
UCHWAŁA NR XXI/145/12
RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały 
Nr XL/258/10 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 października 2010 r., po stwierdzeniu, że projekt zmiany planu, 
wymienionej w § 1 niniejszej uchwały nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów 
w granicach określonych na Załącznikach Nr 1 - 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zmiana planu wymieniona w § 1 obejmuje zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy, zatwierdzonego: 

1. Uchwałą nr VIII/49/99 Rady Gminy Lubartów z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie: I etapu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1999 r. Nr 47, 
poz. 767). 

2. Uchwałą nr XVII/94/2000 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie: II etapu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2000r. Nr 25, 
poz. 366 ) z późn. zm. 

§ 3. 1. Zmianę planu stanowią: 

1) ustalenia będące treścią niniejszej uchwały; 

2) rysunki stanowiące Załączniki Nr 1 – 3 do niniejszej uchwały. 

2. Rysunki i ustalenia planu stanowią integralną całość. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów – stanowi Załącznik 
Nr 4 do niniejszej uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych – stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały będzie mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów 
uchwalony Uchwałą nr VIII/49/99 Rady Gminy Lubartów z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie: I etapu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 47, 
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poz. 767 z dnia 28.09.1999 r.) oraz Uchwałą nr XVII/94/2000 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 marca 2000 
r. w sprawie: II etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. 
Urz. Woj. Lub. Nr 25, poz. 366 z dnia 29.06.2000 r.) z późniejszymi zmianami; 

2) zmianie planu – należy przez to rozumieć ustalenia, o których mowa w § 3 ust. 1; 

3) terenie planistycznym (terenie) – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na załączniku graficznym 
liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania; 

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, określone w ustaleniach 
szczegółowych zmiany planu i oznaczone symbolem literowym (literowymi), które winno przeważać na 
terenie planistycznym; 

5) przeznaczeniu wielofunkcyjnym (oznaczonym symbolami literowymi przedzielonymi przecinkiem) – 
należy przez to rozumieć równoważność określonych rodzajów przeznaczenia, które mogą istnieć łącznie 
lub samodzielnie; przeznaczenie wielofunkcyjne na cele rolnicze i nierolnicze ustalono zmianą planu 
wyłącznie dla terenów nie objętych ochroną gruntów rolnych; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, określone w ustaleniach 
szczegółowych zmiany planu dotyczących terenu planistycznego, które uzupełnia przeznaczenie 
podstawowe z zastrzeżeniem, że zagospodarowanie związane z funkcją dopuszczalną, będzie stanowić 
mniej niż 50% powierzchni terenu planistycznego lub mniej niż 50% powierzchni całkowitej sytuowanych 
na nim budynków oraz, że funkcja dopuszczalna nie wykluczy zagospodarowania terenu, zgodnie z funkcją 
podstawową, ustaloną zmianą planu; 

7) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć przeznaczenie obiektów budowlanych lub ich części 
na cele służące działalności związanej z zaspokojeniem stałych potrzeb bytowych i socjalnych ludności, 
obejmujące w zmianie planu usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, bytowe, obsługi turystyki oraz inne 
o zbliżonych warunkach lokalizacyjnych; 

8) usługach turystycznych – należy przez to rozumieć tereny wyznaczone na lokalizację obiektów obsługi 
turystyki i rekreacji – moteli, zajazdów, pensjonatów, hoteli i zabudowy campingowej a także obiektów dla 
potrzeb caravaningu; 

9) drodze publicznej – należy przez to rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych 
do kategorii dróg (wojewódzkiej lub gminnej), wydzieloną liniami rozgraniczającymi; 

10) drodze wewnętrznej - należy przez to rozumieć drogę oznaczoną zmianą planu symbolem KDW, nie 
zaliczoną do dróg publicznych, stanowiącą teren komunikacji samochodowej, z dopuszczeniem 
komunikacji pieszej; 

11) dostępie działki budowlanej do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej 
drogi (poprzez zjazd) albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej 
służebności drogowej; 

12) dostępie działki budowlanej do drogi wewnętrznej - należy przez to rozumieć dostęp terenu 
planistycznego do obsługującej go drogi (położonej poza granicami terenu objętego zmianą) poprzez drogę 
wewnętrzną lub ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej; 

13) dachu wielospadowym - należy przez to rozumieć dach wielopołaciowy – o dwu - i większej liczbie 
głównych połaci dachowych, w różnych typach (polski, naczółkowy, mansardowy itp.); dopuszcza się 
elementy doświetlenia dachu – lukarny, okna mansardowe, wole oczy, okna połaciowe; 

14) obsłudze komunikacji – należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania terenu planistycznego 
służące obsłudze komunikacji pieszej i kołowej (drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, piesze, drogi 
pożarowe, place, parkingi); 

15) środkach ochrony minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko – należy przez to rozumieć 
rozwiązania techniczno-inżynieryjne lub techniczno-przestrzenne ograniczające negatywne oddziaływanie 
inwestycji (uciążliwych dla środowiska jak drogi, zakłady przemysłowe, usługowe, obsługa komunikacji) 
na środowisko. Do środków ochrony czynnej należą np. wały ziemne, ekrany przeciwhałasowe i tłumiące 
drgania, pasy zadrzewień, do środków ochrony biernej – związane z zapewnieniem wymaganej 
izolacyjności przegród zewnętrznych. Wybór środków czynnej ochrony środowiska zależy od skali 
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i charakteru zagrożeń i jest dokonywany na podstawie dokumentów wymaganych przepisami 
szczególnymi; 

16) adaptacji - należy przez to rozumieć zachowanie istniejących budynków, z możliwością ich przebudowy, 
rozbudowy i nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania, w zakresie nie naruszającym ustaleń zmiany 
planu; nie dotyczy przypadku odtworzenia obiektów budowlanych, dla których obowiązują zasady jak dla 
budowy nowych budynków, zgodnie z przeznaczeniem terenu; 

17) zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć siedliska rolne w rodzinnym gospodarstwie rolnym, 
hodowlanym (do 40 DJP) lub ogrodniczym, o powierzchni gruntów rolnych powyżej 1,0 ha, w skład której 
wchodzą budynki mieszkalne, budynki gospodarcze (składowe, garażowe itp.), inwentarskie, służące 
wyłącznie produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno-spożywczemu; 

18) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi, stosownie do 
ustaleń szczegółowych dotyczących terenu planistycznego; 

19) budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych 
służących mieszkańcom budynku mieszkalnego a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej 
przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych; 

20) kondygnacji - należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą 
pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie 
a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad 
tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia 
techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2,0 m; za kondygnację nie uznaję się 
nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub 
kotłownia; 

21) kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją 
podziemną; 

22) kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron 
budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, 
a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację; 

23) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub przekrycia budynku; określone 
w zmianie planu maksymalne wysokości nie odnoszą się do inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej; 

24) geometrii dachu – należy przez to rozumieć określoną w ustaleniach zmiany planu ilość i kąt nachylenia 
głównych połaci dachowych (nie dotyczy nachylenia połaci dachów ganków, werand, lukarn, itp.); 

25) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć najmniejszą, dopuszczalną odległość 
elewacji budynku, stosownie do ustaleń planu, od krawędzi jezdni lub linii rozgraniczającej drogi 
obsługującej teren, na którym jest planowane jego usytuowanie lub innych linii ustalonych zmianą planu; 
nie dotyczy obiektów (liniowych oraz budowli i urządzeń) infrastruktury technicznej, które winny być 
sytuowane z zachowaniem przepisów szczególnych; 

26) linii rozgraniczającej teren – należy przez to rozumieć linie wydzielające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone symbolem literowym lub cyfrowym 
i literowym, wyznaczające granice ewentualnego podziału geodezyjnego; linie rozgraniczające – 
orientacyjne mogą zostać uściślone na podstawie projektów technicznych lub podziałów geodezyjnych, 
z zachowaniem warunków zmiany planu i przepisów szczególnych; 

27) linii wewnętrznego podziału : 

a) orientacyjnej –proponowany, orientacyjny podział terenu planistycznego na działki budowlane, do 
uściślenia w projektach podziału geodezyjnego, 
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b) wydzielone ewidencyjnie lub w zmianie planu części terenu planistycznego o różnym sposobie 
użytkowania (np. rowy); 

28) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której 
odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę; 

29) wskaźniku powierzchni terenu biologicznie czynnego – należy przez to rozumieć udział procentowy 
terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% 
powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m², oraz wodę 
powierzchniową na tym terenie do powierzchni terenu planistycznego lub działki budowlanej, w granicach 
terenu planistycznego, stosownie do ustaleń szczegółowych zmiany planu; 

30) wskaźniku powierzchni zabudowy – jest to udział procentowy sumy powierzchni zabudowy (w 
znaczeniu przepisu szczególnego) budynków, które mogą być lokalizowane w granicach wydzielonego 
terenu, do powierzchni terenu planistycznego lub działki budowlanej w granicach terenu planistycznego, 
stosownie do ustaleń szczegółowych zmiany planu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni 
obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni obiektów 
pomocniczych (szklarnie, szopy, altany) oraz elementów zewnętrznych jak: schody, rampy, daszki, 
występy dachowe, a także obiektów małej architektury i funkcjonujących sezonowo; 

31) intensywności zabudowy – jest to udział powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu 
planistycznego; 

32) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

33) przepisach ustawy bez podania nazwy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.647). 

Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE 

§ 5. Ustala się warunki ochrony konserwatorskiej dotyczące znalezisk archeologicznych, określone 
w przepisach szczególnych – w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych i budowlanych przedmiotu, co do 
którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia 
oraz powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Wójta Gminy. 

§ 6. Na obszarach objętych zmianą planu, obowiązują następujące zasady budowy i przebudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna – drogami publicznymi i wewnętrznymi – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
zmiany planu; 

2) zaopatrzenie w wodę – z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych, w etapie (do czasu realizacji 
sieci wodociągowej), dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody; 

3) odprowadzenie ścieków: 

a) dopuszcza się - w etapie - realizację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, z warunkiem 
ich lokalizacji w sposób umożliwiający docelowo przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, 

b) dopuszcza się na terenach o korzystnych warunkach hydrogeologicznych lokalizację przydomowych 
oczyszczalni ścieków, z wykluczeniem terenów narażonych na zalewanie wodami opadowymi, 

c) docelowo - odprowadzenie ścieków zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do komunalnej 
oczyszczalni ścieków; 

4) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych niskoemisyjnych źródeł ciepła; 

5) gospodarka odpadami – postępowanie z odpadami komunalnymi (w tym gromadzenie odpadów 
komunalnych) zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Składowanie 
odpadów na składowisku jest dopuszczalne w przypadku braku możliwości odzysku odpadów lub ich 
unieszkodliwiania w inny sposób niż składowanie, z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione 
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: 
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a) realizowane będzie w oparciu o istniejące i projektowane sieci średniego i niskiego napięcia. 
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowych obiektów lub zwiększenie mocy istniejących, będzie 
uzależnione od warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia i dostarczenia energii 
elektrycznej. W przypadku odmowy przyłączenia z powodu braku ww. warunków oraz braku zastrzeżeń 
od tej odmowy ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, przyłączenie może być kontynuowane przez 
strony po zawarciu stosownej umowy, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań efektywności inwestycji 
dla właściciela sieci, w szczególności dotyczy to obszarów nie przewidzianych do zasilania 
w obowiązującym Planie Rozwoju, 

b) zagospodarowanie terenu należy wykonać w sposób możliwie nie kolidujący z istniejącymi 
urządzeniami elektroenergetycznymi. Należy zapewnić stały dostęp do urządzeń i sieci dla służb 
eksploatacyjnych z użyciem sprzętu ciężkiego. Ewentualna przebudowa linii i urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem oraz wykonanie obostrzeń 
w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń projektowanych obiektów (w zależności od rodzaju obiektu) 
z istniejącymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi odbywać się będzie kosztem i staraniem 
inwestora projektowanej zabudowy, na podstawie warunków przebudowy kolidujących urządzeń 
elektroenergetycznych i stosownej umowy cywilno-prawnej, zawartej z właścicielem sieci 
elektroenergetycznej, 

c) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, dopuszcza się dla zasilania 
obecnych i przyszłych odbiorców energii elektrycznej, budowę linii elektroenergetycznych średniego 
i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/04 kV, 

d) dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowych terenów pod realizację stacji transformatorowych, 
których nie uwzględniono w rysunkach planu, jeżeli uzasadnione jest to wzrostem zapotrzebowania 
mocy, 

e) planowane wnętrzowe stacje transformatorowe należy lokalizować na terenach wywłaszczonych, dla 
których możliwy jest dogodny dojazd dla sprzętu ciężkiego, o powierzchni gruntu pod stację do 80 m². 
Dopuszcza się realizację stacji transformatorowych w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki, 
przy zastosowaniu ścian stacji bez otworów drzwiowych i wentylacyjnych, 

f) przebudowę lub rozbudowę sieci elektroenergetycznej należy przewidzieć w pasach technicznych 
zarezerwowanych pod infrastrukturę energetyczną i innych trasach nie wyznaczonych w planie, 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci. Dla linii kablowych średniego i niskiego napięcia 
oraz złącz kablowych, pas techniczny winien być o szerokości min. 1,0 m. W pasach tych nie wolno 
sadzić drzew i krzewów oraz składować materiałów, 

g) w terenach zabudowy, budowę liniowych urządzeń elektroenergetycznych należy realizować w liniach 
rozgraniczających ulicy (drogi), 

h) poza terenami zabudowy, wzdłuż dróg publicznych linie elektroenergetyczne w wykonaniu 
napowietrznym należy realizować zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych; 

7) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN-15kV i niskiego 
napięcia nn: 

a) wyznacza się pas techniczny – strefę ochronna wolną od zabudowy z zakazem nasadzeń drzew 
wysokopiennych, składowania materiałów łatwopalnych – o szerokości 15,0 m tj. 7,5 m od osi linii, 

b) w przypadku likwidacji linii, bądź jej przebudowy np. skablowania, ulega likwidacji również 
wyznaczona strefa, a tereny objęte strefą, otrzymują funkcje zgodnie z funkcją terenów przyległych, 

c) w strefie linii dopuszcza się nasadzenia drzew niskopiennych, krzewów, uprawy polowe i ogrodnicze, 
pod warunkiem zachowania wymaganych przepisami odległości drzew i gałęzi od linii 
elektroenergetycznej; zbliżenie obiektu budowlanego na odległość mniejszą niż ww. wymaga uzyskania 
indywidualnej zgody i spełnienia warunków, określonych przez dysponenta sieci, 

d) dla linii niskiego napięcia wymaga się zachowania odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Przy zadrzewieniach na terenie planowanej zabudowy należy zachować wymagane przepisami 
odległości gałęzi i drzew od linii elektroenergetycznej; 
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8) zapewnienie łączności telefonicznej – w oparciu o bezprzewodowe i przewodowe sieci telekomunikacyjne. 
Lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej odbywać się będzie na warunkach 
określonych w przepisach szczególnych. 

§ 7. Ustala się warunki grodzenia działek budowlanych objętych zmianą planu, od strony obsługujących je 
dróg: 

1) w minimalnej odległości wyznaczonej przez linie rozgraniczające teren i ww. drogi, lub określonej 
w ustaleniach szczegółowych, z warunkami że: 

a) nie będą kolidowały z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną, 

b) nie będą kolidowały z innymi obiektami budowlanymi (np. sakralnymi) nie uwidocznionymi na 
załącznikach graficznych zmiany planu, 

c) nie będą kolidowały z istniejącą zielenią wysoką; 

2) na terenach położonych przy drogach publicznych minimalne odległości określone w pkt 1, mogą zostać 
zmienione, z zachowaniem przepisów szczególnych, dotyczących dróg publicznych; 

3) na terenach położonych przy ogólnodostępnych drogach wewnętrznych (KDW) wyznaczonych 
orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi, odległości określone w pkt 1 mogą zostać zmniejszone, gdy linia 
rozgraniczająca została ustalona na podstawie projektu technicznego drogi. 

§ 8. Obowiązuje ochrona przed hałasem polegająca na utrzymaniu lub zmniejszeniu poziomu 
hałasu do poziomu hałasu dopuszczalnego (lub poniżej), określonego przez wskaźniki hałasu, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, dla następujących rodzajów terenów, przeznaczonych zmianą planu: 

a) pod zabudowę mieszkaniową 

- oznaczonych symbolem MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- oznaczonych symbolem RM – zabudowa zagrodowa, 

b) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

- oznaczonych symbolem UT – usługi turystyczne. 

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 9. 1. Wprowadza się zmianę zasad zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (oznaczonego symbolem MN) położonego w obrębie SZCZEKARKÓW 

- terenu planistycznego oznaczonego na załączniku Nr 1 symbolem X 1 MN. 

2. Przeznaczenie terenu X 1 MN: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

b) usługi komercyjne nieuciążliwe, 

c) komunikacja wewnętrzna - parkingi, droga wewnętrzna KDW. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem X 1 MN: 

1) projektowany podział terenu planistycznego na działki budowlane pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, zgodnie z zasadą określoną orientacyjnie na załączniku graficznym: 

a) wydzielenie działki z adaptowaną zabudową, 

b) podział pozostałej części terenu na maksymalnie trzy działki o minimalnej powierzchni -            1000 m², 
maksymalnej - 3000 m², 
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c) wydzielenie z działki nr ewid. 206 drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW, o minimalnej 
szerokości 5,0 m, zgodnie z zasadą orientacyjnie określoną na załączniku graficznym, dla obsługi 
wydzielonych działek budowlanych. Obsługa części działki nr ewid. 206, oznaczonej symbolem RP/RL 
poprzez ustalenie służebności drogowej na sąsiadującej z nią działce budowlanej; 

2) zabudowa każdej z wydzielonych działek jednym wolnostojącym budynkiem mieszkalnym oraz jednym 
budynkiem gospodarczym i garażem (ew. gospodarczo-garażowym i usługowym); 

3) dopuszcza się usługi wbudowane w budynku mieszkalnym; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) budynku mieszkalnego - dwie kondygnacje nadziemne, gdzie druga kondygnacja stanowi poddasze 
użytkowe, wysokość budynku - do 10,0 m, 

b) budynku gospodarczego (ew. gospodarczo-garażowego, usługowego) – jedna kondygnacja nadziemna, 
wysokość budynku – do 6,0 m; 

5) geometria dachów: 

a) budynku mieszkalnego – dach wielospadowy o nachyleniu głównych połaci pod kątem 30°-45°, 

b) budynku gospodarczego (ew. gospodarczo-garażowego, usługowego) – dach płaski lub wielospadowy 
o nachyleniu połaci do 40°; 

6) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić warunki ustaleń ogólnych dotyczących strefy ochronnej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej SN - o szerokości 7,5 m od osi linii; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od granicy ewidencyjnej drogi gminnej, oznaczonej symbolem KDG (D) – 23,0 m, 

b) od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej obsługującej teren, oznaczonej symbolem KDW – zgodnie 
z załącznikiem graficznym – 1,0 m; 

8) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej; 

9) minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego - 40% powierzchni działki budowlanej; 

10) obsługa komunikacyjna: 

a) istniejącej zabudowy – poprzez zjazd na drogę gminną, 

b) planowanej zabudowy – wydzieloną drogą wewnętrzną wym. w pkt 1c, włączoną do drogi gminnej; 

11) minimalny wskaźnik miejsc parkingowych: 

a) 1 miejsce postojowe / 1 lokal mieszkalny, 

b) 1 miejsce postojowe / 25 m² powierzchni użytkowej usług. 

§ 10. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wydzieleniu z terenów przeznaczonych w planie na: 

- usługi publiczne - oznaczonego symbolem UP, 

- urządzenia oczyszczania i przesyłu ścieków - oznaczonego symbolem NO, 

- uprawy polowe - oznaczonego symbolem RP położonych w obrębie Łucka 

– terenu planistycznego oznaczonego na załączniku Nr 2 symbolem U 2 RM. 

2. Przeznaczenie terenu U 2 RM: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi komercyjne (handlu, gastronomii, rzemiosła produkcyjnego, turystyczne), 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) komunikacja wewnętrzna – parkingi, ciągi piesze i pieszo-jezdne, 
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d) zieleń izolacyjna, 

e) urządzenia wodne. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem U 2 RM: 

1) zabudowa terenu budynkiem mieszkalnym, mieszkalno -rekreacyjnym i garażowo -gospodarczym; 

2) dopuszcza się lokalizację obiektu usługowego (handlu, gastronomii, nieuciążliwego rzemiosła 
produkcyjnego, usług turystycznych) lub ww. usługi jako funkcję uzupełniającą w obiektach wymienionych 
w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 3b; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ukształtowanie zespołu zabudowy o ujednoliconej architekturze z wykorzystaniem naturalnych 
materiałów wykończeniowych (kamień, drewno), 

b) wskazane sytuowanie zabudowy gospodarczo-garażowej, usługowej lub produkcyjnej w zbliżeniu do 
drogi publicznej oznaczonej symbolem KDG (L), we wschodniej części terenu; 

4) zasady ochrony środowiska i przyrody: 

a) zasięg oddziaływania funkcji dopuszczonych zmianą planu nie może wykraczać poza granice terenu, 

b) obowiązuje urządzenie nawierzchni placów i ich odwodnienie eliminujące możliwość zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych i podziemnych, 

c) zachowanie drożności systemu melioracji szczegółowych, zasilającego zbiornik wodny oraz powiązań 
ekologicznych z doliną Wieprza; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego – obowiązują zasady ochrony znalezisk archeologicznych 
określone w ustaleniach ogólnych; 

6) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m² poza 
istniejącym zainwestowaniem w granicach terenu U 2 RM; 

7) intensywność zabudowy: 

a) minimalna – 0,20, 

b) maksymalna – 0,60; 

8) minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego – 20% powierzchni terenu (z 
uwzględnieniem stawu); 

9) maksymalna wysokość zabudowy – II kondygnacje nadziemne – do 11,0 m; 

10) gabaryty obiektów – do 7000 m³; 

11) geometria dachów – pokrycie budynków dachami wielospadowymi o nachyleniu połaci 12˚- 45˚; 
dopuszcza się dachy jednospadowe w przypadku sytuowania budynków w sposób określony w pkt 12c; 

12) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z załącznikiem graficznym: 

a) od krawędzi jezdni drogi gminnej oznaczonej symbolem KDG (L) : 

- zabudowy gospodarczo-garażowej, usługowej, produkcyjnej – wyznaczone przez istniejącą zabudowę 
– 8,0 m, 

- zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-rekreacyjnej, mieszkalno- usługowej – 10,0 m, 

b) od południowej granicy terenu – minimum 10,0 m, 

c) od zachodniej granicy terenu – w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i przy granicy sąsiedniej działki 
budowlanej, 

d) od brzegu zbiornika wodnego – minimum 10,0 m od strony wschodniej zbiornika i minimum 5,0 m od 
jego strony południowej; 

13) minimalna liczba miejsc do parkowania - 2; 
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14) obsługa komunikacyjna – drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW, włączoną do drogi gminnej 
oznaczonej symbolem KDG (L); 

15) adaptacja i modernizacja zbiornika wodnego (oznaczonego symbolem WS), zagospodarowanie strefy 
brzegowej z dostosowaniem do funkcji przyległego terenu; wskazana przebudowa napowietrznej linii nn na 
kablową. 

§ 11. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wydzieleniu z terenów przeznaczonych w planie na: 

- zabudowę zagrodową, pensjonatową, usługi turystyczne i rzemiosło - oznaczonego symbolem 
MR,MP,UT,R, 

- zbiornik wodny, 

- uprawy polowe - oznaczonego symbolem RP położonych w obrębie Wólka Rokicka Kolonia 

– terenów planistycznych oznaczonych na załączniku Nr 3 symbolami S 4 UT i TW. 

2. Przeznaczenie terenów: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) terenu oznaczonego symbolem S 4 UT – usługi turystyczne (hotel, pensjonat), 

b) terenu oznaczonego symbolem TW – urządzenia zaopatrzenia w wodę; 

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu oznaczonego symbolem S 4 UT: 

a) zabudowa zagrodowa, 

b) agroturystyka, 

c) usługi komercyjne (gastronomii, handlu), 

d) wody powierzchniowe śródlądowe (stawy, ciek), 

e) sport i rekreacja, 

f) infrastruktura techniczna, 

g) komunikacja wewnętrzna (ciągi pieszo-jezdne, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, place, parkingi), 

h) lasy, zieleń izolacyjna. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem S 4 UT: 

1) adaptacja obiektów zabudowy zagrodowej w części związanej z dostosowaniem do funkcji 
agroturystycznej; dopuszcza się ich rozbudowę i budowę nowych obiektów zabudowy zagrodowej 
i agroturystycznej w południowo-wschodniej części terenu, wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy; 

2) budowa obiektu usługowego (gastronomii, handlu) w północnej części terenu, przyległej do drogi gminnej 
oznaczonej symbolem KDG (L); 

3) dopuszcza się lokalizację obiektu hotelowego lub innego obiektu usług turystycznych (pensjonatu, zajazdu, 
zespołu domków campingowych lub obiektu dla potrzeb caravaningu itp.) w północno-wschodniej części 
terenu, dostępnej również od strony drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) rewaloryzacja obszaru – rozbiórka części obiektów, 

b) strefowe sytuowanie zabudowy w obszarach wydzielonych zielenią średnią i wysoką, 

c) wskazane ujednolicenie charakteru zabudowy, poprzez wspólną kolorystykę, rodzaj pokrycia dachów, 
elementy detalu architektonicznego; dopuszcza się translokację obiektów architektury tradycyjnej; 

5) zasady ochrony środowiska i przyrody: 

a) restytucja stawów, dopuszcza się ich wykorzystanie dla funkcji rekreacyjnych, z zachowaniem 
przepisów szczególnych, 
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b) zakaz zabudowy w dolinie cieku (z wyjątkiem urządzeń wodnych, obiektów małej architektury 
i urządzeń infrastruktury technicznej) oraz zagospodarowania tworzącego bariery ekologiczne (droga na 
nasypie, zadrzewienia i zakrzewienia itp.), 

c) ochrona źródła – nasadzenia zieleni izolacyjnej w szczególności od strony drogi i wokół czaszy źródła, 

d) nasadzenia zieleni izolacyjnej i ozdobnej wzdłuż doliny rzecznej (poza jej dnem) między strefami 
istniejącej i planowanej zabudowy, 

e) urządzenie nawierzchni dróg wewnętrznych, placów i parkingów w sposób eliminujący zanieczyszczenia 
wód podziemnych i powierzchniowych; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego – obowiązują zasady ochrony znalezisk archeologicznych 
określone w ustaleniach ogólnych; 

7) intensywność zabudowy: 

a) minimalna – 0,10, 

b) maksymalna – 0,20; 

8) minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego – 50% powierzchni terenu; 

9) maksymalna wysokość zabudowy – II kondygnacje nadziemne – do 11,0 m; 

10) geometria dachów: 

a) pokrycie zabudowy mieszkaniowej i usługowej dachami wielospadowymi o nachyleniu połaci 20˚- 45˚, 

b) pokrycie zabudowy gospodarczej dachami o nachyleniu do 40˚; 

11) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić strefę ochronną napowietrznej linii elektroenergetycznej 
SN – po 7,5 m od osi linii – zgodnie z ustaleniami ogólnymi zmiany planu; 

12) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z załącznikiem graficznym, w szczególności: 

a) od granicy ewidencyjnej drogi gminnej oznaczonej symbolem KDG (L) – 6,0 m, 

b) od północnej granicy brzegu stawów – 10,0 m, 

c) od granicy lasu ZL – minimum 12,0 m, 

d) od istniejącej granicy ewidencyjnej drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW – 20,0 m; 

13) minimalna liczba miejsc do parkowania – 10 z zastrzeżeniem, że powinna zostać zwiększona jeśli liczba 
użytkowników usług turystycznych przekroczy 20 osób, przyjmując wskaźnik 1 miejsce do parkowania / 
1 pokój gościnny; 

14) obsługa komunikacyjna: 

a) drogą gminną oznaczoną symbolem KDG (L), 

b) drogą wewnętrzną włączoną do ww. drogi gminnej. 

4. Warunki zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem TW: 

1) adaptacja istniejącego ujęcia wody jako ujęcie awaryjne; 

2) obowiązują warunki ochrony określone w przepisach szczególnych. 

Rozdział 3.
USTALENIA KOŃCOWE 

§ 12. Dla terenów objętych niniejszą zmianą, ustala się stawkę procentową w wysokości 5%, służącą 
naliczeniu jednorazowej opłaty na rzecz Gminy, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, będącego skutkiem 
uchwalenia zmiany planu, w przypadku zbycia nieruchomości w terminie 5 lat od dnia, w którym zmiana planu 
stała się obowiązująca. 

§ 13. W zakresie objętym zmianą przestają obowiązywać ustalenia planu. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubartów. 
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§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz publikacji na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Lubartów. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Robert Piętka
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JEDNORODZINNA - ADAPTOWANA

NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA
SN ZE STREF¥ OCHRONNA

NAPOWIETRZNA LINIA
ELEKTROENERGETYCZNA NN

DROGA WEWNÊTRZNA - PROJEKTOWANAKDW

DROGA PUBLICZNA - GMINNA
KLASY D - DOJAZDOWA

KDG(D)

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY LUBARTÓW - FRAGMENT
(SKALA 1:10 000)
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SKALA 1:1 000

1cm = 10m

U. OBRÊB £UCKA

GRANICA OPRACOWANIA
ZMIANY PLANU

OZNACZENIA

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY
O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH
ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

GRANICA OBRÊBU GEODEZYJNEGO
(M. LUBARTÓW)

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

WS ZBIORNIK WODNY DO MODERNIZACJI
- ZAGOSPODAROWANIE STREFY BRZEGOWEJ

ZIELEÑ IZOLACYJNA

DROGA GMINNA
KLASY L - LOKALNA

ULICA MIEJSKA KLASY L - LOKALNA
(WED£UG MPZP MIASTA LUBARTOWA)

DROGA WEWNÊTRZNA

KDG(L)

KDL

KDW

NIEPRZEKRACZALNA 
PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWYM

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJRM

STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY LUBARTÓW - FRAGMENT
(SKALA 1:10 000)

NIEPRZEKRACZALNA 
NIE PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWYU

ZA£¥CZNIK NR 2
DO UCHWA£Y NR XXI/145/12
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 R.
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GRANICA OPRACOWANIA
ZMIANY PLANU

OZNACZENIA

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY
O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH
ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

NAPOWIETRZNA LINIA
ELEKTROENERGETYCZNA SN
ZE STREF¥ OCHRONNA

DNO DOLINY RZECZNEJ

LINIE WEWNÊTRZNEGO PODZIA£U

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

TEREN US£UG TURYSTYCZNYCH
Z DOPUSZCZENIEM US£UG KOMERCYJNYCHUT

WS WODY POWIERZCHNIOWE
ŒRÓDL¥DOWE (STAWY, CIEK)

�RÓD£O

LAS - WED£UG EWIDENCJI GRUNTÓW

ZADRZEWIENIA,
ZIELEÑ IZOLACYJNA

ZL

AWARYJNE UJÊCIE WODYTW

KD-W(G) DROGA WOJEWÓDZKA
KLASY G - G£ÓWNA

DROGA GMINNA
KLASY L - LOKALNA

DROGA WEWNÊTRZNA

KDG(L)

KDW

ZABUDOWA 
- ADAPTOWANA

MIESZKANIOWA

STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LUBARTÓW - FRAGMENT
(SKALA 1:10 000)

S. WÓLKA ROKICKA KOLONIA
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SKALA 1:2 000

1cm = 20m

ZA£¥CZNIK NR 3
DO UCHWA£Y NR XXI/145/12
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 R.
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ZAŁĄCZNIK NR 4  

DO UCHWAŁY NR XXI/145/12 
RADY GMINY LUBARTÓW 

Z DNIA 15 listopada 2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 

WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

GMINY LUBARTÓW  
 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubartów wyłożono do publicznego wglądu w terminie od 14 grudnia 2011 r. do  
3 stycznia 2012 r. W ustalonym terminie tj. do 17 stycznia 2012 r.  wniesiono  

1 uwagę - uwzględnioną.  Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubartów ponownie wyłożono do publicznego wglądu  
w terminie od 9 do 30 sierpnia 2012 r. W ustalonym terminie tj. do 13 września 

2012 r. nie wniesiono uwag.  
 

 

 Przewodniczący Rady Gminy  

  

Robert Piętka 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

DO UCHWAŁY NR XXI/145/12 
RADY GMINY LUBARTÓW 

Z DNIA 15 listopada 2012 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z 

PRZEPISAMI USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) stwierdza się, 
że dla terenów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy.  
 

 

 Przewodniczący Rady Gminy  

  

Robert Piętka 
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