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UCHWADA NR XLVI/241/10

 RADY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

 z dnia 14 wrze[nia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny dla 
obszarów poEoronych w miejscowo[ci Kanie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pópn. 
zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 i art. 27 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z pópn. zm.), w związku z uchwaEą Nr VIII/45/07 
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 25 kwiet-
nia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządza-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny, dla ob-
szarów poEoronych w miejscowo[ciach: PawEów, 
Kanie, Krasne, Liszno, po stwierdzeniu zgodno[ci 
zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Rejowiec Fabryczny, uchwala się, co następuje:

§1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec 
Fabryczny, uchwalonego uchwaEą Nr XIV/68/03 
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 
2003 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 54, 
poz. 1054 z dnia 24 marca 2004 r.), dla obsza-
ru poEoronego w miejscowo[ci Kanie, zwaną dalej 
zmianą planu.

2. Granice obszaru objętego zmianą planu okre[la 
zaEącznik Nr 1 do uchwaEy.

§2. Integralną czę[cią uchwaEy są zaEączniki:
1) rysunek zmiany planu w skali 1:1000 w miej-

scowo[ci Kanie - zaEącznik Nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany planu dla obszaru poEoronego w 
miejscowo[ci Kanie ｠ zaEącznik Nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych dla obszaru poEoronego 
w miejscowo[ci Kanie - zaEącznik Nr 3.

§3.1. Dla obszaru objętego zmianą planu ustala 
się:

1) symbole i przeznaczenie:
a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej,
b) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
c) KD - tereny dróg publicznych,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczone na rysunku zmiany planu.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

1) realizacja zabudowy z uwzględnieniem wyma-
gaG kompozycyjno ｠ estetycznych i architektonicz-
nych obszaru;

2) realizacja nasadzeG drzew i krzewów, w celu 
zwiększenia atrakcyjno[ci terenu.

3. Zasady ochrony [rodowiska:
1) Obszar objęty zmianą planu poEorony jest w 

obrębie GEównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 
407 CheEm ｠ Zamo[ć, obowiązują:

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych [cie-
ków do gruntu,

b) zabezpieczenie przed przenikaniem do gruntu 
substancji mogących powodować zanieczyszcze-
nie GEównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 
CheEm ｠ Zamo[ć,

c) zakaz lokalizowania obiektów stanowiących za-
grorenie dla jako[ci wód podziemnych, niezabezpie-
czonych przed przenikaniem do podEora substancji 
szkodliwych dla [rodowiska;

2) Obszar objęty zmianą planu nie nalery do chro-
nionych przyrodniczo, nie występują tu ter skupie-
nia ro[linno[ci o szczególnej warto[ci przyrodniczej 
i tereny masowych lęgów ptactwa;

3) W obrębie dziaEek zabudowy mieszkaniowej, 
wzdEur dróg publicznych realizacja nasadzeG ziele-
ni w celu ochrony przed haEasem komunikacyjnym, 
zachowanie istniejących zadrzewieG i zieleni w celu 
utrzymania charakteru izolacyjno ｠ ozdobnego, har-
monizującego z istniejącym otoczeniem. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej: na obszarze 
objętym zmianą planu nie występują obiekty dzie-
dzictwa kultury i zabytków oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej.

5. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych:

1) tereny dróg nalery dostosować do potrzeb 
osób niepeEnosprawnych;

2) zakaz realizacji ogrodzeG z prefabrykowanych 
elementów betonowych.

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:

1) 1MN - pow. 1,57 ha ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej:

a) realizacja zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej o wysoko[ci do 2 kondygnacji nadziemnych, 
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w tym poddasze urytkowe,
b) posadowienie parteru budynku mieszkalnego 

do 1,0 m powyrej najnirszego punktu terenu w ob-
rysie budynku,

c) geometria dachu: dachy wielospadowe o poEa-
ciach gEównych nachylonych pod kątem od 30° do 
45°, wysoko[ć gEównej kalenicy do 9,0 m,

d) dopuszcza się zabudowanie Eącznie do 30% 
powierzchni dziaEki, przy zachowaniu nie mniej nir 
40% powierzchni biologicznie czynnej,

e) dopuszcza się realizację garary o wysoko[ci 1 
kondygnacji, jako wolnostojące, wbudowane lub 
dobudowane, w formie podporządkowanej zabudo-
wie mieszkaniowej,

f) dopuszcza się realizację zabudowy gospodar-
czej i/lub magazynowej o wysoko[ci 1 kondygnacji, 
w formie podporządkowanej zabudowie mieszkanio-
wej,

g) dopuszcza się realizację usEug z wyEączeniem 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko,

h) dopuszcza się sytuowanie budynków w odle-
gEo[ci 1,50 m od granicy lub bezpo[rednio przy gra-
nicy z sąsiednią dziaEką budowlaną, przy zachowa-
niu warunków bezpieczeGstwa porarowego, 

i) istniejące zainwestowanie z morliwo[cią prze-
ksztaEceG i rozbudowy,

j) dopuszcza się lokalizację sieci, przyEączy i urzą-
dzeG infrastruktury technicznej, których dokEadny 
przebieg zostanie ustalony na etapie realizacji inwe-
stycji,

k) dopuszcza się lokalizowanie obiektów maEej ar-
chitektury,

l) nieprzekraczalne linie zabudowy: min. 15,0 m 
od krawędzi jezdni drogi gminnej Nr 104602L relacji 
Kanie ｠ Krasne;

2) 2RM - pow. 3,50 ha, 3RM ｠ pow. 5,0 ha ｠ 
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych:

a) realizacja budynków mieszkalnych, gospodar-
czych, inwentarskich, budowli rolniczych oraz prze-
twórstwa rolno ｠ sporywczego, towarzyszącego 
gospodarstwom rolnym,

b) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 2 kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze urytkowe,

c) posadowienie parteru budynku mieszkalnego 
do 1,0 m powyrej najnirszego punktu terenu w ob-
rysie budynku,

d) geometria dachu: dachy wielospadowe o poEa-
ciach gEównych nachylonych pod kątem od 30° do 
45°, wysoko[ć gEównej kalenicy do 9,0 m,

e) wysoko[ć zabudowy gospodarczej, hodowlanej 
i produkcyjnej ｠ wynikająca z technologii prowadzo-
nego gospodarstwa rolnego,

f) dopuszcza się realizację budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych,

g) dopuszcza się realizację usEug z wyEączeniem 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko,

h) dopuszcza się wykorzystanie zabudowy zagro-

dowej dla celów agroturystycznych,
i) dopuszcza się zabudowanie Eącznie do 30% 

powierzchni dziaEki, przy zachowaniu nie mniej nir 
40% powierzchni biologicznie czynnej,

j) istniejące zainwestowanie z morliwo[cią prze-
ksztaEceG i rozbudowy,

k) dopuszcza się lokalizację sieci, przyEączy i urzą-
dzeG infrastruktury technicznej, których dokEadny 
przebieg zostanie ustalony na etapie realizacji inwe-
stycji,

l) dopuszcza się lokalizowanie obiektów maEej ar-
chitektury,

E) nieprzekraczalne linie zabudowy: min. 15,0 m 
od krawędzi jezdni drogi gminnej Nr 104602L relacji 
Kanie ｠ Krasne i min. 8,0 m od krawędzi jezdni dro-
gi publicznej 4KD;

3) 4KD - pow. 0,34 ha ｠ teren drogi publicznej:
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ min. 

10,0 m,
b) szeroko[ć jezdni ｠ min. 5,0 m,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ min. 8,0 m 

od krawędzi jezdni;
d) szlak turystyczny czerwony: CheEm ｠ Kanie ｠ 

Trawniki PKP ｠ do utrzymania;
4) 5KD - pow. 0,07 ha ｠ teren drogi publicznej:
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ min. 

10,0 m,
b) szeroko[ć jezdni ｠ min. 5,0 m,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ min. 8,0 m 

od krawędzi jezdni;
Podane powierzchnie terenów są orientacyjne.
7. Zasady ksztaEtowania i rozwoju systemów ko-

munikacji i infrastruktury technicznej:
1) komunikacja - w pasach drogowych dopuszcza 

się lokalizację sieci, przyEączy i urządzeG infrastruk-
tury technicznej, których dokEadny przebieg zosta-
nie ustalony na etapie realizacji inwestycji, w uzgod-
nieniu z zarządcą drogi;

2) zaopatrzenie w wodę ｠ powiązanie terenów 
objętych zmianą planu z istniejącym wodociągiem 
wiejskim, przy pomocy ukEadu uzupeEniającego sie-
ci rozdzielczych, w tym dla potrzeb przeciwporaro-
wych;

3) odprowadzenie [cieków sanitarnych - do indy-
widualnych urządzeG do gromadzenia [cieków z za-
pewnieniem ich oczyszczania i usuwania, stosow-
nie do odrębnych przepisów; zakaz odprowadzania 
bądp wylewania [cieków bytowych do cieków wod-
nych, urządzeG melioracyjnych i gruntu;

4) odprowadzenie wód opadowych ｠ powierzch-
niowo do rowów i cieków wodnych;

5) usuwanie nieczysto[ci staEych ｠ poprzez indy-
widualny system gromadzenia (w tym selektywną 
zbiórkę odpadów u pródEa ich powstawania) oraz 
wywozu w kontenerach i deponowania w zakEadzie 
utylizacji odpadów komunalnych; 

6) zaopatrzenie w ciepEo ｠ z indywidualnych pró-
deE ciepEa ｠ ogrzewanie gazowe, na olej opaEowy, z 
wykorzystaniem energii elektrycznej lub inne ogrze-
wania ekologiczne, z dopuszczeniem paliw węglo-
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wych i węglopochodnych; 
7) elektroenergetyka ｠ istniejące linie elektroener-

getyczne ｠ do zachowania, morliwo[ć remontu, 
modernizacji oraz rozbudowy w zalerno[ci od po-
trzeb. Lokalizacja obiektów w pobliru linii elektro-
energetycznych, zgodnie z zasadami okre[lonymi w 
normach PN/E-0500-1 oraz PN-76/E-05125. Prze-
budowa istniejących linii w związku z planowaną 
zabudową, na koszt inwestora. Nowe sieci prowa-
dzić w terenach wzdEur dróg lub w pasach drogo-
wych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

8) telekomunikacja ｠ sieć telefoniczna z istnieją-
cych sieci telekomunikacyjnych, po okre[leniu wa-
runków przez zarządcę sieci, istniejące urządzenia 
telekomunikacyjne do zachowania;

a) przy zmianie rzędnych wysoko[ciowych terenu 
przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej nale-
ry zachować co najmniej 0,7 m gEęboko[ci przy-
krycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej 
powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej,

b) w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sie-
ci telekomunikacyjnej z realizacją inwestycji, Pion 
Technicznej ObsEugi Klienta w Lublinie okre[li wa-
runki techniczne przebudowy lub zabezpieczenia ko-
lidujących urządzeG teletechnicznych;

9) gazownictwo ｠ zakEada się rozbudowę sieci ga-
zowej [redniopręrnej w powiązaniu z istniejącymi 
sieciami na obszarze gminy, w oparciu o program 
gazyfikacji gminy Rejowiec Fabryczny;

8. Obszar będący przedmiotem zmiany planu nie 
jest chroniony na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych. 

9. Dopuszcza się przeprowadzenie scaleG i po-
dziaEu nieruchomo[ci w obrębie terenów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi, bez ograniczeG po-
wierzchniowych. Wydzielona dziaEka winna speEniać 
warunki dziaEki budowlanej.

10. Na obszarze będącym przedmiotem zmiany 
planu nie ustala się tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenu.

11. Ustala się stawkę procentową w wysoko[ci 
30 % wzrostu warto[ci nieruchomo[ci.

§4. Na terenach objętych zmianą planu traci moc 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Rejowiec Fabryczny, uchwalony uchwaEą Nr 
XIV/68/03 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 
29 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Lubel-
skiego Nr 54, poz. 1054 z dnia 24 marca 2004 r.).

§5. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Rejowiec Fabryczny.

§6. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy 
Waldemar Wi[niewski
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Uchwała Nr XLII/204/10 
 Rady Gminy Tereszpol 

 z dnia 22 pa dziernika 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty nale no ci 
pieni żnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Tereszpol i jej jednostkom 

podległym  

Na podstawie art. 59 ust.2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240, z pó n. zm.) w związku z art. 18 ust. pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 001 r. Nr 14 , poz..1591 z  późn.zm.) Rada Gminy Tereszpol uchwala co następuje:  
 
§1. Uchwała określa: 1) szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na 
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tereszpol lub jej 
jednostkom podległym, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”: 1) warunki dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną: 2) organ uprawniony do 
udzielania wyżej wymienionych ulg. 
 
§2. 1. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może zostać z urzędu umorzona w całości lub 
części, jeżeli: 1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie 
podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego 
użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł.: 2) osoba prawna została 
wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, którego można by 


