
UCHWAŁA NR XXXVII/261/14
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA

z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY NIEDRZWICA DUŻA

ETAP I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594), art. 20 ust. 1, art. 27 i 29 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża Nr XIX/123/08 z dnia 06 czerwca 2008r. zmienionej Uchwałą Rady 
Gminy Niedrzwica Duża Nr XXVIII/209/13 z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża, uchwalonego Uchwałą Nr X/77/03 Rady Gminy 
Niedrzwica Duża z dnia 31 lipca 2003r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego Nr 143 poz. 3110 z dnia 01 października 2003 r., po stwierdzeniu, że niniejsza zmiana planu 
nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica 
Duża zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Niedrzwica Duża Nr XXV/180/13 z dnia 27 marca 2013 r. Rada 
Gminy Niedrzwica Duża uchwala co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża 
etap I, uchwalonego Uchwałą Nr X/77/03 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 31 lipca 2003r 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 143 poz. 3110 z dnia 
01 października 2003 r. zwaną dalej planem.

2. Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 pokazano na rysunkach planu sporządzonych w skali 
1:1000 stanowiących załączniki nr: 1a i 1b 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.

§ 2. Zmianą planu objęto obszar, w obrębie którego, tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi 
oznaczono np.: NDI 1K/O

ND– symbol miejscowości (Niedrzwica Duża)

I– numer obszaru w danej wsi

1– numer kolejny danego terenu

K/O– funkcja terenu

DZIENNIK URZĘDOWY
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§ 3. 1. Oznaczenia graficzne użyte w rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu

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

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych częściach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenie planu, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały;
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2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Niedrzwica Duża;

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

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunki planu na mapie w skali 1:1000, stanowiące załączniki 
nr: 1a i 1b do niniejszej uchwały;

5) obszarze lub terenie – należy przez to rozumieć obszar o przeznaczeniu podstawowym określonego 
rodzaju, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które musi być 
zrealizowane na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i stanowi nie mniej niż 55% 
powierzchni ogólnej zabudowy;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym i uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne 
niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe i stanowią nie więcej niż 
45 % powierzchni zabudowy działki budowlanej;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą granice terenów zabudowy, 
tj. najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu;

9) 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 realizacyjne obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów 
i aktów prawa miejscowego;

10) powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną 
w sposób zapewniający naturalną wegetację a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniejszą jednak niż 10m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;

11) uciążliwości - należy przez to rozumieć ujemny wpływ na stan środowiska stwarzający zagrożenie 
zdrowia ludzi, a także powodujący degradację środowiska przyrodniczego spowodowany przekroczeniem 
standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;

12) zagospodarowaniu kubaturowym – należy przez to rozumieć zagospodarowanie budynkami. Pojęcie to 
nie dotyczy elementów infrastruktury technicznej takich jak: słupy, reklamy, maszty nadawcze i odbiorcze 
itp.;

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

14) dach stromy - należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych wynosi powyżej 
15o;

15) przekrycie dachowe – zewnętrzna warstwa dachu, narażona na działanie warunków atmosferycznych;

16) wskaźnik powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej wyrażony w procentach;

17) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni 
biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej wyrażony w procentach;

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

19) 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;

20) 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;

21) teren zabudowy usługowej - usługach – należy przez to rozumieć teren na którym prowadzona jest 
działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych 
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metodami przemysłowymi w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Działalności, w przypadku usług handlu 
usługi o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m².

2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z ich słownikowym znaczeniem w przepisach 
szczególnych.

§ 5. Ustalenia dotyczące sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 
terenu.

1. Tereny objęte zmianą planu mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania 
ich zgodnego z planem.

2. Plan nie przewiduje innej formy tymczasowego zagospodarowania terenów niż istniejąca.

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

1. Zagospodarowanie i użytkowanie obszaru powinno odbywać się możliwie z zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii.

2. 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) maksymalnej wysokości zabudowy w metrach i kondygnacjach,

d) linii zabudowy nieprzekraczalnych, zgodnie z rysunkiem planu,

e) rodzaju i spadku dachu.

2) dla istniejącej zabudowy niespełniającej ustaleń planu, w tym położonej poza wyznaczonymi w planie 
liniami zabudowy, dopuszcza się remonty i przebudowy;

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

4) 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;

5) 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 18 m, z zachowaniem przepisów odrębnych;

6) 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 oraz lokalizację urządzeń służących ochronie środowiska pod 
warunkiem, że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;

7) określa się zasady realizacji ogrodzeń:

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

b) zakazuje się wykonywania wypełnień ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i żelbetowych oraz blach 
i materiałów odpadowych.

8) określa się zasady rozmieszczania nośników reklamowych i szyldów, w tym:

a) zakazuje się realizacji wszelkich: nośników reklamowych, reklam, szyldów reklamowych i szyldów 
w liniach rozgraniczających dróg publicznych dojazdowej (KDD) i zbiorczej ( KDZ),

b) na terenach przeznaczonych pod zabudowę ( P/MN, P, KO ) dopuszcza się realizację nośników 
reklamowych i reklam według następujących zasad:
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- 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,

- w formie tablic ażurowych liter i znaków graficznych umieszczanych na elewacjach zewnętrznych 
budynków oraz wolnostojących nośników reklamowych w granicach posesji.

9) pokazane na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy od strony działek sąsiednich w przypadku 
jednolitości funkcji na obu działkach są nieobowiązujące a sposób zagospodarowania terenu regulują 
przepisy prawa budowlanego.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:

1. Prace ziemne prowadzone w obrębie wyznaczonych stanowisk archeologicznych wymagają 
przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru. Na badania te należy uzyskać pozwolenie 
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowane w obrębie stanowisk archeologicznych duże 
zamierzenia inwestycyjne m.in. związane z budową nowych budynków i inwestycji liniowych ( drogi , sieci, 
melioracje, infrastruktura techniczna), którym towarzyszą prace ziemne i przekształcenia naturalnego 
ukształtowania - wymagają wcześniejszego uzgodnienia w celu uzyskania zaleceń konserwatorskich dla 
przedmiotowej inwestycji.

2. W przypadku ujawnienia podczas nienadzorowanego archeologicznie prac ziemnych i budowlanych 
przedmiotów, które posiadają cechy zabytku archeologicznego ( np. fragmenty naczyń glinianych, szklanych 
kafli, fragmenty konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały 
kostne będące pozostałością pochówków, itp. ) osoby prowadzące roboty są zobowiązane do wstrzymania 
wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je oraz miejsce ich 
odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy.

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

1. Oddziaływanie inwestycji nie może przekroczyć granicy działek do których inwestor ma tytuł prawny.

2. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

1) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi;

2) podczyszczanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi realizować zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

3) zakazuje się składowania odpadów w miejscach ich powstawania;

4) nakazuje się wywożenie systemem zorganizowanym wszystkich odpadów wytwarzanych w obszarze planu 
do miejsc wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami;

5) 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.

3. W zakresie ochrony wód podziemnych:

1) 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;

2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg oraz parkingów powyżej 10 miejsc 
postojowych o nawierzchni nieprzepuszczalnej do sieci kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu przed 
odprowadzeniem do odbiornika;3) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się 
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg publicznych klasy dojazdowej do rowów 
odwadniających realizowanych w liniach rozgraniczających tych dróg;

4) 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;
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5) odprowadzenie wód opadowych z terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową może nastąpić do 
ziemi w granicach działki.

4. W zakresie ochrony przed hałasem dla istniejącej zabudowy i zapewnienia właściwego standardu 
akustycznego dla nowopowstającej zabudowy:

1) nakazuje się przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) dla terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów P zakazuje się eksploatacji urządzeń 
powodujących w zakresie emisji hałasu przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem, do 
którego prowadzący działalność ma tytuł prawny.

5. 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.

6. w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym:

1) 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;

2) 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

7. Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia 
awarii przemysłowej oraz stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

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

2. W przypadku podziału działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia działki budowlanej – 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

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

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

1) powiązania ponadlokalne w stosunku do obszaru planu zapewniają drogi publiczne ulice: Spółdzielcza 
i Gruntowa;

2) drogi publiczne klasy zbiorczej (KDZ) i dojazdowej (KDD) stanowią system powiązań lokalnych 
obsługujących przyległe zagospodarowanie.

2. Na terenach, na których dopuszcza się zabudowę należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów 
w następującej liczbie:

1) dla zabudowy na terenie P wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych 
w zależności od wielkości programu użytkowego ( potwierdzone w analizie programowej), w granicach 
działki budowlanej;

2) na terenach P/MN obowiązuje zachowanie wskaźnika obsługi parkingowej na poziomie 1 miejsce na 20m2 

powierzchni produkcji, usług lub biur (bez wliczania powierzchni magazynowych i technicznych) oraz 
1 miejsce na jedno mieszkanie;

3) 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;
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4) o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, miejsca postojowe należy lokalizować w granicach działki 
budowlanej, na której zlokalizowana jest obsługiwana przez nie inwestycja.

§ 11. Dla wyznaczonych funkcji terenów plan ustala zasady obsługi inżynieryjnej dla poszczególnych 
systemów:

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

2. Zaopatrzenie w wodę:

1) ustala się zaopatrzenie w wodę na obszarze objętym planem z istniejących i projektowanych sieci 
komunalnego systemu wodociągowego gminy;

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 
punktów czerpalnych, w tym studni awaryjnych i do celów przeciwpożarowych;

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

3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:

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 bezodpływowych.

4. Odprowadzanie wód opadowych:

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej do odbiornika ścieków 
deszczowych a po ich retencjonowaniu i podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi do gruntu;

2) 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;

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

5. W zakresie zaopatrzenia w 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 wytwarzanie ciepła przy użyciu pomp ciepła oraz instalacji solarnej połączonej z kolektorami 
słonecznymi;

4) przy urządzaniu terenów zieleni przestrzegać należy zasady, aby drzewa i krzewy były sadzone min. 2 m 
od zewnętrznej ścianki gazociągu,

5) pas terenu zajęty pod strefy kontrolowane określone przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe może być 
uprawiany rolniczo lub ogrodniczo.
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6. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

1) ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych linii elektroenergetycznych lub 
z alternatywnych źródeł energii;

2) 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;

3) 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 obiektów na 
stały pobyt ludzi;

4) ustala się, że nowe stacje transformatorowe będą realizowane jako obiekty wolnostojące wnętrzowe, 
wbudowane w obiekty podstawowe;

5) ustala się zakaz realizowania nowych linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia, chyba, że jest to 
uzasadnione szczególnymi względami technicznymi;

6) usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z planowanym zagospodarowaniem terenu 
odbywać się będzie kosztem i staraniem Inwestorów projektowanej zabudowy według odpowiedniego 
porozumienia lub umowy zawartej z właścicielem sieci;

7) elektroenergetyczne linie kablowe wraz ze złączami należy projektować w pasach technicznych 
o szerokości 1m. W pasach technicznych z infrastrukturą elektroenergetyczną nie wolno sadzić drzew, 
budować obiektów oraz składować materiałów. Teren powinien być stale dostępny dla służb 
eksploatacyjnych z możliwością dojazdu;

8) elektroenergetyczne urządzenia linie kablowe oraz linie napowietrzne należy przewidywać w pasach 
drogowych. Szerokość pasów technicznych z infrastrukturą elektroenergetyczną w pasach drogowych 
winna umożliwiać usytuowanie ww. urządzeń w zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
budowy i eksploatacji dróg. Dopuszcza się budowę poza pasem drogowym przy zachowaniu pasa 
technicznego o szerokości min. 1m dla linii kablowych SN i NN oraz złącz kablowych NN. W pasach 
technicznych z infrastrukturą elektroenergetyczną nie wolno sadzić drzew, budować obiektów oraz 
składować materiałów;

9) Dopuszcza się realizację stacji transformatorowych w odległości 1,5m od granicy sąsiedniej działki przy 
ścianach stacji bez otworów drzwiowych, okiennych i wentylacyjnych.

7. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej:

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) dopuszcza się zachowanie istniejących urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych;

4) 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.

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

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.
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Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA WYSZCZEGÓLNIONYCH FUNKCJI TERENU

§ 12. Dla terenu infrastruktury kanalizacji i gospodarki odpadami oznaczonego symbolem 1K/O ustala się:

1. Podstawowe przeznaczenie terenu – urządzenia odprowadzania, utylizacji ścieków oraz miejsce 
selektywnej zbiórki odpadów.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) realizacja nowych obiektów kubaturowych dozwolona jest w strefie wyznaczonej na rysunku planu 
nieprzekraczalną linią zabudowy;

2) obowiązuje osłona obiektu od strony południowej, północnej i wschodniej zielenią średnią i wysoką 
dostosowaną do naturalnego siedliska (roślinność łęgowa);

3) ilość miejsc parkingowych jak również plac manewrowy projektować należy w granicach własnych posesji 
w ilości wynikającej z analizy programu użytkowego;

4) dopuszcza się na terenie K/O wyznaczenie obszaru przeznaczonego pod selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych wszelkich frakcji oraz innych odpadów nie mieszczących się w definicji odpadów 
niebezpiecznych;

5) maksymalną wysokość budynków ustala się na 12m od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu 
do budynku do najwyższego punktu przekrycia dachu, dopuszcza się odstępstwo od wymaganej wysokości 
maksymalnej w przypadkach uzasadnionych procesami technologicznymi;

6) obowiązuje pokrycie dachami stromymi o symetrycznym nachyleniu połaci na osi głównej lub dachami 
płaskimi;

7) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 70% powierzchni działki budowlanej,

8) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25% powierzchni działki budowlanej;

9) Dopuszcza się korektę podziałów wewnętrznych oraz podział całego terenu wyznaczonego linią 
rozgraniczającą lub jego części, pod warunkiem zachowania ustaleń planu, przepisów odrębnych, relacji 
zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich;

10) Minimalną wielkość nowo wydzielanej działki ustala się na 1200m2.

3. dostępność drogowa od drogi powiatowej nr 2265L .

4. drogi pożarowe realizowane będą z wykorzystaniem istniejącego systemu drogowego obsługującego 
teren.

§ 13. Dla terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonego symbolem NDII 1P ustala 
się:

1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zakłady i obiekty produkcyjne, składowo-hurtowe, magazynowe, 
chłodnie, bazy techniczne transportu, komunikacji, gospodarki komunalnej, zaplecza rolnictwa, skupu, oraz 
innych urządzeń, obiektów i przedsięwzięć związanych z przeznaczeniem podstawowym.

2. Dopuszczalne i uzupełniające przeznaczenie terenu - funkcje administracyjno-socjalne i usługi 
komercyjne (handel, rzemiosło), obiekty i urządzenia związane z działalnością rzemieślniczą oraz inną 
działalnością gospodarczą.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zasada grupowania obiektów usługowo-produkcyjnych i strefowanie funkcjonalne, ograniczanie wzajemnej 
kolizyjności zagospodarowywania w granicach terenu;

2) realizacja nowych obiektów kubaturowych możliwa jest w strefie wyznaczonej na rysunku planu 
nieprzekraczalną linią zabudowy;

3) poziom podłogi parteru nie może być posadowiony wyżej niż 0,5m od poziomu terenu przy wejściu,

4) elewacje zewnętrzne: kolorystyka stonowana, harmonizująca z krajobrazem,
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5) obowiązuje przekrycie obiektów budowlanych dachami stromymi o symetrycznym nachyleniu połaci (nie 
dotyczy to tymczasowych obiektów budowlanych) lub dachami płaskimi;

6) należy wprowadzić pasy zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działek;

7) dopuszcza się lokalizację inwestycji znacząco oddziałującej na środowisko;

8) dopuszcza się korektę podziałów wewnętrznych oraz podział całego terenu wyznaczonego linią 
rozgraniczającą lub jego części, pod warunkiem zachowania ustaleń planu, przepisów odrębnych, relacji 
zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich, minimalną wielkość nowo wydzielanej działki 
budowlanej ustala się na 3000m2;

9) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 70% powierzchni działki budowlanej;

10) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 20% powierzchni działki budowlanej;

11) maksymalny pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do 
budynku do najwyżej położonej górnej i powierzchni przekrycia – ustala się na 12m dopuszcza się 
odstępstwo od wymaganej wysokości maksymalnej w przypadkach uzasadnionych procesami 
technologicznymi;

12) maksymalną wysokość budynków ustala się na III kondygnacje nadziemne,

4. dostępność drogowa terenu ustala się od dróg KDZ-P, KDD-G.

5. drogi pożarowe realizowane będą z wykorzystaniem istniejącego systemu drogowego obsługującego 
teren.

§ 14. Dla terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej oznaczonego symbolami NDII 2P/MN, NDII 3P/MN ustala się:

1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zakłady i obiekty produkcyjne, składowo-hurtowe, magazynowe, 
chłodnie, bazy techniczne transportu, komunikacji, gospodarki komunalnej, zaplecza rolnictwa, skupu, oraz 
innych urządzeń z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

2. Dopuszczalne i uzupełniające przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz obiekty 
i urządzenia związane z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) realizacja funkcji mieszkaniowej możliwa wyłącznie jako związana z funkcją podstawową ze względu na 
brak możliwości zapewnienia standardu budownictwa mieszkaniowego właściwego dla terenów 
mieszkaniowych;

2) zabudowa istniejąca przewidziana jest do zachowania, z możliwością jej przekształceń i dostosowania do 
nowych potrzeb poprzez wymianę, rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania, a także 
uzupełnienie zabudowy o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego (np. miejsca 
parkingowe) pod warunkiem nienaruszenia przeznaczenia podstawowego oraz spełnienia przepisów 
w zakresie ochrony środowiska, sanitarnych, przeciwpożarowych, ochrony dóbr kultury, prawa 
budowlanego, dotyczących dróg publicznych;

3) zasada grupowania obiektów usługowo-produkcyjnych i strefowanie funkcjonalne, ograniczanie wzajemnej 
kolizyjności zagospodarowywania w granicach terenu;

4) realizacja nowych obiektów kubaturowych możliwa jest w strefie wyznaczonej na rysunku planu 
nieprzekraczalną linią zabudowy;

5) poziom podłogi parteru nie może być posadowiony wyżej niż 0,5m od poziomu terenu przy wejściu;

6) kolorystyka stonowana, harmonizująca z krajobrazem;

7) należy wprowadzić pasy zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działek;

8) do czasu funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej na terenie objętymi niniejszą zmianą planu wyklucza 
się przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

9) minimalna powierzchnia działki budowlanej 1200m2;

10) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 70% powierzchni działki budowlanej,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 2287



11) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - minimalnie 20% powierzchni działki 
budowlanej;

12) maksymalny pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do 
budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia – ustala się na 12m dopuszcza się 
odstępstwo od wymaganej wysokości maksymalnej w przypadkach uzasadnionych procesami 
technologicznymi;

13) maksymalną wysokość budynków ustala się na III kondygnacje nadziemne;

14) obowiązuje przekrycie obiektów budowlanych dachami stromymi o symetrycznym nachyleniu połaci (nie 
dotyczy to tymczasowych obiektów budowlanych) lub dachami płaskimi.

4. Dostępność drogowa terenu od drogi KDZ-P.

5. Drogi pożarowe realizowane będą z wykorzystaniem istniejącego systemu drogowego obsługującego 
teren.

§ 15. TERENY DRÓG –KDZ-P, KDD-G, KDW.

1. Podstawowe przeznaczenie terenu – drogi i urządzenia z nimi związane, wynikające z docelowych, 
transportowych i innych funkcji drogi.

2. Dopuszcza się:

1) przejście przez teren sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnej dla obsługi obszaru;

2) przebieg w pasie drogowym ścieżek rowerowych pod warunkiem spełnienia wymogów technicznych;

3) realizację urządzeń komunikacyjnych związanych z eksploatacją dróg;

4) wzbogacenie biologiczne w formie zadrzewień z uwzględnieniem warunków wynikających z potrzeb 
prowadzenia sieci uzbrojenia podziemnego.

Urządzenia i obiekty jw. mogą być realizowane pod warunkiem dostosowania do charakteru 
i wymagań przeznaczenia podstawowego.

3. Wyklucza się:

1) realizację zagospodarowania kubaturowego z wyjątkiem wiat przystankowych z kioskami oraz obiektów 
infrastruktury technicznej;

2) lokalizowanie ogrodzeń wewnątrz linii rozgraniczających dróg których parametry ustalone są na rysunku 
planu oraz w niniejszym paragrafie.

4. Na terenach, o których mowa ust. 1 ustala się przebieg dróg publicznych oznaczonych w/g klas:

1) …Z - zbiorcze;

2) …D - dojazdowe;

oraz dróg wewnętrznych KDW.

Szerokość pasa drogowego przyjmuje się zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:1 000.

5. Ustalone przebiegi i klasy dróg, o których mowa w ust. 4 oznacza się stosownie do zaliczonej kategorii:

1) …P - drogi powiatowe;

2) …G - drogi gminne.

6. Dla poszczególnych dróg określonych w ustępie 4 i 5 ustala się szerokości w liniach rozgraniczających:

1) Zbiorczych KDZ - 20 m przy szerokości jezdni 5,5– 7,0m;

2) Dojazdowych KDD - 10 m przy szerokości jezdni 5,0 – 6,0m;

3) Wewnętrznych KDW - 10 m przy szerokości jezdni 4,5 - 5 m.

7. Ostateczna szerokość pasów drogowych może zostać ustalona na etapie ich realizacji przy uwzględnianiu 
rysunku planu i analizy warunków terenowych.
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8. Na rysunkach planu ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż ciągów dróg :

1) dojazdowych KDD - 7,5 m od krawędzi jezdni,

2) zbiorczych KDZ - 10 m od krawędzi jedni.

Rozdział 3.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 16. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża uchwalonego Uchwałą Nr X/77/03 Rady Gminy Niedrzwica Duża 
z dnia 31 lipca 2003r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 142 poz. 
3110 z dnia 1 października 2003 oraz Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania Gminy Niedrzwica Duża 
VII etap, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV z dnia Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29 grudnia 1997 r. 
( ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 116 poz. 2573 z dnia 30 września 
2002 r. ) dla terenu określonego symbolem A 198 TK.

§ 17. Ustala się jednolitą opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, o których mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dn. 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80 poz. 717 z 2003 r.) w wysokości:

1. dla terenów oznaczonych na rysunku planu K/O - 5 %.

2. dla terenów oznaczonych na rysunku planu P - 30%.

3. dla terenów oznaczonych na rysunku planu P/MN - 20%.

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.

§ 19. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy

Andrzej Pyda
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/261/14

Rady Gminy Niedrzwica Duża

z dnia 15 maja 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU

Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Niedrzwica Duża - etap 
I wyłożono wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu od 24 stycznia 2014 r. r. 
do 24 lutego 2014 r.

Do ww. projektu w wyznaczonym terminie wpłynęły następujące uwagi:

1. Uwaga nr ND I 01

Uwaga złożona w dniu 04.03.2014. przez osobę fizyczną.

Treść uwagi:

a) Uwzględnienie całej powierzchni działek nr 1201 i nr 1202 jako tereny przemysłowe.

b) Wprowadzenie w północnej części działce nr 1199 terenu przemysłowego z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej.

Ustalenia projektu planu: Brak – obszar nie objęty zmianą planu

Rozstrzygnięcie: uwaga bezzasadna. Wskazane części działek znajdują się poza obszarem objętym 
obecną procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto przekształcenie 
tego terenu jest niemożliwe ze względu na niezgodność ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Przekształcenie całości terenu będzie możliwe dopiero po 
zmianie studium, w kolejnej procedurze zmiany planu.

2. Uwaga nr ND I 02,

Uwaga złożona w dniu 10.03.2014. przez osobę fizyczną.

dotyczy dz. nr: 1191, 1192/2, 1193/2

Treść uwagi:

a) Brak zgody na zmianę przeznaczenia terenu na: obiekty produkcyjne, składowo-hurtowe, magazynowe, 
chłodnie, bazy techniczne transportu, komunikacji, gospodarki komunalnej, zaplecza rolnictwa, skupu, oraz 
innych urządzeń, obiektów i przedsięwzięć związanych z działalnością gospodarczą.

b) Zmiana przeznaczenia zgodnie z projektem wpłynie na pogorszenie sytuacji mieszkaniowej.

c) Na skutek uchwalenia zmiany planu nastąpi spadnie wartość gruntów.

d) Ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu ograniczają prawo własności.

Ustalenia projektu planu:

a) Rozdział 2, „Ustalenia szczegółowe § 13 ust.1 ,,Podstawowe przeznaczenie terenu - zakłady i obiekty 
produkcyjne, składowo-hurtowe, magazynowe, chłodnie, bazy techniczne transportu, komunikacji, 
gospodarki komunalnej, zaplecza rolnictwa, skupu, oraz innych urządzeń, obiektów i przedsięwzięć 
związanych z przeznaczeniem podstawowym".

b) § 13 ust. 2, „Dopuszczalne i uzupełniające przeznaczenie terenu - funkcje administracyjno-socjalne i usługi 
komercyjne (handel, rzemiosło), obiekty i urządzenia związane z działalnością rzemieślniczą oraz inną 
działalnością gospodarczą”.
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c) § 8 ust. 1 „Oddziaływanie inwestycji nie może przekroczyć granicy działek do których inwestor ma tytuł 
prawny”.

d) § 14 ust. 3 pkt. 2 „zabudowa istniejąca przewidziana jest do zachowania, z możliwością jej przekształceń 
i dostosowania do nowych potrzeb poprzez wymianę, rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu 
użytkowania, a także uzupełnienie zabudowy o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego 
(np. miejsca parkingowe) pod warunkiem nienaruszenia przeznaczenia podstawowego oraz spełnienia 
przepisów w zakresie ochrony środowiska, sanitarnych, przeciwpożarowych, ochrony dóbr kultury, prawa 
budowlanego, dotyczących dróg publicznych”.

e) § 5 ust. 1 „tereny objęte zmianą planu mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu 
zagospodarowania ich zgodnego z planem”.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

a) Na terenie gminy pożądana jest koncentracja terenów składowych i przemysłowych na jednym obszarze, 
a ponadto obecnie zagospodarowanie terenu nie sprzyja istnieniu tam zabudowy mieszkaniowej.

b) W projekcie zmiany planu zapisano nakaz ograniczenia oddziaływania do granicy terenu do których 
inwestor ma tytuł prawny.

c) W projekcie zmiany planu dopuszczono możliwość modernizacji istniejącej zabudowy.

d) Na mocy art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym właściciel nieruchomości lub jej 
wieczysty użytkownik może żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, lub 
wykupienia nieruchomości lub jej części, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego 
zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym 
przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone.

e) Zgodnie z § 5 ust. 1 projektu zmiany planu dopuszczone jest użytkowanie terenów w sposób dotychczasowy 
do czasu zagospodarowania ich zgodnego z planem.

3. Uwaga nr ND I 03,

Uwaga złożona w dniu 26.02.2014. przez osobę fizyczną.

dotyczy dz. nr: 1191, 1192/2, 1193/2

Treść uwagi:

a) Brak zgody na zmianę przeznaczenia terenu na: obiekty produkcyjne, składowo-hurtowe, magazynowe, 
chłodnie, bazy techniczne transportu, komunikacji, gospodarki komunalnej, zaplecza rolnictwa, skupu, oraz 
innych urządzeń, obiektów i przedsięwzięć związanych z działalnością gospodarczą.

b) Zmiana przeznaczenia zgodnie z projektem wpłynie negatywnie na zdrowie mieszkańców.

Ustalenia projektu planu:

a) Rozdział 2, „Ustalenia szczegółowe § 13 ust.1 ,,Podstawowe przeznaczenie terenu - zakłady i obiekty 
produkcyjne, składowo-hurtowe, magazynowe, chłodnie, bazy techniczne transportu, komunikacji, 
gospodarki komunalnej, zaplecza rolnictwa, skupu, oraz innych urządzeń, obiektów i przedsięwzięć 
związanych z przeznaczeniem podstawowym".

b) § 13 ust. 2, ,,Dopuszczalne i uzupełniające przeznaczenie terenu - funkcje administracyjno-socjalne i usługi 
komercyjne (handel, rzemiosło), obiekty i urządzenia związane z działalnością rzemieślniczą oraz inną 
działalnością gospodarczą”.

c) § 8 ust. 1 „Oddziaływanie inwestycji nie może przekroczyć granicy działek do których inwestor ma tytuł 
prawny”.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

a) Na terenie gminy pożądana jest koncentracja terenów składowych i przemysłowych na jednym obszarze, 
a ponadto obecnie zagospodarowanie terenu nie sprzyja istnieniu tam zabudowy mieszkaniowej.

b) W projekcie zmiany planu zapisano nakaz ograniczenia oddziaływania do granicy terenu do których 
inwestor ma tytuł prawny.
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4. Uwaga nr ND I 04,

Uwaga złożona w dniu 10.03.2014. przez osobę fizyczną.

dotyczy dz. nr: 1191, 1192/2, 1193/2

Treść uwagi:

a) Brak zgody na zmianę przeznaczenia terenu na: obiekty produkcyjne, składowo-hurtowe, magazynowe, 
chłodnie, bazy techniczne transportu, komunikacji, gospodarki komunalnej, zaplecza rolnictwa, skupu, oraz 
innych urządzeń, obiektów i przedsięwzięć związanych z działalnością gospodarczą.

b) Zmiana przeznaczenia zgodnie z projektem wpłynie na pogorszenie sytuacji mieszkaniowej.

c) Na skutek uchwalenia zmiany planu nastąpi spadnie wartość gruntów.

Ustalenia projektu planu:

a) Rozdział 2, „Ustalenia szczegółowe § 13 ust.1 ,,Podstawowe przeznaczenie terenu - zakłady i obiekty 
produkcyjne, składowo-hurtowe, magazynowe, chłodnie, bazy techniczne transportu, komunikacji, 
gospodarki komunalnej, zaplecza rolnictwa, skupu, oraz innych urządzeń, obiektów i przedsięwzięć 
związanych z przeznaczeniem podstawowym".

b) § 13 ust. 2, ,,Dopuszczalne i uzupełniające przeznaczenie terenu - funkcje administracyjno-socjalne i usługi 
komercyjne (handel, rzemiosło), obiekty i urządzenia związane z działalnością rzemieślniczą oraz inną 
działalnością gospodarczą.

c) § 8 ust. 1 „Oddziaływanie inwestycji nie może przekroczyć granicy działek do których inwestor ma tytuł 
prawny”.

d) § 14 ust. 3 pkt. 2 zabudowa istniejąca przewidziana jest do zachowania, z możliwością jej przekształceń 
i dostosowania do nowych potrzeb poprzez wymianę, rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu 
użytkowania, a także uzupełnienie zabudowy o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego 
(np. miejsca parkingowe) pod warunkiem nienaruszenia przeznaczenia podstawowego oraz spełnienia 
przepisów w zakresie ochrony środowiska, sanitarnych, przeciwpożarowych, ochrony dóbr kultury, prawa 
budowlanego, dotyczących dróg publicznych”.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

a) Na terenie gminy pożądana jest koncentracja terenów składowych i przemysłowych na jednym obszarze, 
a ponadto obecnie zagospodarowanie terenu nie sprzyja istnieniu tam zabudowy mieszkaniowej.

b) W projekcie zmiany planu zapisano nakaz ograniczenia oddziaływania do granicy terenu do których 
inwestor ma tytuł prawny.

c) W projekcie zmiany planu dopuszczono możliwość modernizacji istniejącej zabudowy

d) Na mocy art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym właściciel nieruchomości lub jej 
wieczysty użytkownik może żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, lub 
wykupienia nieruchomości lub jej części, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego 
zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym 
przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone.

5. Uwaga nr ND I 05,

Uwaga złożona w dniu 26.02.2014. przez osobę fizyczną.

dotyczy dz. nr: 1192/1, 1193/1

Treść uwagi:

a) Brak zgody na zmianę przeznaczenia działek z budowlanych na przemysłowe.

b) Zmiana przeznaczenia zgodnie z projektem wpłynie negatywnie na zdrowie mieszkańców.

Ustalenia projektu planu:
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a) Rozdział 2, „Ustalenia szczegółowe § 13 ust.1 ,,Podstawowe przeznaczenie terenu - zakłady i obiekty 
produkcyjne, składowo-hurtowe, magazynowe, chłodnie, bazy techniczne transportu, komunikacji, 
gospodarki komunalnej, zaplecza rolnictwa, skupu, oraz innych urządzeń, obiektów i przedsięwzięć 
związanych z przeznaczeniem podstawowym".

b) § 13 ust. 2, ,,Dopuszczalne i uzupełniające przeznaczenie terenu - funkcje administracyjno-socjalne i usługi 
komercyjne (handel, rzemiosło), obiekty i urządzenia związane z działalnością rzemieślniczą oraz inną 
działalnością gospodarczą”.

c) § 8 ust. 1 „Oddziaływanie inwestycji nie może przekroczyć granicy działek do których inwestor ma tytuł 
prawny”.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

a) Na terenie gminy pożądana jest koncentracja terenów składowych i przemysłowych na jednym obszarze, 
a ponadto obecnie zagospodarowanie terenu nie sprzyja istnieniu tam zabudowy mieszkaniowej.

b) W projekcie zmiany planu zapisano nakaz ograniczenia oddziaływania do granicy terenu do których 
inwestor ma tytuł prawny.

c) W projekcie zmiany planu w § 8 ustalone zostały zasady ochrony środowiska i przyrody, których celem jest 
minimalizowanie potencjalnego negatywnego wpływu wyznaczonych funkcji, m. in. „Na terenie objętym 
planem zakazuje się lokalizacji zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej 
oraz stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.” (§ 8 ust. 7).

6. Uwaga nr ND I 06,

Uwaga złożona w dniu 26.02.2014. przez osobę fizyczną.

dotyczy dz. nr: 1195

Treść uwagi:

a) Brak zgody na zmianę przeznaczenia działek z budowlanych na przemysłowe.

b) Zmiana przeznaczenia zgodnie z projektem spowoduje wystąpienie uciążliwości.

Ustalenia projektu planu:

a) Rozdział 2, „Ustalenia szczegółowe § 13 ust.1 ,,Podstawowe przeznaczenie terenu - zakłady i obiekty 
produkcyjne, składowo-hurtowe, magazynowe, chłodnie, bazy techniczne transportu, komunikacji, 
gospodarki komunalnej, zaplecza rolnictwa, skupu, oraz innych urządzeń, obiektów i przedsięwzięć 
związanych z przeznaczeniem podstawowym".

b) § 13 ust. 2, ,,Dopuszczalne i uzupełniające przeznaczenie terenu - funkcje administracyjno-socjalne i usługi 
komercyjne (handel, rzemiosło), obiekty i urządzenia związane z działalnością rzemieślniczą oraz inną 
działalnością gospodarczą”.

c) § 8 ust. 1 „Oddziaływanie inwestycji nie może przekroczyć granicy działek do których inwestor ma tytuł 
prawny”.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

a) Na terenie gminy pożądana jest koncentracja terenów składowych i przemysłowych na jednym obszarze, 
a ponadto obecnie zagospodarowanie terenu nie sprzyja istnieniu tam zabudowy mieszkaniowej.

b) W projekcie zmiany planu zapisano nakaz ograniczenia oddziaływania do granicy terenu do których 
inwestor ma tytuł prawny.
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c) W projekcie zmiany planu w § 8 ustalone zostały zasady ochrony środowiska i przyrody, których celem jest 
minimalizowanie potencjalnego negatywnego wpływu wyznaczonych funkcji, m. in. „Na terenie objętym 
planem zakazuje się lokalizacji zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej 
oraz stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.” (§ 8 ust. 7).

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Niedrzwica Duża

Andrzej Pyda
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/261/14

Rady Gminy Niedrzwica Duża

z dnia 15 maja 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD
FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

zapisanych w: zmianie planu, stanowiących zadania własne gminy.

Na podstawie art. 17, pkt 5 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, rozstrzyga się zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych.

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (budowa dróg gminnych i uzbrojenia), 
należących do zadań własnych gminy będą pochodzić z budżetu gminy.

Realizacja inwestycji prowadzona będzie sukcesywnie w miarę możliwości finansowych gminy, przy 
zachowaniu zasady uwzględniającej interes publiczny oraz rachunek ekonomiczny liczony wielkością 
poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej inwestycji infrastrukturalnej. 
Ponadto przy realizacji zadań przewiduje się współdziałanie z innymi podmiotami publicznymi 
i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie gminy w celu optymalizacji wydatków.

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Niedrzwica Duża

Andrzej Pyda
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