
UCHWAŁA NR XXVII/269/12
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Instytutu Sadownictwa 
i Kwiaciarstwa Pszczelniczego Zakładu Doświadczalnego Górna Niwa” część A w Puławach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity), oraz 
uchwały Nr V/55/11 Rady Miasta Puławy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 
Pszczelniczego Zakładu Doświadczalnego Górna Niwa” w Puławach, zatwierdzonego uchwałą Nr 
XLVI/394/01 Rady Miasta Puławy z dnia 28 czerwca 2001 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 
89, poz. 1357 z dnia 12 listopada 2001 r., Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Instytutu 
Sadownictwa i Kwiaciarstwa Pszczelniczego Zakładu Doświadczalnego Górna Niwa” część A w Puławach, 
zwaną dalej "planem", obejmującą: 

1. działkę Nr ewid. 1802/174 zlokalizowaną u zbiegu ulic: Spacerowej, Kopernika i Sosnowej położoną 
w planie miejscowym w terenie oznaczonym symbolem „4MWn” (mieszkalnictwo wielorodzinne o niskiej 
intensywności zabudowy), w zakresie dopuszczenia usług nieuciążliwych jako funkcji uzupełniającej; 

2. działkę Nr ewid. 1802/29 zlokalizowaną przy ul. Romantycznej, położoną w planie miejscowym 
w terenie oznaczonym symbolem „5MN” (mieszkalnictwo jednorodzinne) w zakresie dopuszczenia usług 
handlu jako funkcji uzupełniającej; 

3. działki Nr ewid. 1802/76 i 1802/80 zlokalizowane przy ul. Kopernika, położone w planie miejscowym 
w terenie oznaczonym symbolem „11MN” (mieszkalnictwo jednorodzinne) w zakresie dopuszczenia usług 
nieuciążliwych jako funkcji uzupełniającej; 

4. teren położony u zbiegu ulic Lubelskiej i Kopernika oznaczony w planie miejscowym symbolem 
„9U/MU” (zabudowa usługowa lub mieszkaniowo – usługowa) w zakresie zmiany przebiegu nieprzekraczalnej 
linii zabudowy. 

§ 2. W uchwale Nr XLVI/394/01 Rady Miasta Puławy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pszczelniczego 
Zakładu Doświadczalnego Górna Niwa” w Puławach, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 89, poz. 
1357 z dnia 12 listopada 2001 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. w Rozdziale 2, Ustalenia ogólne w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) Na terenach przyległych do ulicy Lubelskiej, przed rozpoczęciem inwestycji inwestor zobowiązany 
jest uzgodnić z zarządcą tej drogi wszelkie sprawy obejmujące zasady: 
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- podziału lub scaleń gruntów, 

- realizacji inwestycji będącej przedmiotem postępowania administracyjnego, w tym: obiektów 
kubaturowych, obiektów i urządzeń komunikacji kołowej oraz obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej i uzbrojenia terenu, na terenach sąsiadujących z drogą krajową w liniach 
rozgraniczających drogi krajowej oraz w odniesieniu do inwestycji przecinających drogę krajową, 
w zakresie obejmującym: 

- warunki sytuowania obiektów budowlanych w stosunku do elementów drogi krajowej, 

- określenie warunków obsługi komunikacyjnej inwestycji (terenu) 

- wpływ inwestycji na stosunki wodne w tym rejonie ze szczególnym uwzględnieniem 
warunków odwodnienia pasa drogowego.”.

2. w Rozdziale 2, Ustalenia ogólne w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Zakazuje się lokalizowania zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w strefie oddziaływania 
uciążliwości od ruchu drogowego.”.

3. w Rozdziale 2, Ustalenia ogólne w § 3 po pkt 6 dodaje się pkt 6a, który otrzymuje brzmienie: 

„6a) Dopuszcza się możliwość lokalizowania zabudowy wymienionej w pkt 6 w strefie uciążliwości pod 
warunkiem wykonania skutecznych zabezpieczeń lub zastosowania, w ramach prowadzonych zamierzeń 
budowlanych, innych środków technicznych zmniejszających przedmiotowe uciążliwości poniżej 
poziomu określonego w przepisach odrębnych lub zwiększających odporność budynku na te 
uciążliwości.”.

4. w Rozdziale 3, Ustalenia szczegółowe  § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 5. 5MN - projektowane przeznaczenie terenu: MIESZKALNICTWO 
JEDNORODZINNE Dla terenu 5MN ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania 
terenu i obsługi technicznej: 

1. Projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

1a. Na działce o numerze ewidencyjnym 1802/29 dopuszcza się możliwość przeznaczenia 
maksymalnie 30% powierzchni tej działki na nieuciążliwe usługi handlu. 

2. Wysokość zabudowy 1 lub 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe. 

3. Podział terenu na 20 działek zabudowy mieszkaniowej. 

4. Obowiązuje zabudowa nieciągła (wolnostojąca), dopuszcza się zabudowę bliźniaczą. 

5. W zakresie obsługi technicznej i komunikacyjnej obowiązują Ustalenia ogólne Rozdział 2 § 2 i 
§ 3.;”.

5. w Rozdziale 3, Ustalenia szczegółowe  § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. 1. 11MN - projektowane przeznaczenie terenu: MIESZKALNICTWO 
JEDNORODZINNE Dla terenu 11MN ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania 
terenu i obsługi technicznej: 

1. Projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

1a. Na działkach o numerach ewidencyjnych 1802/76 i 1802/80  dopuszcza się możliwość 
przeznaczenia maksymalnie 50% powierzchni użytkowej budynków na usługi nieuciążliwe. 

2. Wysokość zabudowy 1 lub 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe. 

3. Podział terenu na 10 działek zabudowy mieszkaniowej. 

4. Obowiązuje zabudowa nieciągła (wolnostojąca), dopuszcza się zabudowę bliźniaczą. 

5. W zakresie obsługi technicznej i komunikacyjnej obowiązują Ustalenia ogólne Rozdział 2 § 2 i 
§ 3.;”.

6. w Rozdziale 3, Ustalenia szczegółowe po § 4 dodaje się § 4a, który otrzymuje brzmienie: 
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„§ 4a. Dla terenu oznaczonego symbolem 4a MW/U: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu jest zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 

1) w parterach budynków dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych. 

3. Dla terenu obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 15 m, 

2) ilość pełnych (tj. kondygnacji posiadających powierzchnie całkowite nie mniejsze niż 70% 
powierzchni zabudowy budynku) kondygnacji nadziemnych – minimum 2, maksimum 4, 

3) maksymalna intensywność zabudowy nie może przekraczać wskaźnika 1,5. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) zakaz lokalizacji usług i działalności, których uciążliwość przekracza dopuszczalne normy określone 
w przepisach o ochronie środowiska i wykracza poza granice działki budowlanej; 

2) powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może być mniejsza niż 30% powierzchni ogólnej 
działki budowlanej. 

5. W zakresie obsługi technicznej i komunikacyjnej obowiązują Ustalenia ogólne Rozdział 2 § 2 i § 
3.;”.

7. na rysunku planu zmianie ulegają granice oraz linie zabudowy obszarów oznaczonych „4 MWn” oraz 
„4a MW/U” w sposób pokazany na załączniku graficznym nr 2; 

8. na rysunku planu, w granicach terenu oznaczonego symbolem 9U/UM, zmianie ulega przebieg 
nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

§ 3. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Miasto Puławy, zatwierdzonym uchwałą Nr XVIII/194/12 Rady Miasta Puławy z dnia 
23 lutego 2012 r. 

§ 4. Integralną częścią planu jest niniejsza uchwała oraz następujące załączniki do uchwały: 

1) Załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) Załącznik Nr 2 - rysunek planu w skali 1:1000; 

3) Załącznik Nr 3 - określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

4) Załącznik Nr 4 - określenie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej z zakresu zadań własnych gminy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy, którego zobowiązuje się 
do sporządzenia jednolitego tekstu uchwały. 

§ 6. W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia uchwały Nr XLVI/394/2001 Rady Miasta 
Puławy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pszczelniczego Zakładu Doświadczalnego Górna Niwa” w Puławach, 
opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 89, poz. 1357 z dnia 12 listopada 2001 r. 

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty jej publikacji. 
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Przewodniczący Rady Miasta 
Puławy 

Zbigniew Śliwiński
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/269/12 

Rady Miasta Puławy 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

Określenie sposobu rozpatrzenia uwag 

Na podstawie art. 17 ust.14 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 - tekst jednolity) stwierdza się, że do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 
Pszczelniczego Zakładu Doświadczalnego Górna Niwa" część A w Puławach w ustawowym terminie nie 
wniesiono uwag. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/269/12 

Rady Miasta Puławy 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

Określenie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
z zakresu zadań własnych gminy. 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 647 - tekst jednolity) stwierdza się, że na terenie objętym zmianą planu nie przewiduje 
się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 
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