane w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednolicone 
wykończenie, a szczególnie ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych i kolorystykę dachów dla 
dachów spadzistych, 

n) wskazuje się na terenie MN/U14 realizację szpaleru drzew, zgodnie z rysunkiem planu, od strony drogi 
wojewódzkiej – ulicy Bychawskiej zlokalizowanej poza obszarem planu,

3) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej - 800m²; 

4) obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w §10; 

5) obsługę komunikacyjną – z drogi publicznej klasy lokalnej KDL-03, ciągu pieszo-jezdnego KPJ-13, oraz 
dróg wewnętrznych.

§ 18. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych oznaczonych 
symbolami: MN/U16 (o powierzchni około 0,3600ha), MN/U17 (o powierzchni około 0,9070ha)MN/U18 (o 
powierzchni około 1,0900ha), ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające - usługi nieuciążliwe,

2) następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 

b) usługi jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne lub jako wolnostojące budynki 
usługowe, 

c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego 
lub usługowego, w przypadku zabudowy wolnostojącej, nakazuje się jej lokalizacje na zapleczu działki 
budowlanej, przy czym na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację tylko jednego budynku 
garażowego lub gospodarczego, 
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d) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, czyli w odległości 8 m od linii 
rozgraniczającej drogi publicznej klasy lokalnej KDL-04, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: 

- w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-03, 

- w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy dojazdowej KDD-06 oraz ciągiem 
pieszo-jezdnym KPJ-12, 

- w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-01, 

- w odległości 4 m od linii rozgraniczającej z terenem zieleni naturalnej ZN-24;

f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 40%, 

g) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 40%, 

h) wskaźnik intensywności zabudowy: 

- minimalny – 0.1, 

- maksymalny - 0.8,

i) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego lub usługowego – 10 m 
(maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne), 

j) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6m (1 kondygnacja nadziemna), 

k) dachy: 

- na budynkach mieszkalnych, usługowych dwukondygnacyjnych dwuspadowe lub wielospadowe 
o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 300 do 450 przy czym główne połacie dachu muszą 
posiadać jednakowy spadek, 

- na budynkach gospodarczych i garażowych, usługowych jednokondygnacyjnych – jedno lub 
dwuspadowe o kącie nachylenia połaci do 450, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać 
jednakowy spadek,

l) pokrycie dachów spadzistych - dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówka betonowa 
w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej lub w kolorach brązowym lub szarym lub grafitowym, 

m) elewacje zewnętrzne: 

- tynki w kolorach: białym, odcieniach szarości, beżu, brązu, kremowego, pomarańczowego, 

- okładziny trwałe w całościowo projektowanych elewacjach za wyjątkiem blach trapezowych 
i falistych oraz paneli z tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza się okładziny trwałe: ceramiczne, 
kamienne i imitujące kamień naturalny oraz elementy okładzin metalowych w naturalnym kolorze 
metalu, szklane w kolorach naturalnego szkła i drewniane w odcieniach brązu,

n) wszystkie budynki zlokalizowane w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednolicone 
wykończenie, a szczególnie ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych i kolorystykę dachów dla 
dachów spadzistych, 

o) wskazuje się realizację szpaleru drzew, zgodnie z rysunkiem planu, od strony terenu zabudowy 
usługowej oznaczonego symbolem U20;

3) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej - 800m²; 

4) obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w §10; 

5) obsługę komunikacyjną – z dróg publicznych klasy lokalnej KDL-01, KDL-03, KDL-04 i dojazdowej 
KDD-06 oraz ciągu pieszo-jezdnego KPJ-12.

§ 19. Dla terenu rolnego oznaczonego symbolem RP19 (o powierzchni około 0,4350ha), ustala się: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu – teren rolny; 

2) następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 3012



a) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, 

b) zakazuje się tworzenia nasypów i wypłycania suchej doliny, 

c) zakazuje się wprowadzania wszelkich ogrodzeń przegradzających dno suchej doliny,

3) wydzielenie działki ewidencyjnej po liniach rozgraniczających terenu; 

4) obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w §10; 

5) obsługę komunikacyjną terenu rolnego z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-03 i 
dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-06.

§ 20. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonej symbolami: U20 (o powierzchni około 0,2380ha), U21 
(o powierzchni około 0,1390ha) i U22 (o powierzchni około 0,4830ha), ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa usług nieuciążliwych, w tym usług publicznych, 

b) uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki usługowe wolnostojące lub usługowo-mieszkaniowe, 

b) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: 

- dla terenu U21 w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-02, 

- dla terenu U22 w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-04,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: 

- dla terenu U20 w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogami publicznymi klasy lokalnej KDL-
03 i dojazdowej KDD-06, oraz w odległości 4m od linii rozgraniczającej z terenem zieleni naturalnej 
ZN24,

- dla terenu U21 w odległości 12 m od linii rozgraniczającej z ulicą Bychawską znajdującą się poza 
obszarem objętym planem, 

- dla terenu U22 w odległości 20 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej KDL-01, 
w odległości 4 m od linii rozgraniczającej z terenem zieleni naturalnej ZN24 oraz 6 m od linii 
rozgraniczającej z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN2,

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 30%, 

e) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 50%, 

f) wskaźnik intensywności zabudowy: 

- minimalny – 0.1, 

- maksymalny - 1.0,

g) maksymalna wysokość budynków – 10 m (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne), 

h) dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu do 450 przy czym 
główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek, 

i) pokrycie dachu spadzistego - dopuszcza się wszelkie pokrycia dachowe w naturalnym kolorze dachówki 
ceramicznej, brązowe, szare, grafitowe lub naturalnym kolorze metalu, za wyjątkiem blach trapezowych 
i falistych oraz papy, 

j) elewacje zewnętrzne: 

- tynki w kolorach: białym, odcieniach szarości, beżu, brązu, kremowego, pomarańczowego, 

- okładziny trwałe w całościowo projektowanych elewacjach, w szczególności dopuszcza się okładziny 
trwałe: ceramiczne, kamienne i imitujące kamień naturalny, oraz elementy okładzin metalowych 
w naturalnym kolorze metalu lub powlekane w kolorze białym lub odcieniach szarości, brązu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewniane w odcieniach brązu,
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k) dla terenu U20 wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem MN/U16 oraz od strony drogi publicznej klasy 
lokalnej KDL-03 nakazuje się realizację szpalerów drzew, 

l) dla terenu U21 wskazuje się realizację szpaleru drzew, zgodnie z rysunkiem planu, od strony drogi 
wojewódzkiej – ulicy Bychawskiej zlokalizowanej poza obszarem planu, 

m) dla terenu U22 wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem MN2 nakazuje się realizację szpaleru drzew, 

n) dla terenu U22 dopuszcza się realizację rowu odwadniającego i przebudowę istniejących przepustów;

3) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem U20 – 1100m2, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem U21 – 1300m2, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem U22 – 650m2;

4) obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w §10; 

5) obsługę komunikacyjną - z dróg publicznych klasy lokalnej KDL-01, KDL-02, KDL-03, KDL-04 i 
dojazdowej KDD-06.

§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem ZC23 (o powierzchni około 0,9220ha) ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - cmentarz; 

2) następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza się realizację utwardzonych ciągów pieszych, 

b) dopuszcza się zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, 

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w granicach terenu cmentarza – minimalnie 30%, 

d) zachowuje się na terenie cmentarza istniejącą kaplicę cmentarną, 

e) ustala się, że miejsca parkingowe dla terenu cmentarza będą realizowane na terenie parkingu 
samochodowego KS1;

3) wydzielenie działki budowlanej po liniach rozgraniczających terenu; 

4) obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w §10; 

5) obsługę komunikacyjną z drogi publicznej klasy dojazdowej KDD-06 poprzez teren parkingu KS1.

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem ZN24 (o powierzchni około 0,6214ha) ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – zieleń naturalna; 

2) następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy, 

b) dopuszcza się lokalizację zbiornika retencyjnego, rowów odwadniających oraz przepustów, 

c) zakazuje się tworzenia nasypów i wypłycania suchej doliny, 

d) zakazuje się wprowadzania wszelkich ogrodzeń przegradzających dno suchej doliny, 

e) wskazuje się zadarnianie dna doliny, 

f) nakazuje się utrzymanie roślinności naturalnej zgodnej z siedliskiem;

3) wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu; 

4) obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w §10; 

5) obsługę komunikacyjną z dróg publicznych klasy lokalnej KDL-01 i KDL-03 oraz ciągu pieszo-jezdnego 
KPJ-12, przy czym dopuszcza się dostęp do dróg KDL-04 i KDD-06 poprzez przylegające tereny 
oznaczone symbolami MN2, U20, U21, MN/U16, MN/U17, MN/U18.

§ 23. Dla terenu drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-01 (o powierzchni około 
0,9390ha), ustala się: 
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1) podstawowe przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy lokalnej; 

2) następujące zasady kształtowania zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających drogi – od 11 do 15 metrów, w istniejącym pasie drogowym, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) skrzyżowania z drogami: ulicą Bychawską (zlokalizowaną poza granicami planu), lokalnymi, ciągiem 
pieszo-jezdnym, 

c) ścięcia na skrzyżowaniu z ulicą Bychawską nie mniejsze niż 10 m x 10 m, 

d) ścięcia na skrzyżowaniach z drogami lokalnymi nie mniejsze niż 5 m x 5 m, 

e) dopuszcza się zjazdy do przyległych do drogi działek budowlanych, 

f) chodnik po obu stron jezdni, 

g) dopuszcza się przebudowę istniejących oraz realizację nowych przepustów drogowych;

3) kategoria drogi: gminna; 

4) nazwa ulicy: Partyzancka; 

5) obsługę terenów w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 10.

§ 24. Dla terenów dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami: KDL-02 (o powierzchni około 
0,6480ha), KDL-03 (o powierzchni około 0,7900ha), KDL-04 (o powierzchni około 0,5320ha), KDL-05 (o 
powierzchni około 0,4380h), ustala się: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy lokalnej; 

2) następujące zasady kształtowania zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg: 

- KDL -02 – 15 m, 

- KDL-03 – na odcinku pomiędzy ulicą Bychawską a projektowaną drogą klasy dojazdowej KDD-09 – 
8 m, na odcinku pomiędzy KDD-09 a KPJ-13 – 10 m, na pozostałym odcinku -12 m, 

- pozostałych dróg – 12 m,

b) skrzyżowania z drogami: ulicą Bychawską (zlokalizowaną poza granicami planu), lokalnymi, 
dojazdowymi, ciągami pieszo-jezdnymi, 

c) ścięcia na skrzyżowaniach z ulicą Bychawską nie mniejsze niż 10 m x 10 m, 

d) ścięcia na skrzyżowaniach z drogami lokalnymi i dojazdowymi nie mniejsze niż 5m x 5m, 

e) minimalna szerokość pasa jezdni 5,5 m, przy czym dla drogi oznaczonej KDL-03 (ulicy Krańcowej) 
dopuszcza się minimalną szerokość pasa jezdni – 5 m, 

f) dopuszcza się zjazdy do przyległych do dróg działek budowlanych, 

g) chodnik przynajmniej po jednej ze stron drogi, 

h) dopuszcza się przebudowę istniejących oraz realizację nowych przepustów drogowych;

3) kategoria dróg: gminne; 

4) nazwy ulic: 

- KDL-02 – Słoneczna, Wrzosowa, 

- KDL-03 – Krańcowa, 

- KDL-04 – bez nazwy, 

- KDL-05 – bez nazwy;

5) obsługę terenów w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 10.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 3012



§ 25. Dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami: KDD-06 (o powierzchni 
około 0,4460ha), KDD-07 (o powierzchni około 0,2100ha), KDD-08 (o powierzchni około 0,3380ha), KDD-09 
(o powierzchni około 0,2790ha), KDD-10 (o powierzchni około 0,2650ha), KDD-11 (o powierzchni około 
0,2660ha), ustala się: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy dojazdowej, 

2) następujące zasady kształtowania zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających dróg: 

- KDD-06 – od 9 m do 12 m w granicach planu, 

- KDD-07 – 15 m, 

- pozostałych dróg – 10 m,

b) skrzyżowania z drogami lokalnymi i dojazdowymi, 

c) nie dopuszcza się włączenia drogi KDD-07 do ulicy Bychawskiej (zlokalizowanej poza granicami 
planu), 

d) ścięcia na skrzyżowaniach z drogami dojazdowymi nie mniejsze niż 5 m x 5 m, 

e) minimalna szerokość pasa jezdni 5 m, 

f) dla drogi KDD-07 ustala się realizację placu manewrowego zgodnie z rysunkiem planu o wymiarach 
18 m x 21 m, 

g) dla drogi KDD-08 ustala się realizację placu manewrowego zgodnie z rysunkiem planu o wymiarach 
10 m x 20 m, 

h) dopuszcza się zjazdy do przyległych do dróg działek budowlanych, 

i) realizacja chodnika przynajmniej po jednej ze stron drogi;

3) kategoria dróg: gminne; 

4) nazwy ulic: 

- KDD-06 – Leśna, 

- KDD-07 – Wiśniowa, 

- KDD-08 – bez nazwy, 

- KDD-09 – bez nazwy, 

- KDD-10 – bez nazwy, 

- KDD-11 – bez nazwy;

5) obsługę terenów w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 10.

§ 26. Dla ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami: KPJ-12 (o powierzchni około 0,0340ha), KPJ-
13 (o powierzchni około 0,0500ha ), KPJ-14 (o powierzchni około 0,0420ha), ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – ciąg pieszo-jezdny publiczny; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających drogi; 

- KPJ-12 – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

- KPJ-13 – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

- KPJ-14 – od 6 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) ustala się nierozdzielanie strefy ruchu pieszego od kołowego lub rozdzielenie wyłącznie zróżnicowaną 
kolorystyką nawierzchni; 

4) obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w §10.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 3012



§ 27. Dla ciągów pieszych oznaczonych symbolami: CP-15 (o powierzchni około 0,0180ha), CP-16 (o 
powierzchni około 0,0140ha), ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – ciąg pieszy; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu: 

- CP-15 – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

- CP-16 - 6m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w §10.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe 

§ 28. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża, zatwierdzonego uchwałą Nr X/77/03 Rady Gminy Niedrzwica Duża 
z dnia 31 lipca 2003 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 143, poz. 
3110 z dnia 1 października 2003 r. oraz Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża II etap, zatwierdzona uchwałą nr XXVIII/205/97 Rady Gminy 
w Niedrzwicy Dużej z dnia 29 grudnia 1997 r. (ogłoszona w Dz. U. woj. Lubelskiego nr 5 poz. 69 z dnia 
6 marca 1997 r.) dla terenów określonych symbolami A167 MNj oraz A168 MNj. 

§ 29. W granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym dokonuje się zmiany przeznaczenia na 
cele nierolne gruntów rolnych o łącznej powierzchni 1,5462 ha za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 
GZ.tr.057-602-512/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. 

§ 30. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pyda
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/189/13

Rady Gminy Niedrzwica Duża

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

rozstrzygnięcie Rady Gminy Niedrzwica Duża o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża uchwalonego 
przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/77/03 z dnia 31-07-2003 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 
143 z dnia 01 października 2003 r. poz. 3110 z późn. zm.) w części obrębu geodezyjnego Niedrzwica 
Duża

1. Uwaga złożona w dniu 29 stycznia 2013 r. przez osobę fizyczną. 

Treść uwagi: Wniosek o zmianę powierzchni minimalnej działki dotyczącej terenu oznaczonego 
symbolem MN7 i MN6 przeznaczonego pod zabudowę jednorodzinną do pow. 700 m². 

Ustalenia projektu planu: Rozdział 2, Przepisy szczegółowe, §14 pkt 3), „minimalna powierzchnia 
nowowydzielanej działki budowlanej: dla zabudowy wolnostojącej – 900 m², dla zabudowy bliźniaczej, dla 
jednego segmentu – 500 m²”. 

Rozstrzygnięcie: uwzględniona częściowo. W ielkość minimalnej powierzchni działek dla zabudowy 
wolnostojącej na terenach MN7 i MN6 została zmniejszona, z 900 m² na 800 m².

2. Uwaga złożona w dniu 5 lutego 2013 r. przez osoby fizyczne. 

Treść uwagi: Brak akceptacji dla przyjętych rozwiązań w projekcie planu dotyczących działki 1979/9. 
W obowiązującym planie działka nr 1979/9 jest działką budowlaną o powierzchni 793m². Na działce tej 
została ustanowiona służebność przejścia i dojazdu dla czterech głębiej położonych działek tj. 1979/10, 
1979/11, 1979/12, 1979/13 – pas o szerokości 4 m. W projekcie wyłożonym w Urzędzie Gminy w pasie 
objętym służebnością przewidziano ciąg pieszo-jezdny (KPJ-14), który pomniejszy powierzchnię mojej 
działki o 80 m². Wg zapisów projektu planu nasza działka nr 1979/9 po podziale nie będzie działką 
budowlaną (powierzchnia mniejsza niż 900 m²). Nie ma też żadnych zasad na jakich Urząd Gminy przejąłby 
pas działki. Z uwagi na powyższe wnioskodawca nie wyraża zgody na przedstawione rozwiązanie. 

Ustalenia projektu planu: Rozdział 2, Przepisy szczegółowe, §15, „przeznaczenie terenu MN/U9 – 
przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe”; §26 „przeznaczenie terenu 
KPJ-14 - ciąg pieszo-jezdny”. 

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona częściowo. W wyniku uchwalenia planu, ustalona służebność 
przejazdu będzie mogła być zlikwidowana, a dojazd i dojście do działek o nr 1979/10, 1979/11, 1979/12, 
1979/13 nastąpi od projektowanej drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej, jako KDL-06 (po wyłożeniu 
oznaczona jako KDL-05), natomiast ciąg pieszo-jezdny KPJ-14 jest niezbędnym dojściem i dojazdem do 
działki o nr ew. 1979/9 i musi zostać utrzymany, w przypadku likwidacji KPJ-14 działka nr 1979/9 straci 
dostęp do drogi publicznej (w ustaleniach planu dopisano ustalenie o obsłudze komunikacyjnej z KPJ-14 
działki nr 1979/9); Jednocześnie, aby nie dopuścić do ruchu samochodowego od strony projektowanej drogi 
KDL-06 (po wyłożeniu oznaczona jako KDL-05), ciąg KPJ-14 częściowo zamieniono na ciąg pieszy 
oznaczony jako CP-15; ze względu na to, iż obecna powierzchnia działki nr 1979/9 jest mniejsza niż 800 m² 
w ustaleniach tekstu planu zmniejszono minimalną powierzchnię nowowydzielanych działek budowlanych 
z 800 na 700 m2 dla terenu MN/U9.

3. Uwaga złożona w dniu 10 lutego 2013 r. przez osobę fizyczną. 

Treść uwagi: Brak zgody na poszerzenie istniejącej ulicy Leśnej do 12 m szerokości w obrębie działki 
ew. nr 1985 będącej własnością wnioskodawcy. Granica po poszerzeniu ulicy biegłaby w minimalnej 
odległości od istniejącego budynku mieszkalnego. Ponadto ulica Leśna w projektowanym obszarze jest już 
w około 70% zabudowana i są doprowadzone podstawowe media. Brak jest jedynie kanalizacji, jednak 
wstępny projekt jej przebiegu został usytuowany w istniejącym pasie drogowym. Nie ma więc potrzeby 
tworzyć zbędnej „autostrady” z ulicy Leśnej, a granicę projektowanego obszaru przesunąć na jej stronę 
północną. Wnioskodawca nie wnosi żadnych sprzeciwów odnośnie odsprzedania części działki o szerokości 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 3012



4 m na budowę nowej drogi do projektowanego osiedla od granicy północnej działki. Nie ma też żadnych 
zastrzeżeń odnośnie wydzielenia części działki, jako teren „zielonej doliny”. 

Ustalenia projektu planu: Rozdział 2, Przepisy szczegółowe, §18 „przeznaczenie terenu MN/U18 – 
przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie uzupełniające - usługi 
nieuciążliwe”; §22 „przeznaczenie terenu ZN24 – zieleń naturalna”, §26 „przeznaczenie terenu KPJ-14 - 
ciąg pieszo-jezdny”. 

Rozstrzygnięcie: uwaga częściowo uwzględniona. Po przeanalizowaniu obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża w rejonie ulicy Leśnej stwierdzono, iż 
ulica ta zgodnie z planem obowiązującym jest drogą klasy dojazdowej i powinna mieć w liniach 
rozgraniczających od 10-15 metrów, skorygowano, więc w przedłożonym projekcie planu klasę drogi, tak 
aby była tożsama z fragmentem ulicy pozostającym poza granicami obszaru objętego niniejszym planem 
miejscowym, w wyniku tych korekt ulica Leśna (w projekcie wyłożonym do publicznego wglądu oznaczona 
jako KDL-04), w obszarze objętym planem, została zaprojektowana jako droga klasy dojazdowej 
i oznaczona jako KDD-06 o szerokości w liniach rozgraniczających od 9 do 12 metrów, a na wysokości 
działki ewidencyjnej nr 1985 ulica Leśna została zawężona do 9 metrów.

4. Uwaga złożona w dniu 21 lutego 2013 r. przez osoby fizyczne. 

Treść uwagi: Brak zgody na ustalenia przyjęte w projekcie planu. Wg projektu przeznaczona 
powierzchnia na wytyczenie drogi wynosi ok. 33% powierzchni działek należących do wnioskodawców. 
Działki utraciłyby na wartości i atrakcyjności ze względu na znacznie zmniejszoną powierzchnię. 
Wnioskodawcy chcieli wybudować dom na działce o odpowiednim areale. Część działki należy 
przeznaczyć na drogę, ale nie w proponowanej wielkości. Poprzedni projekt, który nie został zrealizowany 
przewidywał równy procentowy udział drogi we wszystkich działkach, co było sprawiedliwe. W związku 
z powyższym obecny projekt jest dla wnioskodawców nie do przyjęcia. Dlaczego droga 12-metrowa ma 
przebiegać w całości po działkach wnioskodawców nie naruszając działki sąsiedniej, skoro droga w innych 
miejscach nie biegnie równolegle do działek, lecz ma uskoki (skrzyżowanie drogi KDL-06 z drogą 
wewnętrzną KDD-11 oraz droga wewnętrzna KDD-11). 

Ustalenia projektu planu: Rozdział 2, Przepisy szczegółowe, §14 „przeznaczenie terenu MN5 – 
przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”; §24 „przeznaczenie terenu KDL-06 – droga 
publiczna klasy lokalnej”, §25 „przeznaczenie terenu KDD-09 – droga publiczna klasy dojazdowej”. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. Działki ewidencyjne o numerach 1979/12 i 1979/13 mają w sumie 
ponad 2100 m² powierzchni, z czego zgodnie z projektem planu teren o powierzchni 1480 m² przeznaczony 
jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN5), minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 
budowlanej, na której można wybudować wolnostojący dom to 800 m², a jeden segment w zabudowie 
bliźniaczej to 500 m², właściciele nieruchomości mogą więc wybudować na swoich działkach dom 
wolnostojący lub bliźniak w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej; z uwagi na istniejące 
zagospodarowanie na działkach ewidencyjnych o numerach 1979/2 i 1979/11 położonych po północnej 
stronie działek 1979/12 i 1979/13 niemożliwe jest przesunięcie projektowanej drogi KDL-06 (po wyłożeniu 
oznaczonej jako KDL-05) na północ tak, aby w mniejszym stopniu projektowany układ drogowy ingerował 
w działki o nr 1979/12 i 1979/13, likwidacja drogi KDL-06 (po wyłożeniu oznaczonej jako KDL-05) lub 
KDD-09 w tym rejonie uniemożliwi prawidłową obsługę komunikacyjną istniejących i projektowanych 
działek budowlanych.

5. Uwagi złożone w dniu 27 lutego 2013 r. przez osoby fizyczne. 

1) Treść uwagi: Dla terenu oznaczonego MN/U8 linia zabudowy obowiązującej nie pozwala na wykonanie 
parkingu dla samochodów osobowych w mniejszej odległości niż 9 m – ze względu na małe rozmiary 
działek powinna być możliwość umiejscowienia w/w parkingu za granicą linii zabudowy. 

Ustalenia projektu planu: Rozdział 2, Przepisy szczegółowe, §15, przeznaczenie terenu MN/U8 – 
przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe; Rozstrzygnięcie: 
uwzględniona. wprowadzono zapisy w §7 pkt 3) uchwały planu w „na całym obszarze objętym planem 
dopuszcza się realizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych poza liniami zabudowy, jeżeli 
ich realizacja nie koliduje z zagospodarowaniem dopuszczonym planem…”.

2) Treść uwagi: Brak zgody na przyjęcie proponowanych 3 miejsc postojowych na każde 100 m powierzchni 
użytkowej usług. Nie można ujednolicić różnych usług gdyż inne jest zapotrzebowanie na w/w miejsca 
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w przypadku sklepu spożywczego, a inne w usługach np. sklep meblowy gdzie przy powierzchni użytkowej 
500 m2 4-5 miejsc jest w zupełności wystarczające. Po podziale działek na proponowane w projekcie 
nie ma możliwości wykonania usług o pow. użytkowej większej niż 200-300 m gdyż nie będzie spełniony 
warunek zapewnienia miejsc parkingowych. Należy też nadmienić, iż konieczne jest zapewnienie miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które są jeszcze większe od standardowych. Bez spełnienia tej 
uwagi wnioskodawca nie wyraża zgody na proponowany podział moich działek znajdujących się na terenie 
podlegającym zamianom. 

Ustalenia projektu planu: Rozdział 1, Przepisy ogólne, § 9 ust. 2 pkt. 2 „dla zabudowy usługowej 
(za wyjątkiem usług publicznych) trzy miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, przy 
czym nie mniej niż 1 miejsce postojowe”; 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. Przyjęty w projekcie planu wskaźnik miejsc postojowych 
wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla projektowanej 
i istniejącej zabudowy usługowej oraz właściwej obsługi komunikacyjnej; ustalony planem wskaźnik 
ilości miejsc postojowych związany jest także z parametrami zagospodarowania terenu, w tym 
istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej i mieszkaniowej w miejscowości Niedrzwica Duża; 
prawidłowy wskaźnik miejsc postojowych ma zapewnić możliwość realizacji obiektów usługowych, 
o gabarytach adekwatnych do przyjętych w projekcie planu wielkości powierzchni działek budowlanych 
oraz formy i gabarytów projektowanych obiektów usługowych. Jednocześnie, aby ograniczyć 
interpretacje ustaleń planu w zakresie ilości miejsc postojowych, zmieniono istniejące ustalenie 
i zapisano obowiązek realizacji jednego miejsca postojowego na każde rozpoczęte 35 m² powierzchni 
użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe;

3) Treść uwagi: W § 15 istnieje zapis, że budynki gospodarcze i garażowe wolnostojące mają usytuowanie na 
zapleczu działki budowlanej. Wnioskodawca jest właścicielem działek przy ul. Partyzanckiej, na której 
znajdują się budynki gospodarcze i w przyszłości planuje dobudowanie garażu do budynku istniejącego 
i zapis ten nie przewiduje takiej możliwości. Obecnie wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą (tylko 
i wyłącznie produkcja roślinna), która jest jednym ze źródeł utrzymania i nie zamierza jej zaprzestać, 
w związku z czym wnioskodawca nie może sobie pozwolić na jej ograniczenie przez takie zapisy. 
Proponowane zmiany w planie zagospodarowania mocno ograniczają dotychczasową działalność 
wnioskodawcy przez co istotne staje się pytanie o sens przyjęcia w/w planu (przynajmniej z punktu mojego 
interesu ekonomicznego). 

Ustalenia projektu planu: Rozdział 2, Ustalenia szczegółowe, § 15 pkt 2 lit. c) „budynki garażowe 
i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, mieszkalno-
usługowego lub usługowego, w przypadku zabudowy wolnostojącej, nakazuje się jej lokalizacje na 
zapleczu działki budowlanej, przy czym na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację tylko 
jednego budynku garażowego lub gospodarczego”. 

Rozstrzygnięcie: częściowo bezzasadna, częściowo nieuwzględniona. Uwaga bezzasadna w treści 
odnoszącej się do braku możliwości dobudowy budynku garażowego, gdyż zgodnie z ustaleniami 
projektu planu, możliwe jest rozbudowanie istniejącego budynku gospodarczego lub garażowego, 
z zachowaniem parametrów zabudowy i zagospodarowania na działce budowlanej określonych 
w planie; natomiast projekt planu nakazuje, iż lokalizacja zabudowy gospodarczej lub garażowej może 
odbywać się tylko na zapleczu działki budowlanej (czyli na jej „tyłach”), w związku z tym nie ma 
możliwości zabudowy budynkiem gospodarczym całej działki budowlanej – będzie to również 
w sprzeczności do ustaleń planu określających przeznaczenie terenu jako mieszkaniowe lub usługowe. 
Ustalenia planu odnośnie lokalizacji zabudowy garażowej lub gospodarczej na zapleczu działki mają 
funkcję porządkującą przestrzeń miejscowości Niedrzwica Duża i są one korzystne ekonomicznie dla 
większości potencjalnych mieszkańców obszaru objętego planem, gdyż determinują sposób 
zagospodarowania przestrzeni. W wyniku uchwalenia planu miejscowego właściciele swoich 
nieruchomości będą mieli gwarancję, co do funkcji i parametrów zabudowy, jaka może zostać 
wybudowana na sąsiednich działkach.

4) Treść uwagi: Wnioskodawca zastanawia się również jak do całego planu budownictwa jednorodzinnego 
ma się zapis o dopuszczeniu do możliwości budowy stacji telefonii komórkowej. Zachowując ten zapis 
autorzy sami sobie zaprzeczają gdyż pojawienie się owego masztu znacznie obniży standard estetyczny 
powstających działek jak również obniży ich wartość rynkową i nikt w pobliżu takowego nie będzie chciał 
nabyć działki. 
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Ustalenia projektu planu: Rozdział 1, Przepisy ogólne, § 10 ust. 8 pkt 2 lit. a) i b) „dopuszcza się 
instalację urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych, przy 
zachowaniu następujących warunków: nie przekraczania standardów ochrony środowiska przy 
lokalizacji instalacji emitujących pola elektromagnetyczne, dopuszcza się lokalizowanie stacji telefonii 
komórkowej obsługiwanych przez różnych operatorów na jednej konstrukcji masztowej na istniejących 
lub projektowanych obiektach kubaturowych o wysokości nie przekraczającej wysokości obiektu, 
w powiązaniu, z którymi są realizowane”. 

Rozstrzygnięcie: bezzasadna. W myśl art. 46 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może zakazać 
budowy i instalacji urządzeń telefonii komórkowej; wprowadzone w niniejszym projekcie planu 
ustalenia powodują, iż niemożliwa jest realizacja wolnostojącego masztu telefonii komórkowej, 
a jedynie masztu w powiązaniu z istniejącymi lub projektowanymi obiektami kubaturowymi. Istnienie 
w przestrzeni obiektu infrastruktury technicznej zrealizowanego w powiązaniu z budynkiem jest 
zdecydowanie korzystniejsze dla ładu przestrzennego niż wolnostojący maszt telefonii komórkowej 
pomiędzy zabudową.

5) Treść uwagi: W § 14 dokonano zapisu odnośnie elewacji zewnętrznych (rodzaju, kolorów) przy działkach 
pozwalających na usługi jest to znaczne ograniczenie, jeśli chodzi o wybór technologii budowy garażu. 
Obecnie na rynku jest duży wybór garaży budowlanych w systemie segmentowym gdzie ściany wykonane 
są z segmentów blaszanych, ocieplonych i polakierowanych z zewnętrznej strony. W/w system jest 
znacznie bardziej ekonomiczny i mniej pracochłonny przez co jest często wybierany przez inwestorów. 
Jeżeli chodzi o estetykę nie odbiega od standardów. 

Ustalenia projektu planu: Rozdział 2, Ustalenia szczegółowe, § 14 pkt 2 lit. m) „elewacje 
zewnętrzne: tynki w kolorach: białym, odcieniach szarości, beżu, kremowego, pomarańczowego, 
okładziny trwałe w całościowo projektowanych elewacjach za wyjątkiem blach trapezowych i falistych 
oraz paneli z tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza się okładziny trwałe: ceramiczne, kamienne 
i imitujące kamień naturalny, metalowe w naturalnym kolorze metalu, szklane w kolorach naturalnego 
szkła i drewniane w odcieniach brązu”. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 1 ust. 2 w planowaniu przestrzennym uwzględnia się 
wymagania ładu przestrzennego, walory architektoniczne i krajobrazowe, a zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 
6) w planie określa się obowiązkowo zasady kształtowania zabudowy. Wójt gminy Niedrzwica Duża 
jako sporządzający plan ma władztwo planistyczne, aby ustalić zasady kształtowania nowej zabudowy, 
w tym kolory i materiały elewacji budynków.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/189/13

Rady Gminy Niedrzwica Duża

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 
X/77/03 z dnia 31-07-2003 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 143 z dnia 01 października 2003 r. poz. 
3110 z późn. zm.) w części obrębu geodezyjnego Niedrzwica Duża, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Niedrzwica Duża oraz zasadach ich finansowania 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. ze zm.), Rada Gminy Niedrzwica Duża postanawia, że: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 

1. Inwestycje służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty stanowiące – zgodnie 
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze 
zm.) - zadania własne Gminy Niedrzwica Duża, zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) budowę dróg gminnych, dojść i dojazdów, w tym: 

a) dróg publicznych oznaczonych w planie symbolami: KDL-03, KDL-04, KDL-05, KDD-09, KDD-10, 
KDD-11 oraz częściowo KDD-06, 

b) ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-14, 

c) ciągów pieszych oznaczonych symbolami CP-15 i CP-16.

2) budowę sieci wodociągowej; 

3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej; 

4) budowę sieci kanalizacji deszczowej.

2. Zasady finansowania inwestycji należących do zadań własnych Gminy Niedrzwica Duża odbywać się 
będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 
157 poz. 1240 ze zm.), poprzez: 

1) wydatki inwestycyjne z budżetu gminy, zgodnie z uchwałami budżetowymi; 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi poprzez budżet gminy, w ramach między innymi: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów, pożyczek bankowych, 

e) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień, 

f) innych środków zewnętrznych;

3) wydatki majątkowe gminy określone odrębnymi uchwałami Rady Gminy Niedrzwica Duża.

3. Wydatki majątkowe Gminy Niedrzwica Duża, wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy 
Niedrzwica Duża oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy będą ujmowane 
w wykazach stanowiących załączniki do uchwał budżetowych. 
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4. Finansowanie inwestycji należących do zadań własnych Gminy Niedrzwica Duża, wynikających z planu 
przebiegać będzie w oparciu o określenie terminu przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalanych 
według celowości oraz oszczędności, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadania. 

5. Koszty realizacji inwestycji celu publicznego będą w późniejszym terminie zrefinansowane dochodami 
uzyskanymi z ewentualnej sprzedaży gruntów miejskich i pobranej opłaty planistycznej, adiacenckiej oraz 
podatków od nieruchomości. 

1) Na podstawie prognozy skutków finansowych uchwalenia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 
X/77/03 z dnia 31-07-2003 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 143 z dnia 01 października 2003 r. poz. 
3110 z późn. zm.) w części obrębu geodezyjnego Niedrzwica Duża szacuje się, że wpływy do budżetu 
gminy Niedrzwica Duża z tytułu: wzrostu wartości nieruchomości tzw. renty planistycznej, podatku od 
gruntu, podatku od nieruchomości, sprzedaży nieruchomości należącej do gminy oraz opłaty adiacenckiej 
mogą wynieść w perspektywie czasowej 5 –letniej ponad 1,5 mln złotych, a w perspektywie 15 – letniej 
ponad 4,6 mln złotych. 

2) Na podstawie prognozy skutków finansowych uchwalenia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 
X/77/03 z dnia 31-07-2003 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 143 z dnia 01 października 2003 r. poz. 
3110 z późn. zm.) w części obrębu geodezyjnego Niedrzwica Duża szacuje się, że wydatki poniesione 
przez gminę Niedrzwica Duża na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy mogą wynieść ponad 10 mln złotych.
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