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UCHWADA NR LXXI/432/2010

 RADY MIASTA DĘBLIN

 z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wi[lana ｠ 
qwica w Dęblinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; 
ze zmianami) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717; ze 
zmianami), w związku z UchwaEą Nr XLI/251/2009 
Rady Miasta Dęblin z dnia 10 marca 2009 roku o 
przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Wi[lana ｠ qwica w Dęblinie, Rada Miasta Dęblin 
uchwala, co następuje: 

RozdziaE 1
Ustalenia ogólne

§1. 1. Stwierdza się zgodno[ć niniejszych zmian 
planu z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Dęblina, zatwierdzonego uchwaEą Nr XV/78/2003 
Rady Miasta Dęblin z dnia 7 lipca 2003 roku.

2. Uchwala się zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego osiedla Wi[lana 
｠ qwica w Dęblinie, zatwierdzonego uchwaEą Nr 
LI/368/2002 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 5 mar-
ca 2002 r. ze zmianami zatwierdzonymi uchwaEą Nr 
XII/71/2007 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 czerwca 
2007 r., zwane dalej planem.

3. Granice obszaru objętego ustaleniami planu, o 
których mowa w ust. 2, pokazano na rysunku planu 
sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym inte-
gralną czę[ć niniejszej uchwaEy, oznaczoną jako za-
Eączniki nr 1, 2, 3.

4. ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są ponadto:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu wniesionych w okresie wyEorenia 
do publicznego wglądu ｠ stanowiące zaEącznik nr 4 
do uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania ｠ stanowiące za-
Eącznik nr 5 do uchwaEy.

5. Przedmiot planu stanowią zagadnienia okre[lo-
ne w przepisach art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dachu pEaskim ｠ nalery przez to rozumieć dach 

o kącie nachylenia poEaci dachowych nie większym 
nir 12°;

2) dachu wielospadowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć dach dwu- lub więcej spadowy o kącie nachy-
lenia poEaci dachowych od 13° do 40°;

3) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
definicję zawartą w ustawie z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym;

4) froncie dziaEki ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć 
dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, z któ-
rej odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie na dziaEkę 
budowlaną;

5) istniejącej zabudowie ｠ nalery przez to rozu-
mieć istniejące budynki oraz obiekty, na które zosta-
Ey wydane decyzje o pozwoleniu na budowę;

6) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 
granice pomiędzy terenami o rórnym przeznaczeniu 
podstawowym lub o rórnych zasadach zagospoda-
rowania, ustalone niniejszym planem;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, 
przed które nie more być wysunięte lico zewnętrznej 
nadziemnej [ciany wznoszonego budynku z dopusz-
czeniem zgodnego z obowiązującymi przepisami od-
rębnymi wysunięcia przed nie gzymsów, balkonów, 
loggii, wykuszy, zadaszeG nad wej[ciami, pochylni i 
schodów zewnętrznych;

8) no[niku reklamowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i 
zamocowaniami, zawierające powierzchnię przezna-
czoną do eksponowania reklamy;

9) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia i ry-
sunki planu, będące przedmiotem niniejszej uchwa-
Ey, okre[lone w §1;

10) powierzchni terenu biologicznie czynnego ｠ 
nalery przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziem-
ną zapewniającą naturalną wegetację ro[linną, a 
takre 50% powierzchni tarasów i stropodachów z 
nawierzchnią ziemną nie mniejszą nir 10 m2 urzą-
dzoną w sposób zapewniający wegetację oraz wody 
powierzchniowe na tym terenie;

11) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię 
dziaEki;

12) przepisach odrębnych ｠ nalery przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

13) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć ry-
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sunek wykonany na mapie w skali 1:1000, zgodnie 
z ustaleniami w §1 ust. 3;

14) szyldzie reklamowym ｠ nalery przez to ro-
zumieć no[nik reklamowy podający nazwę dziaEal-
no[ci znajdującej się w budynku, na którym szyld 
reklamowy jest zainstalowany;

15) terenie ｠ nalery przez to rozumieć teren ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony symbolem przeznaczenia wedEug zasad 
okre[lonych w §3 ust. 3 uchwaEy;

16) tymczasowym zagospodarowaniu terenu ｠ 
nalery przez to rozumieć ograniczone w czasie za-
gospodarowanie terenu dopuszczonego na warun-
kach okre[lonych w planie;

17) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę, o ile z tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

18) usEugach ｠ nalery przez to rozumieć dziaEal-
no[ć prowadzoną w obiektach wolnostojących lub 
lokalach urytkowych wbudowanych, której celem 
jest zaspokojenie potrzeb ludno[ci, a nie wytwarza-
nie bezpo[rednio metodami przemysEowymi dóbr 
materialnych, z wykluczeniem usEug uciąrliwych;

19) usEugach uciąrliwych ｠ nalery przez to rozu-
mieć wszelką dziaEalno[ć lub obiekty, które mogą 
powodować zanieczyszczenia [rodowiska, w tym 
usEugi i obiekty zaliczane do przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 
dla których sporządzenie raportu o oddziaEywaniu 
na [rodowisko jest obligatoryjne oraz mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla 
których stwierdzono konieczno[ć wykonania rapor-
tu i raport ten wykazaE negatywne oddziaEywanie 
inwestycji na [rodowisko;

20) utrzymaniu ｠ nalery przez to rozumieć za-
chowanie dotychczasowego sposobu urytkowania 
z morliwo[cią przebudowy, remontu i konserwacji;

21) wskapniku intensywno[ci zabudowy ｠ nale-
ry przez to rozumieć maksymalną warto[ć stosun-
ku powierzchni caEkowitej wszystkich kondygnacji 
nadziemnych, wszystkich budynków istniejących i 
lokalizowanych na danej dziaEce budowlanej do po-
wierzchni caEkowitej tej dziaEki;

22) wskapniku powierzchni zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy 
do powierzchni dziaEki wyrarony w procentach;

23) wysoko[ci zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć wymiar pionowy zabudowy mierzonej od 
poziomu terenu przy najnirej poEoronym wej[ciu do 
budynku lub jego czę[ci, znajdującym się na pierw-
szej kondygnacji nadziemnej budynku do poziomu 
kalenicy.

§3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub o rórnych zasadach zagospodarowania;
3) przeznaczenie ｠ oznaczenia cyfrowe i literowe 

terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) projektowane szpalery drzew.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewy-

mienione w ust. 1 mają wyEącznie charakter infor-
macyjny.

3. Dla kardego terenu ustala się przeznaczenie za-
pisane w jednej z następujących postaci:

1) symbol literowy ｠ jedno przeznaczenie;
2) symbol literowy / symbol literowy ｠ dwa prze-

znaczenia morliwe do zastosowania równolegle w 
dowolnych wzajemnych proporcjach lub tylko jedno 
z nich.

§4. Ustala się następujące symbole okre[lające w 
planie podstawowe formy przeznaczenia i zagospo-
darowania terenów:

1) U/MN ｠ tereny zabudowy usEugowej, zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) U ｠ tereny zabudowy usEugowej;
3) KS ｠ tereny obiektów obsEugi komunikacji ｠ ga-

rare, miejsca postojowe;
4) W ｠ tereny infrastruktury technicznej ｠ ujęcie 

wody;
5) PS ｠ tereny infrastruktury technicznej ｠ pom-

pownia [cieków;
6) E ｠ tereny infrastruktury technicznej ｠ obiekty i 

urządzenia systemu elektroenergetycznego;
7) KDGP ｠ tereny dróg gEównych ruchu przyspie-

szonego;
8) KDD ｠ tereny dróg dojazdowych;
9) KDW ｠ tereny dróg wewnętrznych.

§5. Ustala się tereny przeznaczone dla realizacji 
celów publicznych:

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbola-
mi W jako tereny infrastruktury technicznej ｠ ujęcie 
wody, PS jako tereny infrastruktury technicznej ｠ 
pompownia [cieków, E jako tereny infrastruktury 
technicznej ｠ obiekty i urządzenia systemu elektro-
energetycznego;

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbola-
mi KDD, KDGP jako tereny związane z budową i 
utrzymaniem dróg publicznych wraz z utrzymaniem 
obiektów i urządzeG infrastruktury technicznej.

§6. Ustala się zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, zawarte w ustaleniach 
szczegóEowych dla terenów;

2) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy od 
dróg publicznych zgodnie z rysunkiem planu, jereli 
ustalenia szczegóEowe niniejszej uchwaEy nie stano-
wią inaczej;

3) w zakresie zasad lokalizacji no[ników i szyldów 
reklamowych:

a) zakaz umieszczania wolnostojących no[ników 
reklamowych, jereli ustalenia szczegóEowe niniej-
szej uchwaEy nie stanowią inaczej,

b) zakaz lokalizacji no[ników reklamowych i szyl-
dów reklamowych na ogrodzeniach od strony dróg 
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publicznych,
c) dopuszcza się lokalizowanie no[ników reklamo-

wych na budynkach usEugowych pod warunkiem, 
re ich powierzchnia na danej elewacji nie zajmie 
więcej nir 10% powierzchni tej elewacji,

d) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamo-
wych na budynkach usEugowych pod warunkiem, 
re maksymalna powierzchnia jednego szyldu re-
klamowego wyniesie ｠ 0,5 m² oraz ich Eączna po-
wierzchnia na danej elewacji nie zajmie więcej nir 
1% powierzchni tej elewacji.

§7. Ustala się zasady ksztaEtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizację budynków na dziaE-
kach budowlanych w odlegEo[ci mniejszej nir 3,0 
m od granicy z sąsiednią dziaEką lub bezpo[rednio 
przy granicy;

2) kolorystyka elewacji zewnętrznych o niskim na-
syceniu barw (odno[nie tynków wyEącznie system 
NCS w przedziale od 0000 do 2020);

3) na terenach objętych niniejszym planem obo-
wiązuje zakaz lokalizowania obiektów handlowych, 
o powierzchni sprzedary powyrej 2000 m2;

4) w obszarze potencjalnego zagrorenia powodzią 
obowiązuje:

a) zakaz podpiwniczania budynków,
b) obowiązek przeprowadzenia badaG geotech-

nicznych, okre[lających warunki dla posadowienia 
budynków,

c) podwyrszony parter budynków na wysoko[ć 
wynikającą z przeprowadzonych badaG geotech-
nicznych;

5) w terenie 3W, w strefie ochrony bezpo[redniej 
ujęcia wody ｧWi[lanaｦ, obowiązują zakazy i nakazy 
zgodne z przepisami odrębnymi;

6) realizację obiektów budowlanych, których wy-
soko[ć przekracza 15 m n.p.t., nalery kardorazowo 
przed wydaniem pozwolenia na budowę uzgadniać 
z Szefostwem SEurby Ruchu Lotniczego SiE Zbroj-
nych RP.

§8. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i urytkowania tere-
nów ustala się:

1) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 
niniejszym planem, dopuszcza się ich wykorzystanie 
w sposób dotychczasowy;

2) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej nie-
trwale związanej z gruntem, z wyjątkiem obiektów 
związanych z realizacją inwestycji docelowych, je-
dynie w obrębie dziaEki budowlanej, na której reali-
zowana jest inwestycja docelowa, w czasie warno-
[ci pozwolenia na budowę;

3) dla terenów zlokalizowanych w obszarze po-
tencjalnego zagrorenia powodzią ustalenia §7 pkt 4 
obowiązują do czasu zmiany granic przebiegu tego 
obszaru;

4) w terenie 11U zakaz lokalizacji budynków 
mieszkalnych i innych o charakterze chronionym, 

okre[lonych w przepisach odrębnych, w strefie od-
dziaEywania pól elektromagnetycznych, o szeroko-
[ci po 7,5 m od osi linii napowietrznej 15 kV, do 
czasu jej skablowania;

5) w terenie 11U zakaz nasadzeG ro[linno[ci wy-
sokiej pod napowietrzną linią elektroenergetyczną 
15 kV, do czasu jej skablowania.

§9. Ustala się zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci:

1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów 
wymagających scalenia nieruchomo[ci;

2) w zakresie zasad podziaEu nieruchomo[ci:
a) parametry dziaEek budowlanych zawarte w 

ustaleniach szczegóEowych dla poszczególnych te-
renów,

b) parametry dziaEek budowlanych okre[lone w ni-
niejszej uchwale nie dotyczą urządzeG infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej,

c) dopuszcza się zmniejszenie powierzchni nowo 
wydzielanych dziaEek budowlanych, ustalonych ni-
niejszą uchwaEą, maksymalnie o 5%, jereli potrzeba 
taka wynika z istniejących uwarunkowaG.

§10. Ustala się zasady ochrony [rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:

1) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnego zgodnie z ustaleniami szczegóEo-
wymi dla poszczególnych terenów;

2) obowiązek zachowania poziomu haEasu zgodnie 
z przepisami odrębnymi dla terenów chronionych 
akustycznie, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami:

a) U/MN ｠ jak dla terenów przeznaczonych na 
cele mieszkaniowo-usEugowe;

3) w obszarze oddziaEywania haEasu lotniczego, 
wyznaczonym na rysunku planu, ze względu na 
lokalizację lotniska wojskowego, obowiązek sto-
sowania zabezpieczeG akustycznych o charakterze 
konstrukcyjno-budowlanym i architektonicznym, 
zmniejszających poziom haEasu wewnątrz pomiesz-
czeG przeznaczonych na staEy pobyt ludzi;

4) nakaz realizacji projektowanych szpalerów 
drzew, w miejscach wskazanych na rysunku planu 
symbolem graficznym, z zastrzereniem §8 pkt 5;

5) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla 
których sporządzenie raportu o oddziaEywaniu na 
[rodowisko jest obligatoryjne oraz mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla 
których stwierdzono konieczno[ć wykonania rapor-
tu i raport ten wykazaE negatywne oddziaEywanie 
inwestycji na [rodowisko, z wyjątkiem obiektów in-
frastruktury technicznej i obsEugi komunikacji.

§11. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego, zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

1) w czę[ci terenów 5KS, 7U, 8U/MN, w pasie 
przylegającym do ul. Stęryckiej, zlokalizowana jest 
strefa ochrony zabytkowego drzewostanu alei lipo-
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wej, zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku 
planu, w której obowiązuje:

a) ochrona zabytkowego drzewostanu poprzez od-
sunięcie linii zabudowy w terenach 5KS, 7U, 8U/MN 
na odlegEo[ć 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi,

b) utrzymanie oraz zapewnienie warunków bez-
piecznego przetrwania zabytkowego drzewostanu 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych przy ul. 
Stęryckiej.

§12. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) w zakresie lokalizacji urządzeG sieciowych in-
frastruktury technicznej:

a) plan dopuszcza budowę i modernizację sieci i 
urządzeG infrastruktury technicznej w liniach rozgra-
niczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia 
z nimi związane nalery lokalizować w planowanych 
i istniejących pasach drogowych, a w przypadku lo-
kalizowania na innych terenach ｠ w sposób podpo-
rządkowany okre[lonemu przeznaczeniu terenu i nie 
kolidujący z istniejącą i planowaną zabudową,

c) dopuszcza się przeprowadzenie tranzytowych 
sieci infrastruktury technicznej nie pokazanych na 
rysunku planu pod warunkiem, re ich wykonanie nie 
będzie sprzeczne z ustaleniami planu i nie będzie 
kolidować z istniejącą i planowaną zabudową;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągo-

wej,
b) nakaz podEączania nowych odbiorców do sieci 

wodociągowej,
c) dopuszcza się lokalizację sieci wodociągowych, 

poza liniami rozgraniczającymi dróg zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

d) przy realizacji nowych i przebudowie istnieją-
cych ujęć sieci wodociągowych, na obszarze ob-
jętym planem, nakazuje się realizację hydrantów 
przeciwporarowych i innych pródeE zaopatrzenia 
wodnego;

3) w zakresie odprowadzania [cieków oraz wód 
opadowych:

a) odprowadzenie [cieków do istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej,

b) nakaz podEączania nowych odbiorców do sieci 
kanalizacyjnej,

c) morliwo[ć odprowadzania wód opadowych 
bezpo[rednio do gruntu zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

d) zakaz odprowadzania wód opadowych zanie-
czyszczonych produktami organicznymi, ropopo-
chodnymi i mineralnymi do ciągów kanalizacji desz-
czowej i do gruntu;

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) zasilanie w gaz ziemny przewodowy za po[red-

nictwem istniejącej sieci,
b) budowę nowych gazociągów w liniach roz-

graniczających dróg, poza pasami jezdni zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) morliwo[ć budowy i przebudowy istniejącej 

sieci elektroenergetycznej,
b) zasilanie odbiorców w energię elektryczną za 

po[rednictwem istniejących i nowoprojektowanych 
stacji transformatorowych,

c) morliwo[ć budowy nowych stacji transforma-
torowych w granicach obszaru objętego planem pod 
warunkiem, re ich wykonanie nie będzie sprzeczne 
z ustaleniami planu i nie będzie kolidować z istnieją-
cą i planowaną zabudową;

d) budowę o[wietlenia ulicznego w liniach rozgra-
niczających dróg,

e) nakaz przebudowy istniejących sieci elektro-
energetycznych z linii napowietrznych na kablowe, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepEo:
a) morliwo[ć zaopatrzenia w ciepEo z miejskiej sie-

ci ciepEowniczej,
b) morliwo[ć zaopatrzenia z indywidualnych pró-

deE ciepEa, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy 
wykorzystaniu niskoemisyjnych no[ników energii,

c) morliwo[ć stosowania do ogrzewania alterna-
tywnych no[ników energii,

d) zachowanie, modernizację, przebudowę i roz-
budowę urządzeG grzewczych w celu zastosowania 
niskoemisyjnych no[ników energii;

7) w zakresie telekomunikacji:
a) budowę sieci telekomunikacyjnej nalery realizo-

wać zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) w zakresie gospodarki odpadami:
a) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komu-

nalnych w systemie obsEugi zorganizowanym przez 
gminę na podstawie Planu Gospodarki Odpadami 
dla Miasta Dęblin oraz regulaminu utrzymania czy-
sto[ci i porządku na terenie Miasta Dęblin.

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

1) ukEad komunikacyjny tworzą drogi gEówne ru-
chu przyspieszonego, dojazdowe i wewnętrzne, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: KDGP, 
KDD, KDW;

2) na terenach przeznaczonych na cele komunika-
cji ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) morliwo[ć lokalizowania obiektów maEej archi-
tektury: sEupy ogEoszeniowe, Eawki, elementy deko-
racyjne itp., w liniach rozgraniczających dróg,

b) morliwo[ć lokalizacji miejsc postojowych, [cie-
rek rowerowych, chodników, o[wietlenia, zieleni 
itp., w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

3) przy wyznaczaniu dróg wewnętrznych, nie 
oznaczonych na rysunku planu, obowiązuje mini-
malna szeroko[ć 5,0 m.

RozdziaE 2
Ustalenia szczegóEowe

ZaEącznik nr 1 
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§14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1U ustala się:

1) przeznaczenie ｠ zabudowa usEugowa;
2) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

｠ 40%,
b) udziaE powierzchni terenu biologicznie czynne-

go ｠ minimum 20% powierzchni terenu,
c) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-

wy ｠ 1,2,
d) wysoko[ć zabudowy do 12,0 m,
e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustale-

nia lit. a, b, c, d nalery stosować odpowiednio w 
ramach dokonywanej zmiany parametrów lub kon-
strukcji istniejących budynków (dotyczy rozbudo-
wy, nadbudowy, przebudowy i remontu), z zastrze-
reniem pkt 5 lit. a;

3) w zakresie zasad ksztaEtowania zabudowy i za-
gospodarowania terenu:

a) dachy wielospadowe,
b) pokrycia dachowe dachówką ceramiczną lub 

blachodachówką w kolorach: brązu, czerwieni i gra-
fitu,

c) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustale-
nia lit. a, b nalery stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji 
istniejących budynków (dotyczy rozbudowy, nad-
budowy, przebudowy i remontu), z zastrzereniem 
pkt 5 lit. a;

4) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 
parametrów dziaEki budowlanej:

a) zakaz podziaEu na odrębne dziaEki budowlane;
5) w zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego:
a) dla istniejących budynków, znajdujących się 

pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią 
rozgraniczającą drogi, morliwo[ć wyEącznie przebu-
dowy i remontu,

b) morliwo[ć lokalizowania wolnostojących no[ni-
ków reklamowych,

c) lokalizacja ogrodzeG frontowych dziaEek bu-
dowlanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi dróg 
wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się 
ich wycofanie nie więcej nir 2,0 m w gEąb dziaEki 
budowlanej w miejscach sytuowania bram wjaz-
dowych oraz w przypadku konieczno[ci ominięcia 
istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeG infra-
struktury technicznej itp.),

d) zakaz realizacji ogrodzeG peEnych i z przęsEami 
z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
blachy,

e) wysoko[ć ogrodzeG do 1,6 m, mierząc od po-
ziomu chodnika lub poziomu terenu do najwyrszego 
punktu ogrodzenia,

f) wysoko[ć podmurówki ogrodzenia od strony 
dróg publicznych do 40 cm, mierząc od poziomu 
chodnika lub poziomu terenu;

6) w zakresie obsEugi komunikacyjnej:
a) obsEuga z drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01KDW oraz z drogi zlokalizowanej poza 

obszarem planu, oznaczonej na rysunku planu jako 
ul. Wi[lana, wyEącznie poprzez utrzymanie istnieją-
cych zjazdów;

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych 
lub postojowych:

a) minimum 1 miejsce postojowe na 20 m2 po-
wierzchni urytkowej obiektów, w tym 10% jako 
miejsca postojowe ogólnodostępne dla osób niepeE-
nosprawnych ｠ minimum jedno miejsce postojowe;

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązu-
ją odpowiednie ustalenia zawarte w §12;

9) warto[ć stawki procentowej, sEurącej nalicza-
niu opEaty wynikającej ze wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, wynosi 15%.

§15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2KS ustala się:

1) przeznaczenie ｠ obiekty obsEugi komunikacji ｠ 
garare, miejsca postojowe;

2) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

- 55%,
b) udziaE powierzchni terenu biologicznie czynne-

go ｠ minimum 10% powierzchni terenu,
c) wysoko[ć zabudowy do 3,5 m;
3) w zakresie zasad ksztaEtowania zabudowy i za-

gospodarowania terenu:
a) dachy pEaskie;
4) zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 

parametrów dziaEki budowlanej:
a) zakaz podziaEu na odrębne dziaEki budowlane;
5) w zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego:
a) zakaz grodzenia terenu;
6) w zakresie obsEugi komunikacyjnej:
a) obsEuga z drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01KDW;
7) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązu-

ją odpowiednie ustalenia zawarte w §12;
8) wysoko[ć stawki procentowej, sEurącej nali-

czaniu opEaty wynikającej ze wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, wynosi 15%.

§16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3W ustala się:

1) przeznaczenie ｠ infrastruktura techniczna ｠ 
ujęcie wody;

2) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) dopuszcza się zwiększenie powierzchni zabu-

dowy o 30%,
b) udziaE powierzchni terenu biologicznie czynne-

go ｠ minimum 60% powierzchni terenu,
c) wysoko[ć zabudowy do 10,0 m;
d) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia 

lit. a, b, c nalery stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji 
istniejących budynków (dotyczy rozbudowy, nad-
budowy, przebudowy i remontu);

3) w zakresie ksztaEtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu:
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a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy i urządzeG 
związanych z przeznaczeniem terenu;

4) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 
parametrów dziaEki budowlanej:

a) zakaz podziaEu na odrębne dziaEki budowlane;
5) w zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego:
a) zakaz realizacji ogrodzeG peEnych i z przęsEami 

z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
blachy,

b) wysoko[ć ogrodzeG do 1,6 m mierząc od po-
ziomu chodnika lub poziomu terenu do najwyrszego 
punktu ogrodzenia,

c) wysoko[ć podmurówki ogrodzenia od strony 
dróg publicznych do 40 cm, mierząc od poziomu 
chodnika lub poziomu terenu;

6) w zakresie obsEugi komunikacyjnej:
a) obsEuga z drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01KDW;
7) teren znajduje się w strefie ochrony bezpo[red-

niej ujęcia wody ｧWi[lanaｦ, obowiązują ustalenia 
zawarte w §7 pkt 5;

8) czę[ć terenu objęta jest ograniczeniem wyso-
ko[ci obiektów w rejonie lotniska, obowiązują usta-
lenia zawarte w §7 pkt 6;

9) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązu-
ją odpowiednie ustalenia zawarte w §12;

10) warto[ć stawki procentowej, sEurącej nalicza-
niu opEaty wynikającej ze wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, wynosi 15%.

§17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4E ustala się:

1) przeznaczenie ｠ infrastruktura techniczna ｠ 
obiekty i urządzenia systemu elektroenergetyczne-
go;

2) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) udziaE powierzchni terenu biologicznie czynne-

go ｠ minimum 10% powierzchni terenu;
3) w zakresie ksztaEtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy i urządzeG 

związanych z przeznaczeniem terenu;
4) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 

parametrów dziaEki budowlanej:
a) zakaz podziaEu na odrębne dziaEki budowlane;
5) w zakresie okre[lenia linii zabudowy:
a) utrzymanie istniejącej linii zabudowy od linii roz-

graniczającej drogi, zlokalizowanej poza obszarem 
planu, oznaczonej na rysunku planu jako ul. Wi[la-
na;

6) w zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

a) zakaz realizacji ogrodzeG peEnych i z przęsEami 
z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
blachy,

b) wysoko[ć ogrodzeG do 1,6 m mierząc od po-
ziomu chodnika lub poziomu terenu do najwyrszego 
punktu ogrodzenia,

c) wysoko[ć podmurówki ogrodzenia od strony 

dróg publicznych do 40 cm, mierząc od poziomu 
chodnika lub poziomu terenu;

7) w zakresie obsEugi komunikacyjnej:
a) obsEuga z drogi zlokalizowanej poza obszarem 

planu, oznaczonej na rysunku planu jako ul. Wi[la-
na, do czasu realizacji w jej [ladzie drogi gEównej 
ruchu przyspieszonego,

b) po realizacji drogi gEównej ruchu przyspieszone-
go dopuszcza się utrzymanie istniejących zjazdów z 
drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Wi[lana;

8) czę[ć terenu objęta jest ograniczeniem wyso-
ko[ci obiektów w rejonie lotniska, obowiązują usta-
lenia zawarte w §7 pkt 6;

9) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązu-
ją odpowiednie ustalenia zawarte w §12;

10) warto[ć stawki procentowej, sEurącej nalicza-
niu opEaty wynikającej ze wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, wynosi 15%.

§18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5KS ustala się:

1) przeznaczenie ｠ obiekty obsEugi komunikacji ｠ 
garare, miejsca postojowe;

2) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

- 55%,
b) udziaE powierzchni terenu biologicznie czynne-

go ｠ minimum 10% powierzchni terenu,
c) wysoko[ć zabudowy do 3,5 m,
d) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia 

lit. a, b, c nalery stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji 
istniejących budynków (dotyczy rozbudowy, nad-
budowy, przebudowy i remontu);

3) w zakresie ksztaEtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu:

a) dachy pEaskie;
b) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustale-

nia lit. a nalery stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji 
istniejących budynków (dotyczy rozbudowy, nad-
budowy, przebudowy i remontu);

4) zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 
parametrów dziaEki budowlanej:

a) zakaz podziaEu na odrębne dziaEki budowlane;
5) w zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego:
a) zakaz grodzenia terenu;
6) w zakresie obsEugi komunikacyjnej:
a) obsEuga z drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01KDW;
7) czę[ć terenu znajduje się w strefie ochrony za-

bytkowego drzewostanu alei lipowej, obowiązują 
ustalenia zawarte w §11 pkt 1;

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązu-
ją odpowiednie ustalenia zawarte w §12;

9) wysoko[ć stawki procentowej, sEurącej nali-
czaniu opEaty wynikającej ze wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, wynosi 15%.
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§19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 6PS ustala się:

1) przeznaczenie ｠ infrastruktura techniczna ｠ 
pompownia [cieków;

2) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) dopuszcza się zwiększenie powierzchni zabu-

dowy o 30%,
b) udziaE powierzchni terenu biologicznie czynne-

go ｠ minimum 5% powierzchni terenu,
c) wysoko[ć zabudowy do 5,0 m;
d) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia 

lit. a, b, c nalery stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji 
istniejących budynków (dotyczy rozbudowy, nad-
budowy, przebudowy i remontu);

3) w zakresie ksztaEtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy i urządzeG 
związanych z przeznaczeniem terenu;

4) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 
parametrów dziaEki budowlanej:

a) zakaz podziaEu na odrębne dziaEki budowlane;
5) w zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego:
a) zakaz realizacji ogrodzeG peEnych i z przęsEami 

z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
blachy,

b) wysoko[ć ogrodzeG do 1,6 m mierząc od po-
ziomu chodnika lub poziomu terenu do najwyrszego 
punktu ogrodzenia,

c) wysoko[ć podmurówki ogrodzenia od strony 
dróg publicznych do 40 cm, mierząc od poziomu 
chodnika lub poziomu terenu;

6) w zakresie obsEugi komunikacyjnej:
a) obsEuga z drogi zlokalizowanej poza obszarem 

planu, oznaczonej na rysunku planu jako ul. Stęryc-
ka, poprzez teren 7U;

7) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązu-
ją odpowiednie ustalenia zawarte w §12;

8) warto[ć stawki procentowej, sEurącej nalicza-
niu opEaty wynikającej ze wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, wynosi 15%.

§20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 7U ustala się:

1) przeznaczenie ｠ zabudowa usEugowa;
2) dopuszcza się realizację miejsc postojowych, 

niezwiązanych z obsEugą przeznaczenia terenu;
3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

｠ 45%,
b) udziaE powierzchni terenu biologicznie czynne-

go ｠ minimum 15% powierzchni wydzielonej dziaEki 
budowlanej,

c) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 1,35,

d) wysoko[ć zabudowy do 12,0 m;
4) w zakresie zasad ksztaEtowania zabudowy i za-

gospodarowania terenu:
a) dachy pEaskie lub wielospadowe,

b) pokrycia dachowe dachówką ceramiczną lub 
blachodachówką w kolorach: brązu, czerwieni i gra-
fitu, z wyEączeniem dachów pEaskich,

c) utrzymanie obiektów i urządzeG związanych z 
funkcjonowaniem ujęcia wody ｧWi[lanaｦ, do czasu 
ich przebudowy lub przeniesienia w granice terenu 
3W;

5) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 
parametrów dziaEki budowlanej:

a) powierzchnia nowo wydzielanej dziaEki budow-
lanej nie mniejsza nir 1900 m2,

b) szeroko[ć frontu nowo wydzielanej dziaEki bu-
dowlanej nie mniejsza nir 30 m;

6) w zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

a) morliwo[ć lokalizowania wolnostojących no[ni-
ków reklamowych,

b) lokalizacja ogrodzeG frontowych dziaEek bu-
dowlanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi dróg 
wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się 
ich wycofanie nie więcej nir 2,0 m w gEąb dziaEki 
budowlanej w miejscach sytuowania bram wjaz-
dowych oraz w przypadku konieczno[ci ominięcia 
istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeG infra-
struktury technicznej itp.),

c) zakaz realizacji ogrodzeG peEnych i z przęsEami 
z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
blachy,

d) wysoko[ć ogrodzeG do 1,6 m, mierząc od po-
ziomu chodnika lub poziomu terenu do najwyrszego 
punktu ogrodzenia,

e) wysoko[ć podmurówki ogrodzenia od strony 
dróg publicznych do 40 cm, mierząc od poziomu 
chodnika lub poziomu terenu;

7) w zakresie obsEugi komunikacyjnej:
a) obsEuga z drogi zlokalizowanej poza obszarem 

planu, oznaczonej na rysunku planu jako ul. Stęryc-
ka,

b) morliwo[ć wyznaczania dróg wewnętrznych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w §13 pkt 3,

c) zapewnienie morliwo[ci obsEugi komunikacyj-
nej terenu 6PS z drogi zlokalizowanej poza obsza-
rem planu, oznaczonej na rysunku planu jako ul. 
Stęrycka;

8) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych 
lub postojowych:

a) minimum 1 miejsce postojowe na 20 m2 po-
wierzchni urytkowej obiektów, w tym 10% jako 
miejsca postojowe ogólnodostępne dla osób niepeE-
nosprawnych ｠ minimum jedno miejsce postojowe;

9) czę[ć terenu objęta jest ograniczeniem wyso-
ko[ci obiektów w rejonie lotniska, obowiązują usta-
lenia zawarte w §7 pkt 6;

10) czę[ć terenu znajduje się w strefie ochrony 
zabytkowego drzewostanu alei lipowej, obowiązują 
ustalenia zawarte w §11 pkt 1;

11) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują odpowiednie ustalenia zawarte w §12;

12) warto[ć stawki procentowej, sEurącej nalicza-
niu opEaty wynikającej ze wzrostu warto[ci nieru-
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chomo[ci, wynosi 15%.

§21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 8U/MN ustala się:

1) przeznaczenie ｠ zabudowa usEugowa; zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna ｠ wolnostojąca, 
blipniacza;

2) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

｠ 40%,
b) udziaE powierzchni terenu biologicznie czynne-

go ｠ minimum 50% powierzchni wydzielonej dziaEki 
budowlanej,

c) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 1,2,

d) wysoko[ć zabudowy do 12,0 m, a dla budyn-
ków gospodarczych i gararowych do 5,0 m,

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustale-
nia lit. a, b, c, d nalery stosować odpowiednio w 
ramach dokonywanej zmiany parametrów lub kon-
strukcji istniejących budynków parametrów (doty-
czy rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remon-
tu), z zastrzereniem pkt 5 lit. a;

3) w zakresie zasad ksztaEtowania zabudowy i za-
gospodarowania terenu:

a) dla budynków mieszkalnych dachy wielospado-
we,

b) dla wolnostojących budynków gospodarczych i 
gararowych dachy pEaskie lub wielospadowe, a dla 
budynków gospodarczych i gararowych zlokalizo-
wanych w granicy dziaEki dopuszcza się dodatkowo 
dachy jednospadowe o kącie nachylenia poEaci da-
chowych do 40°,

c) pokrycia dachowe dachówką ceramiczną lub 
blachodachówką w kolorach: brązu, czerwieni i gra-
fitu, z wyEączeniem dachów pEaskich,

d) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia 
lit. a, b, c nalery stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji 
istniejących budynków parametrów (dotyczy rozbu-
dowy, nadbudowy, przebudowy i remontu), z za-
strzereniem pkt 5 lit. a;

4) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 
parametrów dziaEki budowlanej:

a) powierzchnia nowo wydzielanej dziaEki budow-
lanej nie mniejsza nir 600 m2 dla zabudowy usEugo-
wej i mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 
320 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej blipniaczej,

b) szeroko[ć frontu nowo wydzielanej dziaEki 
budowlanej nie mniejsza nir 15 m dla zabudowy 
usEugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojącej, 12 m dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej blipniaczej;

5) w zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

a) dla istniejących budynków, znajdujących się 
pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią 
rozgraniczającą drogi, morliwo[ć wyEącznie przebu-
dowy i remontu,

b) lokalizacja ogrodzeG frontowych dziaEek bu-
dowlanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi dróg 
wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się 
ich wycofanie nie więcej nir 2,0 m w gEąb dziaEki 
budowlanej w miejscach sytuowania bram wjaz-
dowych oraz w przypadku konieczno[ci ominięcia 
istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeG infra-
struktury technicznej itp.),

c) zakaz realizacji ogrodzeG peEnych i z przęsEami 
z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
blachy,

d) wysoko[ć ogrodzeG do 1,6 m, mierząc od po-
ziomu chodnika lub poziomu terenu do najwyrszego 
punktu ogrodzenia,

e) wysoko[ć podmurówki ogrodzenia od strony 
dróg publicznych do 40 cm, mierząc od poziomu 
chodnika lub poziomu terenu;

6) w zakresie obsEugi komunikacyjnej:
a) obsEuga z drogi, zlokalizowanej poza obszarem 

planu, oznaczonej na rysunku planu jako ul. Stęryc-
ka,

b) obsEuga z drogi, zlokalizowanej poza obszarem 
planu, oznaczonej na rysunku planu jako ul. Wi[la-
na, do czasu realizacji w jej [ladzie drogi gEównej 
ruchu przyspieszonego,

c) po realizacji drogi gEównej ruchu przyspieszone-
go dopuszcza się utrzymanie istniejących zjazdów z 
drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Wi[lana,

d) morliwo[ć wyznaczania dróg wewnętrznych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w §13 pkt 3;

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych 
lub postojowych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal miesz-
kalny, wliczając miejsca gararowe,

b) dla zabudowy usEugowej minimum 1 miejsce 
postojowe na 20 m2 powierzchni urytkowej obiek-
tów, w tym 10% jako miejsca postojowe ogólno-
dostępne dla osób niepeEnosprawnych ｠ minimum 
jedno miejsce postojowe;

8) teren objęty jest ograniczeniem wysoko[ci 
obiektów w rejonie lotniska, obowiązują ustalenia 
zawarte w §7 pkt 6;

9) czę[ć terenu znajduje się w strefie ochrony za-
bytkowego drzewostanu alei lipowej, obowiązują 
ustalenia zawarte w §11 pkt 1;

10) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują odpowiednie ustalenia zawarte w §12;

11) warto[ć stawki procentowej, sEurącej nalicza-
niu opEaty wynikającej ze wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, wynosi 15%.

ZaEącznik nr 2 

§22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 9U/MN ustala się:

1) przeznaczenie ｠ zabudowa usEugowa; zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna ｠ wolnostojąca, 
blipniacza;

2) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
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a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
｠ 35%,

b) udziaE powierzchni terenu biologicznie czynne-
go ｠ minimum 50% powierzchni wydzielonej dziaEki 
budowlanej,

c) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 0,7,

d) wysoko[ć zabudowy do 10,0 m, a dla budyn-
ków gospodarczych i gararowych do 5,0 m,

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustale-
nia lit. a, b, c, d nalery stosować odpowiednio w 
ramach dokonywanej zmiany parametrów lub kon-
strukcji istniejących budynków (dotyczy rozbudo-
wy, nadbudowy, przebudowy i remontu);

3) w zakresie zasad ksztaEtowania zabudowy i za-
gospodarowania terenu:

a) dla budynków mieszkalnych dachy wielospado-
we,

b) dla wolnostojących budynków gospodarczych i 
gararowych dachy pEaskie lub wielospadowe, a dla 
budynków gospodarczych i gararowych zlokalizo-
wanych w granicy dziaEki dopuszcza się dodatkowo 
dachy jednospadowe o kącie nachylenia poEaci da-
chowych do 40°,

c) pokrycia dachowe dachówką ceramiczną lub 
blachodachówką w kolorach: brązu, czerwieni i gra-
fitu, z wyEączeniem dachów pEaskich,

d) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia 
lit. a, b, c nalery stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji 
istniejących budynków (dotyczy rozbudowy, nad-
budowy, przebudowy i remontu);

4) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 
parametrów dziaEki budowlanej:

a) powierzchnia nowo wydzielanej dziaEki budow-
lanej nie mniejsza nir 600 m2 dla zabudowy usEugo-
wej i mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 
320 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej blipniaczej,

b) szeroko[ć frontu nowo wydzielanej dziaEki 
budowlanej nie mniejsza nir 23 m dla zabudowy 
usEugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojącej, 12 m dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej blipniaczej;

5) w zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

a) lokalizacja ogrodzeG frontowych dziaEek bu-
dowlanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi dróg 
wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się 
ich wycofanie nie więcej nir 2,0 m w gEąb dziaEki 
budowlanej w miejscach sytuowania bram wjaz-
dowych oraz w przypadku konieczno[ci ominięcia 
istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeG infra-
struktury technicznej itp.),

b) zakaz realizacji ogrodzeG peEnych i z przęsEami 
z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
blachy,

c) wysoko[ć ogrodzeG do 1,6 m, mierząc od po-
ziomu chodnika lub poziomu terenu do najwyrszego 
punktu ogrodzenia,

d) wysoko[ć podmurówki ogrodzenia od strony 
dróg publicznych do 40 cm, mierząc od poziomu 
chodnika lub poziomu terenu;

6) w zakresie obsEugi komunikacyjnej:
a) obsEuga z drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 03KDD oraz z drogi zlokalizowanej poza 
obszarem planu, oznaczonej na rysunku planu jako 
ul. Sienkiewicza;

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych 
lub postojowych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal miesz-
kalny, wliczając miejsca gararowe,

b) dla zabudowy usEugowej minimum 1 miejsce 
postojowe na 20 m2 powierzchni urytkowej obiek-
tów, w tym 10% jako miejsca postojowe ogólno-
dostępne dla osób niepeEnosprawnych ｠ minimum 
jedno miejsce postojowe;

8) czę[ć terenu znajduje się w zasięgu oddziaEy-
wania haEasu lotniczego, obowiązują ustalenia za-
warte w §10 pkt 3;

9) teren objęty jest ograniczeniem wysoko[ci 
obiektów w rejonie lotniska, obowiązują ustalenia 
zawarte w §7 pkt 6;

10) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują odpowiednie ustalenia zawarte w §12;

11) warto[ć stawki procentowej, sEurącej nalicza-
niu opEaty wynikającej ze wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, wynosi 15%.

§23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 10U/MN ustala się:

1) przeznaczenie ｠ zabudowa usEugowa; zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

2) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

｠ 35%,
b) udziaE powierzchni terenu biologicznie czynne-

go ｠ minimum 50% powierzchni wydzielonej dziaEki 
budowlanej,

c) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 0,7,

d) wysoko[ć zabudowy do 10,0 m, a dla budyn-
ków gospodarczych i gararowych do 5,0 m,

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustale-
nia lit. a, b, c, d nalery stosować odpowiednio w 
ramach dokonywanej zmiany parametrów lub kon-
strukcji istniejących budynków (dotyczy rozbudo-
wy, nadbudowy, przebudowy i remontu);

3) w zakresie zasad ksztaEtowania zabudowy i za-
gospodarowania terenu:

a) dla budynków mieszkalnych dachy wielospado-
we,

b) dla wolnostojących budynków gospodarczych i 
gararowych dachy pEaskie lub wielospadowe, a dla 
budynków gospodarczych i gararowych zlokalizo-
wanych w granicy dziaEki dopuszcza się dodatkowo 
dachy jednospadowe o kącie nachylenia poEaci da-
chowych do 40°,

c) pokrycia dachowe dachówką ceramiczną lub 
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blachodachówką w kolorach: brązu, czerwieni i gra-
fitu, z wyEączeniem dachów pEaskich,

d) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia 
lit. a, b, c nalery stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji 
istniejących budynków (dotyczy rozbudowy, nad-
budowy, przebudowy i remontu);

4) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 
parametrów dziaEki budowlanej:

a) zakaz podziaEu na odrębne dziaEki budowlane;
5) w zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego:
a) lokalizacja ogrodzeG frontowych dziaEek bu-

dowlanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi dróg 
wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się 
ich wycofanie nie więcej nir 2,0 m w gEąb dziaEki 
budowlanej w miejscach sytuowania bram wjaz-
dowych oraz w przypadku konieczno[ci ominięcia 
istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeG infra-
struktury technicznej itp.),

b) zakaz realizacji ogrodzeG peEnych i z przęsEami 
z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
blachy,

c) wysoko[ć ogrodzeG do 1,6 m, mierząc od po-
ziomu chodnika lub poziomu terenu do najwyrszego 
punktu ogrodzenia,

d) wysoko[ć podmurówki ogrodzenia od strony 
dróg publicznych do 40 cm, mierząc od poziomu 
chodnika lub poziomu terenu;

6) w zakresie obsEugi komunikacyjnej:
a) obsEuga z drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 03KDD oraz z dróg zlokalizowanych poza 
obszarem planu, oznaczonych na rysunku planu jako 
ul. Sienkiewicza i ul. TaGskiego;

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych 
lub postojowych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal miesz-
kalny, wliczając miejsca gararowe,

b) dla zabudowy usEugowej minimum 1 miejsce 
postojowe na 20 m2 powierzchni urytkowej obiek-
tów, w tym 10% jako miejsca postojowe ogólno-
dostępne dla osób niepeEnosprawnych ｠ minimum 
jedno miejsce postojowe;

8) czę[ć terenu znajduje się w zasięgu oddziaEy-
wania haEasu lotniczego, obowiązują ustalenia za-
warte w §10 pkt 3;

9) teren objęty jest ograniczeniem wysoko[ci 
obiektów w rejonie lotniska, obowiązują ustalenia 
zawarte w §7 pkt 6;

10) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują odpowiednie ustalenia zawarte w §12;

11) warto[ć stawki procentowej, sEurącej nalicza-
niu opEaty wynikającej ze wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, wynosi 15%.

ZaEącznik nr 3 

§24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 11U ustala się:

1) przeznaczenie ｠ zabudowa usEugowa;
2) dopuszcza się lokalizację lokalu mieszkalnego 

w zabudowie usEugowej powyrej pierwszej kondy-
gnacji;

3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

｠ 40%,
b) udziaE powierzchni terenu biologicznie czynne-

go ｠ minimum 20% powierzchni wydzielonej dziaEki 
budowlanej,

c) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 0,8,

d) wysoko[ć zabudowy do 10,0 m,
e) maksymalny udziaE powierzchni urytkowej lo-

kalu mieszkalnego ｠ 40% powierzchni urytkowej 
zabudowy usEugowej, w której lokal ten jest zloka-
lizowany,

4) w zakresie zasad ksztaEtowania zabudowy i za-
gospodarowania terenu:

a) dachy pEaskie lub wielospadowe,
b) pokrycia dachowe dachówką ceramiczną lub 

blachodachówką w kolorach: brązu, czerwieni i gra-
fitu, z wyEączeniem dachów pEaskich,

5) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 
parametrów dziaEki budowlanej:

a) powierzchnia nowo wydzielanej dziaEki budow-
lanej nie mniejsza nir 1000 m2,

b) szeroko[ć frontu nowo wydzielanej dziaEki bu-
dowlanej nie mniejsza nir 20 m;

6) w zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

a) realizacja projektowanych szpalerów drzew, w 
miejscach wskazanych na rysunku planu symbolem 
graficznym, w pasach o szeroko[ci minimum 6,0 m,

b) morliwo[ć lokalizowania wolnostojących no[ni-
ków reklamowych;

c) lokalizacja ogrodzeG frontowych dziaEek bu-
dowlanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi dróg 
wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się 
ich wycofanie nie więcej nir 2,0 m w gEąb dziaEki 
budowlanej w miejscach sytuowania bram wjaz-
dowych oraz w przypadku konieczno[ci ominięcia 
istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeG infra-
struktury technicznej itp.),

d) zakaz realizacji ogrodzeG peEnych i z przęsEami 
z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
blachy,

e) wysoko[ć ogrodzeG do 1,6 m, mierząc od po-
ziomu chodnika lub poziomu terenu do najwyrszego 
punktu ogrodzenia,

f) wysoko[ć podmurówki ogrodzenia od strony 
dróg publicznych do 40 cm, mierząc od poziomu 
chodnika lub poziomu terenu;

7) w zakresie obsEugi komunikacyjnej:
a) obsEuga z drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 04KDD oraz z drogi zlokalizowanej poza 
obszarem planu, oznaczonej na rysunku planu jako 
ul. Meissnera,

b) morliwo[ć wyznaczania dróg wewnętrznych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w §13 pkt 3;
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8) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych 
lub postojowych:

a) minimum 1 miejsce postojowe na 20 m2 po-
wierzchni urytkowej obiektów, w tym 10% jako 
miejsca postojowe ogólnodostępne dla osób niepeE-
nosprawnych ｠ minimum jedno miejsce postojowe;

9) czę[ć terenu znajduje się w zasięgu oddziaEy-
wania haEasu lotniczego, obowiązują ustalenia za-
warte w §10 pkt 3;

10) teren objęty jest ograniczeniem wysoko[ci 
obiektów w rejonie lotniska, obowiązują ustalenia 
zawarte w §7 pkt 6;

11) czę[ć terenu znajduje się w obszarze poten-
cjalnego zagrorenia powodzią, obowiązują ustalenia 

zawarte w §7 pkt 4;
12) w terenie zlokalizowana jest linia energetycz-

na 15kV wraz ze strefą oddziaEywania, obowiązują 
ustalenia zawarte w §8 pkt 4,5;

13) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują odpowiednie ustalenia zawarte w §12;

14) warto[ć stawki procentowej, sEurącej nalicza-
niu opEaty wynikającej ze wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, wynosi 15%.

§25. 1. Dla poszczególnych dróg, oznaczonych na 
rysunku planu, ustala się następujące warunki funk-
cjonalno ｠ techniczne:

2. Warto[ć stawki procentowej, sEurącej nalicza-
niu opEaty wynikającej ze wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, dla terenów dróg wynosi 1%.

RozdziaE 3
Ustalenia koGcowe

§26. Od dnia wej[cia w rycie niniejszego planu 
na obszarze objętym planem traci moc miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Wi-
[lana ｠ qwica w Dęblinie, zatwierdzony uchwaEą Nr 
LI/386/2002 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 5 mar-
ca 2002 r. ze zmianami zatwierdzonymi uchwaEą Nr 
XII/71/2007 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 czerwca 
2007 r.

§27. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczętych przed dniem wej[cia w ry-
cie niniejszego planu, a nie zakoGczonych decyzją 
ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§28. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta Dęblin.

§29. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubelskiego.

 
 Przewodniczący Rady 

Ryszard KarpiGski

Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego Nr 3 – 14 – Poz. 49 
 
11) część terenu znajduje się w obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią, obowiązują ustalenia 
zawarte w §7 pkt 4; 
12) w terenie zlokalizowana jest linia energetyczna 15kV wraz ze strefą oddziaływania, obowiązują 
ustalenia zawarte w §8 pkt 4,5; 
13) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §12; 
14) wartość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty wynikającej ze wzrostu wartości 
nieruchomości, wynosi 15%. 
§25. 1. Dla poszczególnych dróg, oznaczonych na rysunku planu, ustala się następujące warunki 
funkcjonalno – techniczne: 
 
Lp.  Symbol 

terenu  
Przeznaczenie 

terenu  
Zasady zagospodarowania  Informacje  

1. 01KDW droga niepubliczna  
 wewnętrzna 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 6,0 m droga 
istniejąca  
 bez nazwy 

2. 02KDGP droga publiczna  
 klasy głównej ruchu 
przyspieszonego 

- projektowane poszerzenie drogi głównej ruchu 
przyspieszonego  
 - utrzymanie istniejącej zabudowy, zlokalizowanej 
w projektowanym pasie drogowym, do czasu realizacji 
drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego 

droga 
istniejąca  
 ul. Wiślana 

3. 03KDD droga publiczna  
 klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 15,0 m 
 - chodnik obustronny 
 - parking przyuliczny w miejscu wskazanym na rysunku 
planu 

droga 
istniejąca  
 ul. Żwirki 
i Wigury 

4. 04KDD droga publiczna  
 klasy dojazdowej 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 15,0 m  
 - chodnik minimum jednostronny 
 - utrzymanie istniejącej zabudowy, zlokalizowanej 
w projektowanym pasie drogowym, do czasu realizacji 
drogi klasy dojazdowej 

droga 
projektowana 

 
2. Wartość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości, 
dla terenów dróg wynosi 1%. 

Rozdział 3 
Ustalenia ko cowe 

§26. Od dnia wejścia w życie niniejszego planu na obszarze objętym planem traci moc miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie, zatwierdzony uchwałą Nr 
LI/386/2002 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 5 marca 2002 r. ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą Nr 
XII/71/2007 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 czerwca 2007 r. 
§27. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie 
niniejszego planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu. 
§28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin. 
§29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 196 ｠ Poz. 49



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 197 ｠ Poz. 49



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 198 ｠ Poz. 49



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 199 ｠ Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 200 ｠ Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 201 ｠ Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 202 ｠ Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 203 ｠ Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 204 ｠    Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 205 ｠ Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 206 ｠ Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 207 ｠ Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 208 ｠ Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 209 ｠ Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 210 ｠ Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 211 ｠ Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 212 ｠ Poz. 49 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 213 ｠ Poz. 49 
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXI/432/2010 
Rady Miasta DĊblin z dnia 10 listopada 2010 r. 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
WiWlana – bwica w DCblinie, wniesionych w okresie wyłocenia do publicznego wgl>du 

RozstrzygniCcie 
burmistrza 
w sprawie 

rozpatrzenia 
uwagi 

RozstrzygniCcie Rady 
Miasta zał>cznik do 

uchwały Nr LXXI/432/2010 
z dnia 10 listopada 2010 r. 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiC, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszaj>cego 
uwagi 

TreWć uwagi 
Oznaczenie 

nieruchomoWci, 
 której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 
dla nierucho-
moWci, której 

dotyczy uwaga Uwaga 
nieuwzglCd-

niona 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga 
nieuwzglCd-

niona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

– – – – – – – – – –

Podczas wyłoĪenia w/w projektu planu do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym, zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), terminie na wniesienie uwag, do Burmistrza Miasta DĊblin 
uwagi nie wpłynĊły. 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 3 ｠ 215 ｠ Poz. 49 

Zał>cznik nr 5 do Uchwały Nr LXXI/432/2010 
Rady Miasta DCblin z dnia 10 listopada 2010 r. 

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla WiWlana – bwica w DCblinie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania 

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej sporz>dzono po analizie wszystkich, obowi>zuj>cych w zakresie 
budcetu gmin, ustaw i przepisów wykonawczych do nich, jak i wykonanych na potrzeby 
planu miejscowego materiałów planistycznych, a w szczególnoWci prognozy skutków 
finansowych uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla WiWlana – bwica w DCblinie. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ujCte w zmianach miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla WiWlana – bwica w DCblinie, nalec>ce do zadaM
własnych gminy, zostały oszacowane w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu 
miejscowego i obejmuj>: 

− wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi gminne, 
− budowC nawierzchni jezdni, chodników na drogach gminnych,
− uzbrojenie terenu w sieć wodoci>gow>, kanalizacjC deszczow> i sanitarn>, sieć

oWwietlenia ulicznego. 
Vrodki finansowe na te cele bCd> pochodzić ze Wrodków własnych gminy ustalanych  

w poszczególnych budcetach na dany rok oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 
Omawiane nakłady inwestycyjne równowacone bCd> w czCWci poprzez wzrost wpływów do 
budcetu w wyniku realizacji planu. Dochodem gminy, który moce zostać wykorzystany na 
realizacjC w/w inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, bCdzie wiCc równiec tzw. �renta 
planistyczna”, płacona na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku 
z uchwaleniem w/w planu miejscowego oraz zwiCkszony podatek od nieruchomoWci i od 
czynnoWci cywilnoprawnych. 

Finansowanie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec>
do zadaM własnych gminy jest uzalecnione od jej zdolnoWci finansowej i bCdzie okreWlone 
w wieloletnich planach inwestycyjnych, stanowi>cych zał>czniki do uchwał budcetowych 
w kolejnych okresach czasowych. 

Zasady finansowania w/w inwestycji odbywać siC bCd> zgodnie z przepisami ustawy 
o finansach publicznych, poprzez wydatki inwestycyjne z budcetu gminy zgodnie 
z uchwałami budcetowymi. 


