
UCHWAŁA NR XLIII / 431 / 2014 
RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA ŚWIDNIK

REJON AL. LOTNIKÓW POLSKICH

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1, 
art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 
647) oraz uchwały Rady Miasta Świdnik Nr XX/187/2012 z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnika - rejon Al. Lotników Polskich 
uchwalonego Uchwałą Nr X/104/2003 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 października 2003r., po zaopiniowaniu 
przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz Komisje Rady Miasta Świdnik: Komisję Strategii 
i Rozwoju oraz Komisje Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnika - 
rejon Al. Lotników Polskich, wyrażonego w postaci uchwały Nr X/104/2003 Rady Miasta Świdnik z dnia 
29 października 2003 r. publikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 201 poz. 
3788 z dnia 17 grudnia 2003r. zwaną dalej planem.

2. Uchyla się:

a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnika – rejon Al. Lotników Polskich, 
uchwalony uchwałą nr X/104/2003 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 października 2003 r. w zakresie 
tekstu uchwały oraz rysunku, dla objętych niniejszą uchwałą terenów oznaczonych na załączniku 
graficznym nr  1.

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnika – plan ogólny, fragment obszaru 
VI, uchwalony uchwałą nr XXXVII/218/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 maja 2009 r. w zakresie 
tekstu uchwały oraz rysunku, dla objętych niniejszą uchwałą terenów oznaczonych na załączniku 
graficznym nr  1.

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnika – Adampol, , uchwalony uchwałą 
nr XXX/224/2005 Rady Miasta Świdnik z dnia 22 maja 2005 r. w zakresie tekstu uchwały oraz 
rysunku, dla objętych niniejszą uchwałą terenów oznaczonych na załączniku graficznym nr  1.

3. Stwierdza się zgodność, że   zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza 
ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Świdnik 
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Świdnik Nr XXXVII/217/2009 z dnia 28 maja 2009r.

DZIENNIK URZĘDOWY
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§ 2. Zmianą planu objęto obszar, w obrębie którego, tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi 
oznaczono literami określającymi ustalone funkcje terenów i ustalono numery porządkowe określające 
położenie danego terenu w obszarze np.:

LP/2MN  LP  – symbol planu (Lotników Polskich),

2  – numer kolejny danego terenu,

MN  – funkcja terenu.

§ 3. 1. Ustalenia planu wyrażone zostają w postaci niniejszej uchwały oraz rysunku zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik – rejon Al. Lotników Polskich – w skali 1:2000 dla 
poszczególnych zmienianych obszarów, z pokazaniem granic obszarów objętych zmianami – jako załącznik Nr 
1 do niniejszej uchwały.

Ustalenia planu będące treścią niniejszej Uchwały oraz rysunki planu stanowią integralną całość.

2. Rozstrzygnięcie uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu w czasie jego wyłożenia do publicznego 
wglądu – stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej stanowiących zadania własne gminy – stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Oznaczenia graficzne użyte w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
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§ 5. 1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów w obszarach objętych niniejszą 
uchwałą składają się ustalenia niniejszej uchwały.

2. Przy zagospodarowaniu terenów oprócz ustaleń, o których mowa w ust. 1, obowiązują przepisy 
szczególne zawierające inne ograniczenia lub zasady dysponowania terenami, czy też zawierające inne 
ograniczenia dotyczące prowadzenia określonych rodzajów działalności.
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§ 6. Ustalenia dotyczące sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia 
i użytkowania terenu –  tereny objęte zmianą planu mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu 
zagospodarowania ich zgodnego z planem.

Plan nie przewiduje innej formy tymczasowego zagospodarowania terenów niż istniejąca.

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

1. działce budowlanej – należy przez to zrozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której 
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego. Teren działki budowlanej został wydzielony liniami podziałowymi na rysunku 
uszczegółowionym w skali 1:2000, który zgodnie z ustaleniami planu może być wykorzystany na cele 
budowlane,

2. nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, 
z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności,

3. budowie urządzeń infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć urządzenie lub modernizację 
drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,

4. środowisku – rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych 
w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta 
i rośliny, krajobraz oraz klimat,

5. inwestycji celu publicznego – należy przez to rozumieć działanie o znaczeniu lokalnym (gminnym) 
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizację celów publicznych. Celami 
publicznymi są:

a) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymanie tych dróg, obiektów 
i urządzeń transportu publicznego oraz kontroli ruchu lotniczego, a także łączności publicznej i sygnalizacji,

b) budowa i utrzymanie publicznych ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania 
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania 
z tych przewodów i urządzeń, budowa i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia 
ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów,

c) budowa oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń 
wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacji 
i utrzymywaniu wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego,

d) ochrona nieruchomości stanowiących dobra kultury w rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury,

e) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 
zagłady,

f) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, szkół

g) publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

h) poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa,

i) zakładanie i utrzymywania cmentarzy,

j) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej,

k) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody,

l) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach,

6. dostępie do drogi publicznej – należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp 
przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej,
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7. standardach – należy przez to rozumieć zbiór kategorii, parametrów i wskaźników dotyczących 
wszelkich uwarunkowań i składników zagospodarowania przestrzennego wraz z zasadą ich stosowania 
w określonych dokumentach planistycznych i z ustanowieniem ich granicznych wartości liczbowych,

8. parametrach i wskaźnikach urbanistycznych – należy przez to rozumieć parametry i wskaźniki 
ustanawiane w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego,

9. planie – należy przez to rozumieć ustalenie planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

10. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Świdniku,

11. przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

12. rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały,

13. terenie – należy przez to rozumieć obszar o przeznaczeniu podstawowym określonego rodzaju, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

14. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przeważać na terenie działki lub działek inwestycyjnych,

15. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia działki lub działek 
inwestycyjnych, inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

16. obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć obowiązującą linię posadowienia fasady 
obiektu od wskazanej strony,

17. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie 
określające minimalną odległość lokalizacji obiektów budowlanych, w rozumieniu definicji zawartej 
w przepisach Prawo budowlane, z wyłączeniem obiektów liniowych i sieci technicznych,

18. intensywności zabudowy netto – należy przez to rozumieć miarę uzasadnionej zabudowy jednostki 
terenu, wyrażoną stosunkiem powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków 
projektowanych i istniejących liczonej po zewnętrznym obrysie budynków do powierzchni terenu objętego 
zagospodarowaniem,

19. zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny zawierający więcej niż 
2 mieszkania, lub zespół takich budynków wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą, oraz zielenią 
i rekreacją przydomową,

20. zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół 
wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nim rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi,

21. wtórnej parcelacji – należy przez to rozumieć ponowny podział istniejących działek na mniejsze pod 
warunkiem wyznaczenia dojazdu do nowo wydzielonych działek,

22. usługach – należy przez to rozumieć działalność której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności 
zarówno bytowych jak i socjalnych,

23. budynku niskim – należy przez to rozumieć budynek o wysokości do 12m włącznie, nad poziomem 
terenu,

24. usługach uciążliwych – należy przez to rozumieć usługi mogące: zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

25. usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi niezaliczone do przedsięwzięć mogących: 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

26. symbol podwójny (np. MN/U) – oznacza przeznaczenie terenu dla obu funkcji z przewagą funkcji 
pierwszej,

27. ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni zurbanizowanej 
i nie zurbanizowanej, które uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne,

28. walorach ekonomicznych przestrzeni – należy przez to rozumieć te cechy przestrzeni zurbanizowanej 
i nie zurbanizowanej, które można określić w kategoriach ekonomicznych,
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29. wartości nieruchomości – należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości, zgodnie z jej 
przeznaczeniem określonym w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego,

30. budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek przeznaczony na mieszkanie, mający postać:

- budynku jednorodzinnego,

- budynku wielorodzinnego, zawierającego więcej niż 2 mieszkania,

31. budynku gospodarczym – rozumie się przez to budynek przeznaczony do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służących do 
obsługi budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, 
a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji 
rolnej oraz płodów rolnych,

32. budynku użyteczności publicznej – rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji 
publicznej wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki społecznej 
i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 
drogowym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania 
podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW W OBSZARACH 

OBJĘTYCH ZMIANAMI PLANU

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

1. Dopuszcza się realizację nowych inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli ustalenia szczegółowe planu nie mówią inaczej.

2. Wyklucza się realizację nowych inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko.

3. Ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi.

4. Nakazuje się ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych poprzez:

a) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych do gruntu w granicach poszczególnych działek za wyjątkiem 
terenów, na których w związku z działalnością nastąpi przekroczenie zanieczyszczeń w wodach opadowych 
określonych w przepisach odrębnych,

b) wody opadowe z terenów, na których w związku z działalnością nastąpi przekroczenie poziomu 
zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych, powinny być oczyszczone i odprowadzone do gruntu 
lub do cieków wodnych, a docelowo do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej;

c) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych i gospodarczych do gruntu,

d) odprowadzanie ścieków sanitarnych z terenów zabudowanych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej,

e) w okresie przejściowym do czasu realizacji miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej plan dopuszcza 
odprowadzanie ścieków do lokalnych systemów wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe,

5. Ustala się obowiązek ochrony przed hałasem dla istniejącej zabudowy i zapewnienia właściwego 
standardu akustycznego dla nowoprojektowanej zabudowy poprzez określenie dopuszczalnych poziomów 
hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj.:

a) dla terenów oznaczonych symbolem MN dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dla terenów oznaczonych symbolem MN/U, U/MN, U dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów 
mieszkaniowo-usługowych. Nie dotyczy to terenu LP23U.

6. Nakazuje się ograniczenie uciążliwości do granic działki własnej.

§ 9. W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje się budowę, rozbudowę i modernizację istniejącego 
i funkcjonującego systemu infrastruktury technicznej.
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1. Realizacja powyższego ustalenia następuje poprzez:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych sieci komunalnego systemu wodociągowego miasta,

b) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów z istniejących i projektowanych sieci komunalnego 
systemu wodociągowego miasta,

c) odprowadzanie ścieków sanitarnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, przy założeniu adaptacji 
oraz wymaganej rozbudowy układu przesyłowego,

d) odprowadzanie wód opadowych z terenów zabudowy oraz układu ulicznego do miejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej,

e) zaopatrzenie w ciepło terenów przeznaczonych pod zabudowę z miejskiego systemu ciepłowniczego, przy 
założeniu adaptacji oraz wymaganej rozbudowy układu przesyłowego, lub z lokalnych źródeł ciepła 
w systemie niskiej emisyjności spalin,

f) zaopatrzenie w gaz z miejskiego systemu gazowniczego, przy założeniu adaptacji, modernizacji i wymaganej 
rozbudowy układu przesyłowego,

g) zaopatrzenie w energię elektryczną przez dysponentów sieci i urządzeń elektroenergetycznych miejskiego 
systemu elektroenergetycznego, poprzez stacje transformatorowe wolnostojące lub wbudowane w budynki, 
sieci magistralne i rozdzielcze średniego i niskiego napięcia oraz przyłącza, przy założeniu adaptacji (sieci 
i urządzeń elektroenergetycznych nie kolidujących z docelowym zagospodarowaniem) oraz wymaganej 
rozbudowy układu przesyłowego,

h) obsługę telekomunikacyjną przez koncesjonowanych operatorów telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
(kanalizacja telefoniczna) i telefonii komórkowej cyfrowej i analogowej przy założeniu adaptacji (sieci 
i urządzeń telekomunikacyjnych nie kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu) oraz 
wymaganej rozbudowy układu przesyłowego.

i) realizację dojazdów spełniających wymagania dróg pożarowych.

2. W granicach obszaru objętego planem ustala się obowiązek lokalizacji sieci infrastruktury technicznej 
w obrębie terenów komunikacji drogowej i pieszej z wyłączeniem drogi KDG-K(G) (Al. Jana Pawła II).

3. Przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu przy infrastrukturze teletechnicznej należy zachować co 
najmniej 0,7 m głębokości przykrycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni istniejącej sieci 
teletechnicznej.

4. Zagospodarowanie terenu należy wykonać w sposób nie kolidujący z istniejącymi sieciami 
i urządzeniami infrastruktury technicznej. W przypadku wystąpienia kolizji sieci lub istniejących urządzeń 
infrastruktury technicznej z elementami uzbrojenia planowanej inwestycji, projekt należy uzgodnić 
z właściwym właścicielem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

5. 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.

6. Wykonanie potrzebnych zabezpieczeń wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej na 
napowietrznych sieciach elektroenergetycznych, powstałych w wyniku zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego odbywać się będzie jak ustalono w p. 5.

7. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej planowanych obiektów (nieruchomości) lub zwiększenie 
mocy elektrycznej, nastąpi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne gdy spełnione będą warunki techniczne 
i ekonomiczne przyłączenia, a dostarczanie energii elektrycznej nastąpi na podstawie stosownej umowy 
z właścicielem sieci po zrealizowaniu określonych przez niego warunków przyłączenia.

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

9. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych pod drogami jest dozwolona tylko w przypadkach 
skrzyżowań z drogami.
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10. Przy zadrzewieniach na terenie planowanej zabudowy, należy zachować wymagane przepisami 
odległości gałęzi i drzew od urządzeń linii elektroenergetycznych.

11. Lokalizacja budynków musi spełniać zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz.1882 i 1883).

12. Wszelkie planowane obiekty, na przedmiotowym terenie o wysokości równej i większej od 50 m nad 
poziomem terenu podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę, zgłoszaniu za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.).

13. Zasady realizacji nośników reklamowych:

a) dopuszcza się wyłącznie w powiązaniu z obiektami budowlanymi, w formie tablic, neonów, wsporników – 
jako informacja związana z funkcjonowaniem obiektu.

b) wyklucza się:

– w pasie terenu obejmującym jezdnie w krawężnikach, wraz z terenem położonym na zewnątrz jezdni po 2m 
od krawężnika dla ulic: głównych, zbiorczych, lokalnych i dojazdowych,

– widocznych z drogi krajowej S-12 , S-17 oraz drogi KDG-K(G) (Al. Jana Pawła II)

zgodnie z Umową Europejską o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzonej 
w Genewie dnia 15 listopada 1975r.

14. W granicach obszaru objętego zmianą planu dopuszcza się :

a) prowadzenie sieci poza terenami wskazanymi w pkt. 2, pod warunkiem, że jest to niezbędne dla obsługi 
ustalonych planem terenów i spełnia wymogi przepisów szczególnych,

b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie uwzględnionych w rysunku planu.

15. W granicach obszaru objętego zmianą planu wyklucza się :

a) budowę zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia, a w szczególności zagrożenie 
wystąpienia poważnych awarii, w granicach administracyjnych miasta,

b) budowę lub rozbudowę obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, zgodnie 
z art. 87 ust.6 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r., poz.933 i 951),

c) lokalizowanie na terenie miasta napowietrznych linii telefonicznych.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA WYSZCZEGÓLNIONYCH FUNKCJI TERENU

§ 10. W granicach OBSZARU objętego zmianą znajdują się tereny oznaczone w dotychczas 
obowiązującym planie symbolami: MN, MN/U, U/MN, U, TW, TE1, KDZ-P, KDZ-G, KDL-G KDD-G, 
KDW, KXL. Ustalono na nich funkcje terenu z przypisanymi im oznaczeniami literowymi i wyróżniającymi je 
numerami porządkowymi:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: LP/6MN; LP/7MN; LP/12MN LP/14MN; LP/16MN;; 
LP/17MN; LP/18MN; LP/19MN; LP/20MN; LP/21MN; LP/22MN; LP33/MN; LP/34MN; LP/35MN; 
LP/36MN; LP/37MN; LP/40MN; LP/41MN; LP/42MN; LP/43MN; LP/45MN; LP/47MN; LP/52MN; 
LP/53MN; LP/64MN; LP67MN;

2.  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami: LP/2MN/U; LP/3MN/U; LP/4MN/U; 
LP/9MN/U; LP/11MN/U; LP/13MN/U; LP/51MN/U; LP/61MN/U; LP/65MN/U;

3.  tereny zabudowy usługowej z zabudową  mieszkaniową jednorodzinną: LP/5U/MN; LP/8U/MN; 
LP/24U/MN; LP/28U/MN; LP/31U/MN; LP/32U/MN; LP/38U/MN; LP/39U/MN; LP/44U/MN; LP/50U/MN; 
LP/69U/MN;

4.  tereny zabudowy usług: LP/1U; LP/23U; LP/29U; LP/46U; LP/66U; LP/68U;

5.  tereny elektroenergetyki:  LP/10E; LP/26E LP/27E; LP/30E; LP/48E; LP/49E; LP/55E; LP/57E;

6.  tereny urządzeń odprowadzania ścieków sanitarnych: LP/56TK;
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7.  tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę: LP/54TW;

8.  tereny zieleni urządzonej - skwery: LP/59ZP;

9.  tereny ciągów pieszo-jezdnych: LP/15KXL; LP/62KXL; LP/58KXL; LP/63KXL; LP/70KXL;

10. tereny dróg publicznych klasy głównej - KDG-K(G);

11. tereny dróg publicznych klasy zbiorczej - KDZ-P; KDZ-G;

12. tereny dróg publicznych klasy lokalnej - KDL-G;

13. tereny dróg publicznych klasy dojazdowej - KDD-G;

§ 11. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ - LP/6MN; LP/7MN; 
LP/12MN LP/14MN; LP/16MN; LP/17MN; LP/18MN; LP/19MN; LP/20MN; LP/21MN; LP/22MN; 
LP33/MN; LP/34MN; LP/35MN; LP/36MN; LP/37MN; LP/40MN; LP/41MN; LP/42MN; LP/43MN; 
LP/45MN; LP/47MN; LP/52MN; LP/53MN; LP/64MN; LP/67MN;

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa istniejąca przewidziana jest do zachowania, z możliwością jej przekształceń i dostosowania do 
nowych potrzeb poprzez rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania, pod warunkiem 
nienaruszenia przeznaczenia podstawowego,

b) realizacja nowych obiektów budowlanych możliwa jest w strefie wyznaczonej na rysunku planu 
nieprzekraczalną linią zabudowy,

c) maksymalny pionowy wymiar budynku mieszkalnego liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia – ustala się na 12m, dla 
pozostałych 7m,

d) maksymalną wysokość budynków mieszkalnych ustala się na II kondygnacje nadziemne z możliwością 
dodatkowej realizacji poddasza użytkowego w stromym dachu,

e) maksymalny kąt nachylenia dachu – 45 stopni,

f) forma zabudowy mieszkaniowej  – wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa,

g) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy:

- wolnostojącej – 16m,

- bliźniaczej –12m,

- szeregowej – 8m,

Nie dotyczy to terenów oznaczonych symbolami: LP36MN; LP37MN; LP40MN; LP41MN; 
LP42MN; LP43MN;

h) dla terenów oznaczonych symbolami: LP36MN; LP37MN; LP40MN; LP41MN; LP42MN; LP43MN 
minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy:

- wolnostojącej – 20m,

- bliźniaczej –15m,

- szeregowej – 7m,

i) minimalna wielkość działki budowlanej zabudowy:

- wolnostojącej – 600m2,

- zabudowy bliźniaczej  – 450m2,

- zabudowy szeregowej  – 300m2.

Nie dotyczy to terenów oznaczonych symbolami: LP36MN; LP37MN; LP40MN; LP41MN; 
LP42MN; LP43MN;
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j) dla terenów oznaczonych symbolami: LP36MN; LP37MN; LP40MN; LP41MN; LP42MN; LP43MN 
minimalna wielkość działki wynosi:

- wolnostojącej – 900m2,

- zabudowy bliźniaczej  – 600m2,

- zabudowy szeregowej  – 350m2,

k) wielkość powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej,

l) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% powierzchni działki,

ł) wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w zależności od wielkości 
programu użytkowego:

- 2 miejsce parkingowo-garażowe na jedno mieszkanie w granicach własnych posesji,

- 1 miejsce parkingowe / 20m2 pow. usługowej w granicach własnych posesji,

m) dostępność drogowa od drogi: KDZ-P; KDD-G, KDL-G, KXL, W planie nie ustala się dojazdów na 
zasadzie służebności gruntowej (każda działka posiadać musi dostęp do drogi publicznej),

n) na terenach oznaczonych symbolami: LP/41MN, LP/6MN obiekty budowlane, urządzenia, przedmioty 
i materiały niezwiązane z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego (np. nośniki 
reklamowe, zbiorniki na nieczystości płynne) należy sytuować poza pasem drogowym w odległościach 
nie mniejszych, niż podane w art. 43 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. z późn. 
zm.

3. Dopuszcza się:

a) korektę podziałów wewnętrznych oznaczonych w rysunku planu linią przerywaną całego terenu 
wyznaczonego linią rozgraniczającą lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz 
nienaruszania interesów osób trzecich,

b) do czasu realizacji miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej - realizację budynków mieszkalnych 
wyposażonych w indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich 
usuwania i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów,

c) realizację nieuciążliwych obiektów usługowych wolnostojących w granicach istniejących własności pod 
warunkiem, że wielkość działki umożliwia ich usytuowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i nie spowoduje to obniżenia estetyki otoczenia oraz uciążliwości dla działek sąsiednich,

d) realizację garaży i innych pomieszczeń gospodarczych, jako integralną część budynku mieszkalnego,

e) lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w ilości 
niezbędnej dla potrzeb użytkowników oraz innych urządzeń i obiektów związanych z funkcją podstawową.

4. Wyklucza się:

a) dostępność drogową terenu LP/41MN od drogi KDG-K(G) (Al. Jana Pawła II).

§ 12. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI - 
LP/2MN/U; LP/3MN/U; LP/4MN/U; LP/9MN/U; LP/11MN/U; LP/13MN/U; LP/51MN/U; LP/61MN/U; 
LP/65MN/U;

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem 
funkcji usługowej,

a) a) Przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi nieuciążliwe,

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa istniejąca przewidziana jest do zachowania, z możliwością jej przekształceń i dostosowania do 
nowych potrzeb poprzez rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania, pod warunkiem 
nienaruszenia przeznaczenia podstawowego,

b) realizacja nowych obiektów budowlanych dozwolona jest w strefie wyznaczonej na rysunku planu 
nieprzekraczalną linią zabudowy,
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c) maksymalną wysokość budynków ustala się na II kondygnacje nadziemne z możliwością realizacji poddasza 
użytkowego w stromym dachu,

d) maksymalny kąt nachylenia dachu – 45 stopni lub przekrycie kolebkowe,

e) forma zabudowy mieszkaniowej – wolnostojąca,

f) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy – 16m,

g) minimalna wielkość działki budowlanej – 900m2,

h) całkowita wysokość budynku:

- mieszkalnego do 12m,

- usługowego do 7m,

liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej 
górnej powierzchni przekrycia,

i) wielkość powierzchni zabudowy do 50% powierzchni działki,

j) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30% powierzchni działki,

k) dostępność drogowa od drogi: KDZ-P, KDL-G, KDD-G, KXL. W planie nie ustala się dojazdów na zasadzie 
służebności gruntowej (każda działka posiadać musi dostęp do drogi publicznej),

l) wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w zależności od wielkości programu 
użytkowego:

- 2 miejsce parkingowo-garażowe na jedno mieszkanie w granicach własnych posesji,

- 1 miejsce parkingowe / 20m2 pow. użytkowej w granicach własnych posesji.

3. Dopuszcza się:

a) wielkość programu usługowego nie może stanowić więcej niż 45% powierzchni całkowitej budynków,

b) realizację obiektów usługowych wolnostojących pod warunkiem, że wielkość działki umożliwia ich 
usytuowanie zgodne z przepisami prawa budowlanego i nie spowoduje to obniżenia estetyki otoczenia oraz 
uciążliwości dla działek sąsiednich,

c) do czasu realizacji miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej - realizację budynków mieszkalnych 
wyposażonych w indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich 
usuwania i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów,

d) lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w ilości 
niezbędnej dla potrzeb użytkowników oraz innych urządzeń i obiektów związanych z podstawową funkcją 
terenu,

e) korektę podziałów wewnętrznych oznaczonych w rysunku planu linią przerywaną całego terenu 
wyznaczonego linią rozgraniczającą lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz 
nienaruszania interesów osób trzecich,

f) nadbudowę budynków II kondygnacyjnych jedynie w formie poddasza użytkowego w stromym dachu.

§ 13. TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ Z ZABUDOWĄ  MIESZKANIOWĄ 
JEDNORODZINNĄ - LP/5U/MN; LP/8U/MN; LP/24U/MN; LP/28U/MN; LP/31U/MN; LP/32U/MN; 
LP/38U/MN; LP/39U/MN; LP/44U/MN; LP/50U/MN; LP/69U/MN;

1. a) Przeznaczenie podstawowe terenu – budownictwo usługowe nieuciążliwe,

b) Przeznaczenie uzupełniające terenu – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa istniejąca przewidziana jest do zachowania, z możliwością jej przekształceń i dostosowania do 
nowych potrzeb poprzez rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania, pod warunkiem 
nienaruszenia przeznaczenia podstawowego,
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b) realizacja nowych obiektów budowlanych dozwolona jest w strefie wyznaczonej na rysunku planu 
nieprzekraczalną linią zabudowy,

c) maksymalny kąt nachylenia dachu – 45 stopni lub przekrycie kolebkowe,

d) forma zabudowy – wolnostojąca,

e) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy – 15m,

f) minimalna wielkość działki budowlanej – 1200m2,

g) całkowita wysokość budynków do 12m liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do 
budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia,

h) wielkość powierzchni zabudowy do 60% powierzchni działki,

i) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 20% powierzchni działki,

j) wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w zależności od wielkości programu 
użytkowego:

- 2 miejsce parkingowo-garażowe na jedno mieszkanie w granicach własnych posesji,

- 1 miejsce parkingowe / 20m2 pow. użytkowej w granicach własnych posesji,

k) dostępność drogowa od drogi: KDZ-P, KDZ-G; KDL-G, KDD-G. W planie nie ustala się dojazdów na 
zasadzie służebności gruntowej (każda działka posiadać musi dostęp do drogi publicznej),

l) na terenach oznaczonych symbolami: LP/28U/MN; LP/38U/MN; LP/39U/MN; LP/44U/MN; LP/50U/MN 
obiekty budowlane, urządzenia, przedmioty i materiały niezwiązane z potrzebami zarządzania drogą lub 
potrzebami ruchu drogowego (np. nośniki reklamowe, zbiorniki na nieczystości płynne) należy sytuować 
poza pasem drogowym w odległościach nie mniejszych, niż podane w art. 43 ust. 1 Ustawy o drogach 
publicznych z dnia 21 marca 1985r. z późn. zm. oraz zgodnie z § 9 ust. 13 lit. b niniejszej Uchwały.

3. Dopuszcza się:

c) wielkość programu mieszalnego nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynków,

b) możliwość uzupełnienia funkcji usługowej o funkcje mieszkaniową jednorodzinną, jako zrealizowane 
w jednym obiekcie lub jako budynek wolnostojący pod warunkiem, że wielkość działki umożliwia ich 
usytuowanie zgodne z przepisami prawa budowlanego i nie spowoduje to obniżenia estetyki otoczenia oraz 
uciążliwości dla działek sąsiednich,

c) do czasu realizacji miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej - realizację budynków mieszkalnych 
wyposażonych w indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich 
usuwania i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów,

d) lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w ilości 
niezbędnej dla potrzeb użytkowników oraz innych urządzeń i obiektów związanych z podstawową funkcją 
terenu,

e) korektę podziałów wewnętrznych oznaczonych w rysunku planu linią przerywaną całego terenu 
wyznaczonego linią rozgraniczającą lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz 
nienaruszania interesów osób trzecich.

4. Wyklucza się:

a) zabudowę wyższą niż II kondygnacje, możliwa jest jedynie realizacja poddasza użytkowego w stromym 
dachu (jako 3 kondygnacja),

b) dostępność drogową terenu LP/38U/MN; LP/39U/MN; LP/50U/MN od drogi KDG-K(G) (Al. Jana Pawła 
II).

§ 14. TERENY ZABUDOWY USŁUG - LP/1U; LP/23U; LP/29U; LP/46U; LP/66U; LP/68U;

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi publiczne oraz usługi komercyjne w zakresie np. handlu, 
gastronomii i hotelarstwa, usług bytowych, rzemiosła.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) zabudowa istniejąca przewidziana jest do zachowania, z możliwością jej przekształceń i dostosowania do 
nowych potrzeb poprzez rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania, pod warunkiem 
nienaruszenia przeznaczenia podstawowego,

b) realizacja nowych obiektów budowlanych dozwolona jest w strefie wyznaczonej na rysunku planu 
nieprzekraczalną linią zabudowy,

c) maksymalną wysokość budynków ustala się na 9 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku 
liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej 
powierzchni przekrycia,

Nie dotyczy to terenów oznaczonych symbolami: LP23U;

d) dla terenów oznaczonych symbolami: LP23U maksymalną wysokość budynków ustala się na 12 m od 
poziomu terenu do najwyższego punktu budynku liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia,

e) maksymalny kąt nachylenia dachu – 45 stopni lub przekrycie kolebkowe,

f) wielkość powierzchni zabudowy do 60% powierzchni działki,

g) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 20% powierzchni działki,

h) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych jak również placu manewrowego dla 
przewidywanego transportu samochodowego w granicach własnych posesji (1 miejsce parkingowe / 20m2 

pow. użytkowej),

i) dostępność drogowa od dróg: KDZ-P;  KDL-G; KDD-G. W planie nie ustala się dojazdów na zasadzie 
służebności gruntowej (każda działka budowlana posiadać musi dostęp do drogi publicznej),

j) na terenach oznaczonych symbolami: LP/23U; LP/29U; LP/68U; obiekty budowlane, urządzenia, 
przedmioty i materiały niezwiązane z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego (np. 
nośniki reklamowe, zbiorniki na nieczystości płynne) należy sytuować poza pasem drogowym 
w odległościach nie mniejszych, niż podane w art. 43 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 
1985r. z późn. zm. oraz zgodnie z § 9 ust. 13 lit. b niniejszej Uchwały,

k) Na terenie LP68/U zagospodarowanie nie może utrudniać widoczności na przyległych skrzyżowaniach.

3. Dopuszcza się:

a) możliwość wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów pod 
warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenu,

b) do czasu realizacji miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej – realizację budynków mieszkalnych 
wyposażonych w indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich 
usuwania i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów,

c) lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w ilości 
niezbędnej dla potrzeb użytkowników oraz innych urządzeń i obiektów związanych z podstawową funkcją 
terenu,

d) korektę podziałów wewnętrznych oznaczonych w rysunku planu linią przerywaną całego terenu 
wyznaczonego linią rozgraniczającą lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz 
nienaruszania interesów osób trzecich.

4. Wyklucza się:

a) zabudowę wyższą niż III kondygnacje,

b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usług uciążliwych dla otoczenia,

c) dostępność drogową terenu LP/29U; LP/68U od drogi KDG-K(G) (Al. Jana Pawła II).

§ 15. TERENY ELEKTROENERGETYKI -  LP/10E; LP/26E; LP/27E; LP/30E; LP/48E; LP/49E; 
LP/55E; LP/57E;

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – stacje transformatorowe wnętrzowe.

2. Zasady zagospodarowania terenu – zgodnie z przepisami szczególnymi.
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3. Na terenie LP49/E zagospodarowanie nie może utrudniać widoczności na przyległych skrzyżowaniach.

§ 16. TERENY URZĄDZEŃ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW: LP/56TK;

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – lokalizacja przepompowni ścieków sanitarnych.

2. Zasady zagospodarowania terenu – zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 17.  TERENY URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ - LP/54TW

1. Podstawowe przeznaczenie terenu – urządzenie zaopatrzenia w wodę – adaptacja istniejącego obiektu 
zaopatrzenia w wodę z powiększeniem działki.

2. Zasady zagospodarowania terenu – zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 18. TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ - SKWERY: LP/59ZP;

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń parkową, skwery i zieleńce (ogrody jordanowskie), terenu 
ZP tworzą w obrębie całego miasta Świdnika system terenów biologicznie czynnych, powiązanych z obszarami 
leśnymi.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

a) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu z możliwością niewielkich niwelacji dla zlokalizowania 
obiektów sportowych,

b) obowiązuje zakaz samowolnego wycinania drzew i krzewów, wartościowych z punktu widzenia funkcji 
rekreacyjnych i biocenotycznych,

c) wzbogacanie biologiczne odpowiednie do siedlisk i funkcji.

3. Dopuszcza się:

a) realizację terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i urządzeń infrastruktury,

b) przebudowę i budowę ciągów pieszych i rowerowych.

4. Wyklucza się:

a) lokalizację zabudowy nie związanej z funkcją zieleni parkowej,

b) samowolne wycinanie drzew i krzewów, wartościowych z punktu widzenia funkcji rekreacyjnych 
i biocenotycznych,

c) przekształcanie powierzchni terenu w szczególności poprzez niszczenie  naturalnej jego rzeźby.

§ 19. TERENY CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH - LP/15KXL; LP/58KXL; LP/62KXL; LP/63KXL; 
LP/70KXL;

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – teren komunikacji pieszo - jezdnej o szerokości 6,0m w liniach 
rozgraniczających, chyba że warunki terenowe pozwalają tylko na ciąg węższy (minimum 5 m).

2. Zasady zagospodarowania terenu - zgodnie z przepisami szczególnymi.

3. Dopuszcza się:

a) lokalizację ścieżek rowerowych i ciągów komunikacyjnych i innych urządzeń infrastruktury technicznej,

b) urządzenia o których mowa wyżej można lokalizować pod warunkiem dostosowania  do charakteru 
i wymagań przeznaczenia podstawowego.

4. Wyklucza się:

a) lokalizację zabudowy kubaturowej.

5. Ciąg pieszo-jezdny LP/63KXL wydzielony został w pasie istniejącej drogi leśnej oraz terenów 
przylegających bezpośrednio do lasu Rejkowizna.

§ 20. TERENY DRÓG – KDG-K(G), KDZ-P, KDL-G, KDZ-G, KDD-G.

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – drogi i urządzenia z nimi związane, wynikające z docelowych , 
transportowych i innych funkcji drogi.
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2. Dopuszcza się:

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

b) przebieg w pasie drogowym ścieżek rowerowych oraz pasów postojowych pod warunkiem spełnienia 
wymogów technicznych, z zastrzeżeniem punkt 3 lit. c,

c) realizację urządzeń komunikacyjnych związanych z eksploatacją dróg,

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

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

3. Wyklucza się:

a) realizację zagospodarowania kubaturowego z wyjątkiem wiat przystankowych z kioskami oraz obiektów 
infrastruktury technicznej,

b) lokalizowanie ogrodzeń wewnątrz linii rozgraniczających dróg,

c) na  terenie drogi KDG-K(G) (Al. Jana Pawła II) przebiegu w pasie drogowym ścieżek rowerowych, pasów 
postojowych oraz wiat przystankowych oraz wszelkiego zagospodarowania kubaturowego.

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

a) … G – główne,

b) … Z – zbiorcze,

c) … L – lokalne,

d) … D – dojazdowe.

Szerokość pasa drogowego przyjmuje się zgodnie z rysunkiem planu w skali 1: 2 000.

5. Ustalone przebiegi i klasy dróg, o których mowa w ust. 1 i 2 oznacza się stosownie do zaliczonej 
kategorii:

a) … K(G) – drogi krajowe (docelowo gminne),

b) … P – drogi powiatowe,

c) … G – drogi gminne.

6. Dla poszczególnych dróg określonych w ustępie 2 ustala się graniczne szerokości w liniach 
rozgraniczających:

a) Głównych  KDG  - 40 m przy szerokości jezdni 7,0m – 10,0m,

a) Zbiorczych  KDZ  - 25 m przy szerokości jezdni 9,0m – 11,0m,

b) Lokalnych KDL - 10 – 15 m przy szerokości jezdni 5,0 – 6,0m,

c) Dojazdowych KDD  - 10 – 15 m przy szerokości jezdni 5,0 – 6,0m.

7. Przy ustalaniu szerokości poszczególnych ciągów drogowych należy kierować się rysunkiem planu 
i analizą warunków terenowych (oskarpowanie, rowy przydrożne, istniejące zadrzewienia).

8. Dla dróg gminnych klasy D w uzasadnionych przypadkach wynikających z istniejącego 
zagospodarowania i uwarunkowań terenowych dopuszcza się zmniejszenie ich szerokości do 8,0m. w liniach 
rozgraniczających.

9. Na rysunku planu ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż ciągów dróg klasy:

a) K(G) – krajowej (docelowo gminna) , nie mniej niż 5 m od linii regulującej drogi,

b) P – powiatowej , nie mniej niż 5 m od linii regulującej drogi,

c) G – gminnej , nie mniej niż 5 m od linii regulującej drogi,

d) prywatne – nie mniej niż 5 m od linii regulującej drogi.
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10. Na rysunku planu ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż ciągu drogi krajowej nr 17/12 klasy 
S (będącej poza granicami planu) od zewnętrznej krawędzi jezdni:

a) dla zabudowy mieszkaniowej: jednokondygnacyjnej – 90m, wielokondygnacyjnej – 110m,

b) dla zabudowy usługowej – 45m.

11. Na terenach objętych

a) teoretyczną izofoną 56 dB określającą zasięg oddziaływania hałasu dla realizowanej drogi ekspresowej S17-
12 wyklucza się  wszelkie formy zabudowy mieszkaniowej i funkcje rekreacyjne, a także obiekty służby 
zdrowia oraz oświaty i wychowania,

b) teoretyczną izofoną 60 dB określającą zasięg oddziaływania hałasu dla drogi krajowej (docelowo gminnej) 
KDG-K(G) - Al. Jana Pawła II wyklucza się  wszelkie formy zabudowy mieszkaniowej i funkcje 
rekreacyjne, a także obiekty służby zdrowia oraz oświaty i wychowania.

12. Obiekty budowlane, urządzenia, przedmioty i materiały niezwiązane z potrzebami zarządzania drogą 
lub potrzebami ruchu drogowego należy sytuować poza pasem drogowym w odległościach nie mniejszych, niż 
podane w art. 43 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. z późn. zm.

13. Droga KDD-G zlokalizowana na północy planu wydzielona została w pasie istniejącej drogi leśnej oraz 
terenów przylegających bezpośrednio do lasu Rejkowizna.

Rozdział 4.
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA  WYZNACZONYCH STREF

§ 21. Obszar objęty planem położony jest w obrębie strefy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
406 Niecka Lubelska dla którego obowiązuje ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 22. Obszar objęty planem graniczy od północy z lasem Rejkowizna, który objęty jest Ekologicznym 
system obszarów chronionych ESOCH, dla którego obowiązuje ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 23. Ustanawia się Strefy bezpieczeństwa i uciążliwości :

1. Strefę uciążliwości napowietrznej linii energetycznej SN - po 7,5m od osi linii w obie strony. w której 
obowiązuje zakaz budowy obiektów. Obszar wyznaczony na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy. 
Zabudowa w obszarze strefy ochronnej pod liniami napowietrznymi jest możliwa pod warunkiem spełnienia 
wymagań obowiązujących przepisów i uzgodnienia z właścicielem sieci.

Po likwidacji linii energetycznych nieprzekraczalne linie zabudowy wynikające z ich stref uciążliwości 
przestają obowiązywać.

2. Strefę od gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400/500 relacji Felin - Krępiec wolną od zabudowy dla:

a) budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego - 16,5m, od osi gazociągu,

b) budynków mieszkalnych - licząc od rzutu budynku do osi gazociągu - 15m,

c) wolnostojących budynków niemieszkalnych (stodoły, szopy, garaże) - licząc od rzutu budynku do osi 
gazociągu - 15m,

d) obiektów zakładów przemysłowych, farm wiatrowych, parkingów samochodowych - 15m do osi gazociągu.

Ponadto dla prawidłowej eksploatacji gazociągu DN 400/500 należy zagwarantować operatorowi 
gazociągu pas eksploatacyjny o szerokości 6m (po 3m od osi gazociągu), w której nie należy prowadzić 
działalności mogącej mieć negatywny wpływ na integralność sieci gazowej wysokiego ciśnienia, w tym 
w szczególności sadzić drzew i krzewów.

3. Strefę od gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 relacji Felin - Krępiec wolną od zabudowy po 15m 
od osi gazociągu w obie strony,

4. Teoretyczna strefa akustyczna 56 dB LAeqD od drogi krajowej S17/S12 (będącej poza granicami 
planu) znajduje się poza granicami planu - zaznaczona na załączniku nr 1.
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Rozdział 5.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 24. 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. z 2012r. 
poz. 647 z późn. zm.) w wysokości:

a) 20% z wyłączeniem terenów wymienionych w pkt. b,

b) d1a terenów przewidzianych pod komunikację, elektroenergetykę, urządzenia obsługi technicznej i zieleń – 
5%.

§ 25. Powierzchnie poszczególnych funkcji terenu wyznaczonych w planie:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN : 31,50 ha,

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MN/U : 9,44 ha,

3)  tereny zabudowy usługowej z zabudową  mieszkaniową jednorodzinną U/MN : 5,65 ha,

4)  tereny zabudowy usług U : 9,46 ha,

5)  tereny elektroenergetyki E : 0,06 ha,

6)  tereny urządzeń odprowadzania ścieków sanitarnych TK : 0,02 ha,

7)  tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę TW : 0,96 ha,

8)  tereny zieleni urządzonej - skwery ZP : 0,04 ha,

9)  tereny ciągów pieszo-jezdnych KXL : 0,20 ha.

§ 26. Oznaczony na rysunku planu w skali 1:2000 linią przerywaną podział terenu na działki budowlane ma 
charakter postulowany. Podział ten może być zmieniony pod warunkiem że, zostaną spełnione ustalenia 
dotyczące minimalnej powierzchni działki oraz minimalnego fronty działki zawarte w Rozdziale 3 niniejszej 
Uchwały dla poszczególnych funkcji terenu.

§ 27. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

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

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Świdnik

Janusz Królik
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr   XLIII / 431 / 2014

Rady Miasta Świdnik

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU
Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

miasta Świdnik - rejon Al. Lotników Polskich

Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Świdnik - rejon Al. 
Lotników Polskich wyłożono wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu od 
19 grudnia 2013r. do 10 stycznia 2014r. oraz od 13 lutego 2014r. do 16 marca 2014r.

Do ww. projektu w wyznaczonych terminach wpłynęły następujące uwagi o tej samej treści, które zostały 
rozstrzygnięte przez Burmistrza Miasta Świdnik negatywnie:

Uwagi nr:

1)ŚLP 02 z dnia 23. 01.2014r.

2)ŚLP II 01 z dnia 27.02.2014r.

Uwagi, złożyli: Pan D. S.oraz Pan K. S. ( ochrona danych osobowych)* Uwaga dotyczyła braku zgody na 
przebieg planowanej drogi gminnej zlokalizowanej na północ od obszaru LP23U. Uwaga została odrzucona 
ponieważ, droga jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania rozległego obszaru usługowego LP23 
o powierzchni 7,84ha, jednocześnie nie ma możliwości przesunięcia drogi w kierunku północnym gdyż 
teren znajduje się poza obszarem objętym obecną procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego co byłoby niezgodne z Uchwałą rady Miasta Świdnik Nr XX/187/2012 z dnia 24 maja 
2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Świdnika - rejon Al. Lotników Polskich.

* ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz. U. 2002.101.926 j.t.)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr   XLIII / 431 / 2014

Rady Miasta Świdnik

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 
MIASTA ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 

PUBLICZNYCH

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

Na terenie objętym planem nie występują nowe elementy z zakresu infrastruktury technicznej (budowa 
dróg gminnych i uzbrojenia), należące do zadań własnych miasta, których realizacja może obciążać budżet 
miasta.
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