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UCHWADA NR XLV/229/2010

 RADY GMINY KRAZNIK

 z dnia 17 wrze[nia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kra[nik - etap II

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pópn. 
zm.) oraz uchwaEy Nr XLI/179/2006 Rady Gminy 
Kra[nik z dnia 11 sierpnia 2006 r. sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kra[nik, 
Rada Gminy uchwala co następuje: 

RozdziaE 1
PRZEPISY OGÓLNE

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami ｧStu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Kra[nikｦ, zatwierdzone-
go uchwaEą Nr III/15/2002 r. Rady Gminy Kra[nik 
z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego uchwaEą 
Nr XXXV/170/2009 Rady Gminy Kra[nik z dnia 20 
listopada 2009 r. - uchwala się zmianę miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kra[nik.

§2. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Kra[nik, zatwierdzony 
uchwaEą Nr XIII/48/2003 Rady Gminy Kra[nik z dnia 
20 listopada 2003 r., na obszarach wymienionych 
w niniejszej uchwale, oznaczonych na zaEącznikach 
graficznych do niniejszej uchwaEy.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o pla-
nie, nalery przez to rozumieć miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Kra[nik, za-
twierdzony uchwaEą Nr XIII/48/2003 Rady Gminy 
Kra[nik z dnia 20 listopada 2003 r.

3. Zmiana planu stanowi tre[ć niniejszej uchwaEy 
i wyrarona jest w postaci:

1) przepisów ogólnych dotyczących wszystkich 
terenów objętych zmianą planu (rozdziaE I),

2) ustaleG ogólnych dotyczących wszystkich tere-
nów objętych zmianą planu (rozdziaE II),

3) ogólnych zasad ksztaEtowania zabudowy i za-
gospodarowania terenów (rozdziaE III),

4) ustaleG szczegóEowych, dotyczących poszcze-
gólnych terenów wydzielonych liniami rozgranicza-
jącymi (rozdziaE IV),

5) rysunków zmiany planu w skali 1:1000 i 
1:2000 dla poszczególnych terenów, stanowiących 
zaEączniki od numeru 1 do numeru 3 do niniejszej 

uchwaEy,
6) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kra[nik stanowiące-
go zaEącznik nr 4 do uchwaEy,

7) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finan-
sowania, stanowiącego zaEącznik nr 5 do uchwaEy.

§3. 1. Zmiana planu obejmuje obszary na terenie 
Gminy Kra[nik w granicach oznaczonych na zaEącz-
nikach graficznych w skali 1:1000 oraz 1:2000 w 
obrębach:

1) Pasieka zgodnie z zaEącznikiem nr 1,
2) Suchynia zgodnie z zaEącznikiem nr 2,
3) SpEawy Pierwsze obręb Bojanówka zgodnie z 

zaEącznikami nr 2 i nr 3.

§4. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
zmiany planu jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenów,
2) ochrona lokalnych interesów publicznych po-

przez unormowanie i podporządkowanie dziaEaG 
inwestycyjnych wymogom zachowania Eadu prze-
strzennego,

3) okre[lenie przeznaczenia oraz zasad zagospo-
darowania poszczególnych terenów, tak aby umor-
liwić ksztaEtowanie Eadu przestrzennego w sposób 
zapewniający ochronę [rodowiska i zdrowia ludzi 
oraz warto[ci kulturowych gminy.

§5. 1. Przedmiotem ustaleG zmiany planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczone symbolem MN,
2) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone sym-

bolem RM,
3) tereny usEug oznaczone symbolem U,
4) tereny komunikacji, oznaczone symbolami KDG 

i KDX,
5) zasady zagospodarowania terenów o których 

mowa w pkt. 1-4,
6) zasady obsEugi komunikacyjnej,
7) zasady zaopatrzenia terenu w infrastrukturę 

techniczną.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach 

zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i sposobie urytkowania,
2) linie zabudowy nieprzekraczalne.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 2 ｠ 149 ｠ Poz. 41 

3. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany pla-
nu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulo-
wany lub informacyjny.

§6. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, przedstawiony na mapach za-
sadniczych w skali 1:1000 i 1:2000 stanowiących 
zaEączniki do niniejszej uchwaEy;

2) terenie ｠ nalery przez to rozumieć teren o okre-
[lonym w miejscowym planie przeznaczeniu podsta-
wowym, ograniczony liniami rozgraniczającymi oraz 
oznaczony symbolem;

3) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które przewara na 
danym terenie;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, stanowiące jego uzupeEnienie;

5) adaptacji ｠ nalery przez to rozumieć przysto-
sowanie, dostosowanie, dopasowanie istniejącego 
zagospodarowania do funkcji z zakresu podstawo-
wego lub dopuszczalnego;

6) rozbudowie ｠ nalery przez to rozumieć roboty 
budowlane prowadzące do powiększenia kubatury 
lub powierzchni zabudowy istniejących obiektów;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć wyznaczoną dla danego terenu linię, 
którą nie more przekroczyć raden element projek-
towanej zabudowy;

8) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery przez 
to rozumieć powierzchnię nieutwardzoną, pokrytą 
ro[linno[cią;

9) zabudowie usEugowej - nalery przez to rozu-
mieć zabudowę na potrzeby usEug komercyjnych, 
publicznych lub rzemiosEa, związanych z obsEugą 
zespoEu zabudowy oraz usEug uzupeEniających inne 
funkcje, pod warunkiem konieczno[ci zachowania 
standardów jako[ci [rodowiska;

10) uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć zjawi-
ska fizyczne lub stany utrudniające rycie ludzi albo 
dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska, a zwEasz-
cza: haEas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód;

11) usEugach nieuciąrliwych - nalery przez to ro-
zumieć dziaEalno[ć gospodarczą speEniającą warunki 
zachowania standardów jako[ci [rodowiska do po-
ziomu zgodnego z normami;

12) zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
zwartą, zrórnicowaną gatunkowo zieleG wysoką i 
niską mającą na celu izolowanie optyczne i Eagodze-
nie negatywnego oddziaEywania okre[lonej funkcji 
lub dziaEalno[ci na otoczenie;

13) drodze publicznej ｠ nalery przez to rozumieć 
drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach pu-
blicznych do kategorii dróg krajowych, wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych, wydzielonych linia-
mi rozgraniczającymi;

14) drodze wewnętrznej ｠ nalery przez to rozu-

mieć teren komunikacji Eączący teren objęty planem 
z drogami publicznymi;

15) zieleG urządzona - nalery przez to rozumieć 
zrórnicowaną gatunkowo zieleG wysoką i niską o 
charakterze ozdobnym.

2. Nie zdefiniowane pojęcia nalery rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

RozdziaE 2
USTALENIA OGÓLNE

§7. 1. Ustalenia ogólne, okre[lające sposób za-
gospodarowania oraz ksztaEtowania zabudowy obo-
wiązują dla wszystkich terenów objętych niniejszym 
opracowaniem.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
gminy uwzględnia zasady rozwoju zrównowarone-
go. W szczególno[ci nie narusza walorów przyrod-
niczych i krajobrazowych gminy, stanowiących ele-
menty krajowego systemu obszarów chronionych.

3. Dopuszcza się, z zastrzereniem ust. 1, inwe-
stowanie jedynie zgodne z ustalonym w niniejszej 
uchwale przeznaczeniem (funkcją) oraz zasadami 
zabudowy i zagospodarowania poszczególnych te-
renów - oznaczonych na rysunkach zmiany planu 
stanowiących zaEączniki do niniejszej uchwaEy od-
rębnymi symbolami i ograniczonych za pomocą linii 
rozgraniczających.

4. W poszczególnych terenach dopuszcza się lo-
kalizację, w sposób nie kolidujący z podstawowym 
przeznaczeniem tych terenów, nie przedstawio-
nych na rysunkach zmiany planu obiektów i sieci 
infrastruktury gazowej, kanalizacyjnej, telekomuni-
kacyjnej, energetycznej i wodnej oraz kontenerów 
i pojemników do zbierania odpadów komunalnych, 
sEurących bezpo[redniej obsEudze tych terenów. 
Tego typu obiekty i sieci infrastruktury mogą być 
lokalizowane poza liniami rozgraniczającymi dróg 
publicznych. W uzasadnionych przypadkach do-
puszcza się prowadzenie sieci w liniach rozgranicza-
jących dróg, za zgodą Zarządcy drogi.

5. Tereny, dla których zmiana planu miejscowego 
przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowe-
go, mogą być do czasu zagospodarowania zgodnie 
z planem, urytkowane w sposób dotychczasowy. 
Na terenach tych zakazuje się rozbudowy istnieją-
cych obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą 
w planie.

6. W przypadku sprzeczno[ci ustaleG ogólnych 
z ustaleniami szczegóEowymi odnoszącymi się do 
tego samego terenu, warunki zagospodarowania 
zawarte w ustaleniach szczegóEowych mają pierw-
szeGstwo przed warunkami zawartymi w ustale-
niach ogólnych.

§8. Zasady realizacji
1. Realizacja ustaleG niniejszej uchwaEy winna od-

bywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi prze-
pisami oraz innymi aktami prawnymi związanymi 
z procesami inwestycyjnymi przy speEnieniu norm 
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ochrony [rodowiska naturalnego i zachowania war-
to[ci kulturowych obszaru.

2. Realizacja planu winna respektować prawo wEa-
sno[ci oraz prawo wEadania terenami, w stosunku 
do których plan wprowadza zmiany urytkowania.

3. Realizacja inwestycji winna odbywać się w gra-
nicach terenów wyznaczonych planem pod okre[lo-
ny rodzaj urytkowania.

4. Konieczno[ci zmiany ustaleG niniejszej uchwaEy 
nie powodują:

1) lokalne zmiany przebiegu istniejących urządzeG 
liniowych infrastruktury technicznej, wynikające z 
uzasadnionych rozwiązaG projektowych oraz budo-
wa i rozbudowa lokalnych systemów uzbrojenia te-
renów ｠ sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazo-
wej, telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej, 
Eącznie ze stacjami transformatorowymi;

2) wyznaczanie i urządzanie dróg wewnętrznych 
i dojazdowych do terenów przeznaczonych do zain-
westowania oraz do terenów rolnych i le[nych.

§9. Zasady podziaEu nieruchomo[ci
1. Scalenia i podziaEu nieruchomo[ci morna do-

konać wyEącznie w sposób zgodny z ustaleniami ni-
niejszej uchwaEy w oparciu o przepisy szczególne.

2. DziaEki gruntu powstające w wyniku scalenia i 
podziaEu nieruchomo[ci są dziaEkami budowlanymi, 
pod warunkiem speEnienia wymogów zawartych §9 
ust. 4.

3. PodziaE nieruchomo[ci nie jest dopuszczony, je-
reli projektowane do wydzielenia dziaEki gruntu nie 
mają dostępu do drogi publicznej (za dostęp do dro-
gi publicznej uwara się równier drogi wewnętrzne 
wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich 
sEurebno[ci dla wydzielonych dziaEek gruntu albo 
ustanowienia dla tych dziaEek innych sEurebno[ci 
drogowych).

4. DziaEki gruntu powstające w wyniku podziaEu 
nieruchomo[ci są dziaEkami budowlanymi, je[li ich 
powierzchnia jest nie mniejsza nir:

a) 1000 m2 przy szeroko[ci frontu dziaEki nie 
mniejszej nir 18,0 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,

b) 2000 m2 przy szeroko[ci frontu dziaEki nie 
mniejszej nir 20,0 m dla zabudowy zagrodowej,

c) 1000 m2 dla zabudowy usEugowej.
5. W uzasadnionych przestrzennie przypadkach 

dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i zagrodowej dopuszcza się morliwo[ć zmniej-
szenia powierzchni i szeroko[ci frontu wydzielanej 
dziaEki o nie więcej nir 15%.

6. Warunkiem udzielenia pozwolenia na budowę 
jest zapewnienie prawnego dojazdu z dróg publicz-
nych do dziaEki budowlanej.

7. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni 
dziaEek nie dotyczą wydzieleG:

a) pod urządzenia infrastruktury technicznej,
b) pod drogi wewnętrzne.

§10. Zasady obsEugi w zakresie infrastruktury 

technicznej
1. Zaopatrzenie w wodę; zaopatrzenie w wodę w 

tym równier do celów przeciwporarowych - z wo-
dociągu wiejskiego poprzez jego rozbudowę lub z 
wEasnego ujęcia.

2. Odprowadzania i oczyszczania [cieków:
1) odprowadzanie [cieków do czasu realizacji ka-

nalizacji zbiorczej do przydomowych oczyszczalni 
[cieków lub zbiorników bezodpEywowych z obo-
wiązkiem wywozu do oczyszczalni [cieków, docelo-
wo obowiązuje podEączenie do sieci kanalizacyjnej;

2) realizacja przydomowych oczyszczalni [cieków 
po dokonaniu uprzednich badaG hydrogeologicz-
nych terenu.

3. Elektroenergetyka:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się 

poprzez system sieci [redniego napięcia 15 kV w 
wykonaniu napowietrznym i kablowym;

2) w przypadku wzrostu obciąrenia nalery prze-
widzieć na terenach zurbanizowanych budowę linii 
elektroenergetycznych [redniego i niskiego napię-
cia oraz stacji transformatorowych 15/04 kV dla 
zasilania obecnych i przyszEych odbiorców energii 
elektrycznej; dla ewentualnych wnętrzowych stacji 
transformatorowych przewidywanych w osiedlach 
o zwartej zabudowie ich lokalizację nalerny plano-
wać w miejscach na terenach wywEaszczonych z 
dogodnym dojazdem dla cięrkiego sprzętu;

3) dopuszcza się realizację stacji transformatoro-
wych w odlegEo[ci 1,5 metra od granicy sąsiedniej 
dziaEki;

4) ewentualna przebudowa linii elektroenergetycz-
nych kolidujących z planem zagospodarowania oraz 
wykonanie obostrzeG w miejscach skrzyrowaG lub 
zblireG projektowanych obiektów (w zalerno[ci od 
rodzaju obiektu) z istniejącymi liniami elektroenerge-
tycznymi odbywać się będzie kosztem i staraniem 
Inwestora projektowanej zabudowy na podstawie 
warunków przebudowy kolidujących urządzeG elek-
troenergetycznych i stosowanej umowy cywilno 
-prawnej;

5) tereny planowanej zabudowy przewidzieć z 
uwzględnieniem pasów technicznych pod istnie-
jącymi i przewidywanymi liniami napowietrznymi 
[rednich i wysokich napięć;

6) na terenach planowanej zabudowy nalery prze-
widzieć dla linii kablowych Sn i nN oraz zEączy ka-
blowych nN pas techniczny o szeroko[ci min. 1,0 
m;

7) wyznacza się pasy techniczne wzdEur napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych: o szeroko-
[ci 15 m dla linii [redniego napięcia SN 15 kV; w 
przypadku przewidywania lokalizacji elektroenerge-
tycznych linii kablowych w pasach drogowych ich 
szeroko[ć powinna umorliwić realizację w zgodno-
[ci z obowiązującymi przepisami dotyczącymi eks-
ploatacji dróg;

8) w pasach technicznych nie wolno sadzić drzew, 
budować obiektów oraz skEadować materiaEów.

9) przyEączenie do sieci elektroenergetycznej 
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obiektów na terenach o rozproszonej zabudowie lub 
w granicach istniejącej sieci będzie uzalernione od 
warunków technicznych i ekonomicznych poEącze-
nia. W przypadku odmowy przez LUBZEL SA przyEą-
czenia wedEug stawek taryfowych z powodu braku 
ww. warunków oraz braku zastrzereG od tej odmo-
wy ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, opEata za 
przyEączenie będzie uzgodniona przez strony w sto-
sownej umowie o przyEączenie.

4. Zaopatrzenie w gaz:
1) ustala się zaopatrzenie w gaz z systemu ga-

zowniczego, przy zaEoreniu adaptacji, modernizacji i 
wymaganej rozbudowy ukEadu przesyEowego;

2) strefy bezpieczeGstwa oraz kontrolowane od 
sieci gazowych przyjmuje się zgodnie z wymagania-
mi obowiązujących przepisów szczególnych;

3) warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe okre[lają odrębne przepisy;

4) drzewa i krzewy mogą być sadzone w odlegEo-
[ci min. 1,5 m od zewnętrznej [cianki gazociągu.

5. Gospodarka odpadami: usuwanie odpadów sta-
Eych przez sEurby komunale na skEadowisko odpa-
dów.

6. Sieć infrastruktury technicznej lokalizuje się 
poza liniami rozgraniczającymi dróg, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów. W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza się prowadzenie sieci w liniach 
rozgraniczających dróg, za zgodą zarządcy drogi.

7. Zagospodarowanie terenu nalery wykonać w 
sposób nie kolidujący z istniejącymi urządzeniami 
infrastruktury technicznej.

§11. Zasady ochrony [rodowiska
1. W obszarze Gminy Kra[nik występuje wiele ele-

mentów [rodowiska cennych przyrodniczo. Najbar-
dziej warto[ciowe elementy o durej atrakcyjno[ci 
przyrodniczej i krajobrazowej są objęte ochroną:

1) Zielony Pier[cieG wokóE Miasta Kra[nik,
2) GEówny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 

406 (Lublin),
2. W obszarach objętych zmianą planu ustala się:
1) lokalizowanie wyEącznie obiektów o uciąrliwo-

[ci nie wykraczającej poza granice wEadania tere-
nem przez inwestora;

2) nakaz zachowania istniejącej warto[ciowej zie-
leni; w szczególnych przypadkach dopuszcza się 
wycinkę drzew wyEącznie za zgodą odpowiednich 
organów, związanych z pielęgnacją drzewostanu, w 
innych wypadkach nakazuje się odtworzenie znisz-
czonego drzewostanu;

3) istniejące i projektowane zagospodarowanie te-
renu nie more powodować przekroczeG standardów 
jako[ci [rodowiska;

4) zakaz wprowadzenia nie oczyszczonych [cie-
ków do wód powierzchniowych i do ziemi;

5) zorganizowany sposób odprowadzania wód 
opadowych z powierzchni zanieczyszczonych i 
parkingów o powierzchni powyrej 0,1 ha oraz ich 
oczyszczenie do parametrów okre[lonych w przepi-
sach szczególnych;

6) ochronę naturalnego uksztaEtowania terenu, 
a sposób zagospodarowania terenu oraz realizacja 
obiektów kubaturowych nie mogą naruszać drorno-
[ci dolin, mających wpEyw na funkcjonowanie sys-
temu przyrodniczego gminy i stanowiących natural-
ny drenar wód opadowych i roztopowych;

7) w zagospodarowaniu terenów przeznaczonych 
do zainwestowania nalery dąryć do zachowania 
Eączno[ci ekologicznej pomiędzy ekosystemami bio-
logicznie czynnymi (np. tereny pól uprawnych, Eąk, 
dolina rzeki, las).

3. W Zielonym Pier[cieniu wokóE Kra[nika ustala 
się następujące zasady zagospodarowania dotyczą-
ce ochrony i ksztaEtowania [rodowiska:

1) Zielony pier[cieG traktuje się jako strefy czynnej 
ochrony fizjonomii krajobrazu, co oznacza koniecz-
no[ć wzbogacania przyrodniczego tych terenów 
znajdujących się w jego obrębie. W obszarze zielo-
nego pier[cienia ustala się:

a) ochronę struktury ekologicznej z pozostaEo[cia-
mi przyrody zblironej do naturalnej i osobliwo[ciami 
przyrodniczo-krajobrazowymi,

b) ochronę torsamo[ci osadnictwa i krajobrazu 
wiejskiego przed semiubranizacją,

c) ochronę struktury przestrzennej przed cha-
otyczną urbanizacją,

d) funkcję wypoczynku codziennego i [wiąteczne-
go dla mieszkaGców miasta,

e) funkcję buforową osEabiającą presję miasta na 
tereny wiejskie.

4. GEówny Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) nr 
406 ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia dotyczące ochrony i ksztaEtowania [rodowiska:

1) W obszarach GZWP nr 406 ustala się:
a) ochronę ilo[ciową i jako[ciową zasobów wod-

nych,
b) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynno[ci, które 
mogą spowodować trwaEe zanieczyszczenie grun-
tów lub wód,

c) zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko w zakresie zanieczyszczenia wód pod-
ziemnych.

§12. Zasady ochrony warto[ci kulturowych
1. Ochronie konserwatorskiej podlegają obszary 

i stanowiska archeologiczne na terenach objętych 
niniejsza uchwaEą:

1) wszelkie prace ziemne prowadzone na obszarze 
strefy obserwacji archeologicznej - wymagają uzy-
skania warunków i wytycznych konserwatorskich 
w celu ustalenia dalszego toku postępowania;

2) wszelkie inwestycje liniowe, budowle kubatu-
rowe oraz inne związane z przeksztaEceniem terenu 
prowadzone w obrębie stanowiska archeologiczne-
go wymagają przeprowadzenia prac pod nadzorem 
uprawnionego archeologa lub przed inwestycyjnych 
ratowniczych badaG wykopaliskowych.

2. Jereli zostanie znaleziony przedmiot na tere-
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nach objętych niniejsza uchwaEą, co do którego ist-
nieje przypuszczenie, ir jest ona zabytkiem arche-
ologicznym, obowiązuje:

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyć przy uryciu dostępnych [rodków, 
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwEocznie zawiadomić o tym wEa[ciwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a je[li to 
nie jest morliwe wEa[ciwego wójta.

§13. Komunikacja
UkEad drogowy
1. W granicach terenów objętych opracowaniem 

ustala się ciągi dróg o następujących parametrach:
1) KDG -drogi gminne w klasie technicznej ｧLｦ- o 

ustaleniach:
a) szeroko[ć jezdni ｠ przy realizacji etapowej od 

4,5 m do 6,0 metrów docelowo,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 15,0 

metrów,
c) dostępno[ć nieograniczona.
2. KDX - drogi wewnętrzne utwardzone - o usta-

leniach:
a) szeroko[ć jezdni - 3,0 - 5,0 metrów,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 5,0 

metrów,
c) dostępno[ć nieograniczona.

RozdziaE 3
OGÓLNE ZASADY KSZTADTOWANIA ZABUDO-

WY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§14. Funkcje terenów
Na obszarze Gminy Kra[nik wyznacza się tereny 

o zrórnicowanym przeznaczeniu oraz warunkach 
zabudowy i zagospodarowania. Na terenach tych 
dopuszcza się lokalizowanie oznaczonych rodzajów 
zagospodarowania, wedEug okre[lonych dla nich 
ustaleG. Tereny te oznaczone są na rysunku stano-
wiącym zaEącznik do niniejszej uchwaEy symbolami:

1. MN ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej - o ustaleniach:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usEugi nieuciąrli-
we;

3) lokalizowanie usEug nieuciąrliwych wbudowa-
nych w bryEy budynków mieszkalnych pod warun-
kiem, ir nie będą przekraczaEy 50% powierzchni 
urytkowej budynku mieszkalnego lub będą stanowi-
Ey parterową zabudowę towarzyszącą;

4) realizacja wolnostojącej parterowej zabudowy 
gospodarczej lub gospodarczo -gararowej;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% 
powierzchni dziaEki;

6) obowiązuje zachowanie nie mniej nir 50% po-
wierzchni biologicznie czynnej;

7) ustala się następujące wymogi wobec zabudo-
wy mieszkaniowej:

a) wysoko[ć do 2 kondygnacji nadziemnych, z 
których drugą stanowi poddasze urytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyrej 
najwyrszego punktu terenu w obrysie budynku,

c) maksymalna wysoko[ć kalenicy do 11,0 m, 
z wyEączeniem rozbudowy istniejących budynków 
mieszkalnych,

d) dach o poEaciach, nachylonych pod kątem 20°-
45°, z dopuszczeniem naczóEków, lukarn itp.;

8) ustala się następujące wymogi wobec zabudo-
wy gospodarczej i gararowej:

a) wysoko[ć 1 kondygnacja nadziemna,
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyrej 

najnirszego punktu terenu w obrysie budynku,
c) maksymalna wysoko[ć kalenicy do 9,0 m,
d) dachy o poEaciach nachylonych pod kątem do 

45°,
9) zakazuje się realizacji stacji paliw pEynnych i 

gazowych;
10) dopuszcza się lokalizowanie budynków w od-

legEo[ci 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub przy 
granicy dziaEki pod warunkiem zachowania wymo-
gów wynikających z przepisów dotyczących ochro-
ny przeciwporarowej oraz prawa budowlanego;

11) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od 
strony dróg krajowych i powiatowych;

12) obowiązują ustalenia szczegóEowe planu (roz-
dziaE IV).

2. RM ｠ tereny zabudowy zagrodowej - o ustale-
niach:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna realizowana na warunkach 
jak dla terenów MN;

3) dopuszcza się lokalizowanie usEug nieuciąrli-
wych wbudowanych w bryEy budynków mieszkal-
nych pod warunkiem, ir nie będą przekraczaEy 50% 
powierzchni urytkowej budynku mieszkalnego lub 
w parterowej zabudowie towarzyszącej;

4) realizacja budynków gospodarczych, inwen-
tarskich, gararowych oraz budowli rolniczych pod 
warunkiem utrzymania uciąrliwo[ci projektowanych 
obiektów w granicach wEadania terenem przez dys-
ponenta obiektu;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektami 
mieszkalnymi, gospodarczymi i inwentarskimi Eącz-
nie do 40% powierzchni dziaEki;

6) powierzchnię biologicznie czynną ustala się na 
40% powierzchni dziaEki;

7) ustala się następujące wymogi wobec zabudo-
wy mieszkalnej:

a) wysoko[ć do 2 kondygnacji, z których drugą 
stanowi poddasze urytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyrej 
najnirszego punktu terenu w obrysie budynku,

c) maksymalna wysoko[ć kalenicy do 11,0 m,
d) dach o poEaciach nachylonych pod kątem 20°-

45°;
8) ustala się następujące wymogi wobec zabudo-
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wy gospodarczej i inwentarskiej:
a) wysoko[ć 1 kondygnacja nadziemna,
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyrej 

najnirszego punktu terenu w obrysie budynku,
c) maksymalna wysoko[ć kalenicy budynków go-

spodarczych do 9,0 m, dla budynków inwentarskich 
za[ do 10,0 metrów,

d) dachy o poEaciach nachylonych pod kątem do 
45°;

9) dopuszcza się lokalizowanie budynków w odle-
gEo[ci 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub przy 
granicy dziaEki pod warunkiem zachowania wymo-
gów wynikających z przepisów dotyczących ochro-
ny przeciwporarowej oraz prawa budowlanego;

10) realizacja zabudowy jednorodzinnej w tere-
nach zabudowy zagrodowej pod warunkiem, re 
zwarty obszar terenów zabudowy nie more przekra-
czać 5.000m2 na gruntach II-III klasy bonitacyjnej;

11) dopuszcza się wykorzystanie zabudowy za-
grodowej na funkcję agroturystyczną oraz realizację 
obiektów związanych z usEugami agroturystyczny-
mi;

12) zakazuje się realizacji stacji paliw pEynnych i 
gazowych;

13) obowiązują ustalenia szczegóEowe planu (roz-
dziaE IV).

3. U ｠ tereny usEug - z podstawowym przeznacze-
niem gruntów pod:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
usEugowej (usEugi o charakterze komercyjnym i pu-
blicznym);

2) ustala się następujące wymogi wobec zabudo-
wy usEugowej:

a) budynki usEugowe do 3 kondygnacji nadziem-
nych,

b) maksymalna wysoko[ć kalenicy do 12,0 m,
c) posadowienie parteru do 1,0 metra powyrej 

najnirszego punktu terenu w obrysie budynku,
d) dachy o nachyleniu poEaci dachowych do 45º;
3) morliwo[ć zlokalizowania jednego parterowego 

budynku gospodarczego lub gospodarczo- gararo-
wego o wysoko[ci kalenicy do 9,0 metrów i dachu 
jedno lub dwuspadowym;

4) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej 
w bryle budynku lub w odrębnej stanowiącej uzu-
peEnienie funkcji terenu na warunkach okre[lonych 
w pkt. 2;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60% 
powierzchni dziaEki przy zachowaniu nie mniej nir 
20% powierzchni biologicznie czynnej;

6) nalery zagwarantować miejsca parkingowe w 
ilo[ci zaspakajającej potrzeby projektowanego prze-
znaczenia;

7) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla któ-
rych obowiązek sporządzania raportu o oddziaEywa-
niu na [rodowisko jest wymagany, bądp dla których 
obowiązek sporządzania raportu oddziaEywania na 
[rodowisko more być wymagany, z zastrzereniem 
ustaleG szczegóEowych;

8) obowiązuje urządzenie zieleni z morliwo[cią lo-
kalizowania obiektów maEej architektury;

9) obowiązują ustalenia szczegóEowe planu (roz-
dziaE IV).

RozdziaE 4
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§15. Pasieka
1. Teren oznaczony symbolem 8U (zaEącznik nr 

1), poEorony w miejscowo[ci Pasieka przeznacza 
się pod tereny usEug na następujących warunkach:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 
usEugowa (handel, gastronomia, rzemiosEo, hotelar-
stwo);

2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny urządzeG 
obsEugi komunikacji w tym stacja paliw pEynnych, 
autogaz;

3) zasady realizacji obiektów usEugowych, w tym 
o charakterze zajazdu, motelu lub hotelu na zasa-
dach okre[lonych w §15 ust.3;

4) lokalizacja obiektów wymienionych w pkt. 2, 
z zachowaniem przepisów ochrony [rodowiska, w 
tym procedur dotyczących przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko;

5) maksymalna wysoko[ć dla obiektów obsEugi 
komunikacji - I kondygnacja nadziemna;

6) obowiązuje zagwarantowanie utwardzonych 
placów nawrotowych, dojazdów wewnętrznych;

7) obowiązuje zagwarantowanie miejsc parkingo-
wych w ilo[ci zaspakajającej potrzeby projektowa-
nego przeznaczenia ｠ min. 1 miejsce parkingowe 
na karde 25 m2 powierzchni urytkowej w budynku;

8) wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na bu-
dowę obiektów budowlanych powinno być poprze-
dzone opracowaniem ekspertyzy warunków hydro-
geologicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze;

9) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych [cie-
ków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz 
wód podziemnych, wody opadowe i roztopowe uję-
te w szczelne systemy kanalizacyjne, pochodzące z 
powierzchni silnie zanieczyszczonych: terenów dys-
trybucji paliw powinny być oczyszczone zgodnie z 
przepisami szczegóEowymi;

10) uciąrliwo[ć wnioskowanej inwestycji powin-
na zawierać się w granicach dysponenta terenu ob-
jętego decyzją;

11) teren znajduje się w Kra[nickim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu;

12) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 me-
trów od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej;

13) obsEuga komunikacyjna bezpo[rednio z drogi 
gminnej KDG 108371 L;

14) w projekcie zagospodarowania dziaEki 
uwzględnić kompozycje grup zieleni wysokiej i [red-
niej;

15) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdziaE II).

§16. Suchynia



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 2 ｠ 154 ｠ Poz. 41 

1. Teren oznaczony symbolem 17RM (zaEącznik nr 
2), poEorony w miejscowo[ci Suchynia przeznacza 
się pod tereny zabudowy zagrodowej na następują-
cych warunkach:

1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach 
okre[lonych w §15 ust.2;

2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do 
dziaEaG w kierunku adaptacji, remontów i rozbudo-
wy oraz uzupeEnienie zainwestowania terenu;

3) w przypadku istniejących budynków zlokalizo-
wanych czę[ciowo pomiędzy linią rozgraniczającą 
drogi gminnej, a nieprzekraczalną linią zabudowy 
ustala się adaptację i remonty, a rozbudowa morli-
wa tylko poza nieprzekraczalną linią zabudowy;

4) teren znajduje się w Kra[nickim Obszarze Chro-
nionego Krajobrazu;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - 10,0 metrów 
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej;

6) obsEuga komunikacyjna bezpo[rednio z drogi 
gminnej KDG;

7) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdziaE II).

§17. SpEawy Pierwsze obręb Bojanówka
1. Teren oznaczony symbolem 18RM (zaEącznik nr 

2), poEorony w miejscowo[ci SpEawy Pierwsze ob-
ręb Bojanówka przeznacza się pod tereny zabudowy 
zagrodowej na następujących warunkach:

1) zabudowa zagrodowa; realizowana na zasa-
dach okre[lonych w §15 ust.2;

2) teren znajduje się w Kra[nickim Obszarze Chro-
nionego Krajobrazu;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 metrów 
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej;

4) obsEuga komunikacyjna bezpo[rednio z drogi 
gminnej KDG;

5) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdziaE II).
2. Teren oznaczony symbolem 20MN (zaEącznik 

nr 3), poEorony w miejscowo[ci SpEawy Pierwsze 
obręb Bojanówka przeznacza się pod tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących 
warunkach:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizo-
wana na zasadach okre[lonych w §15 ust. 1;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 metrów 
od drogi wewnętrznej;

3) lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej 
na staEy pobyt ludzi morliwe jedynie poza zasięgiem 
zagroreG i uciąrliwo[ci okre[lonych w przepisach 
odrębnych; wznoszenie budynków w tym zasięgu 
jest morliwe jedynie pod warunkiem zastosowania 
[rodków technicznych zmniejszających uciąrliwo-
[ci ponirej poziomu ustalonego w tych przepisach 
bądp zwiększających odporno[ć budynku na te za-
grorenia i uciąrliwo[ci, jereli nie jest to sprzeczne z 
warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego 
urytkowania, okre[lony w przepisach odrębnych;

4) realizacja urządzeG i innych [rodków zmniejsza-
jących zakres uciąrliwo[ci ruchu drogowego stara-
niem i kosztem inwestora;

5) obsEuga komunikacyjna istniejącym zjazdem z 

drogi krajowej KDK 74 za po[rednictwem istniejącej 
drogi wewnętrznej KDX ozn. nr ew. 336/4, 336/36 
i 337/13;

6) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdziaE II).
3. Teren oznaczony symbolem 21MN (zaEącznik 

nr 3), poEorony w miejscowo[ci SpEawy Pierwsze 
obręb Bojanówka przeznacza się pod tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących 
warunkach:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizo-
wana na zasadach okre[lonych w §15 ust. 1;

2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do 
dziaEaG w kierunku adaptacji, remontów i rozbudo-
wy oraz uzupeEnienie zainwestowania terenu;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 metrów 
od dróg wewnętrznych;

4) lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej 
na staEy pobyt ludzi morliwe jedynie poza zasięgiem 
zagroreG i uciąrliwo[ci okre[lonych w przepisach 
odrębnych; wznoszenie budynków w tym zasięgu 
jest morliwe jedynie pod warunkiem zastosowania 
[rodków technicznych zmniejszających uciąrliwo-
[ci ponirej poziomu ustalonego w tych przepisach 
bądp zwiększających odporno[ć budynku na te za-
grorenia i uciąrliwo[ci, jereli nie jest to sprzeczne z 
warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego 
urytkowania, okre[lony w przepisach odrębnych;

5) realizacja urządzeG i innych [rodków zmniejsza-
jących zakres uciąrliwo[ci ruchu drogowego stara-
niem i kosztem inwestora;

6) obsEuga komunikacyjna istniejącym zjazdem z 
drogi krajowej KDK 74 za po[rednictwem istniejącej 
drogi wewnętrznej KDX ozn. nr ew. 336/4, 336/36 
i 337/13 oraz drogi wewnętrznej KDX planowanej 
do wydzielenia z dziaEek 337/22, 337/17, 337/18, 
337/19, 337/24 i 430;

7) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdziaE II).

RozdziaE 5
PRZEPISY KOFCOWE

§18. 1. Ustala się stawkę procentową wysoko[ci 
jednorazowej opEaty na rzecz gminy w przypadku 
zbycia nieruchomo[ci w wysoko[ci:

1) 5% wzrostu warto[ci - dla terenów usEugo-
wych;

2) 1,5% wzrostu warto[ci ｠ dla terenów zabudo-
wy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) 0,1% wzrostu warto[ci ｠ dla terenów komu-
nikacji.

§19. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy 
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kra[nik zatwierdzo-
nego uchwaEą nr XIII/48/2003 Rady Gminy Kra[nik 
z dnia 20 listopada 2003 r., w obszarach objętych 
niniejszą uchwaEą.

§20. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.
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§21. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Maj
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ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr XLV/229/2010

Rady Gminy Kra[nik
z dnia 17 wrze[nia 2010 r.

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kra[nik o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kra[nik

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópn. 
zm) Rada Gminy stwierdza, re w okresie wyEorenia 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kra[nik oraz w czasie 14 dni po okresie wyEorenia 
nie wpEynęEy radne uwagi. Powyrsze rozstrzygnię-
cie stanowi zaEącznik do uchwaEy Nr XLV/229/2010 
Rady Gminy Kra[nik z dnia 17 wrze[nia 2010 r.
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ZaEącznik nr 5
do uchwaEy nr XLV/229/2010

Rady Gminy Kra[nik
z dnia 17 wrze[nia 2010 r.

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 

wEasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

W zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ustalono następujące zasady zaopa-
trzenia terenów w sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej oraz komunikacji:

1) ObsEuga komunikacyjna terenów odbywać się 
będzie poprzez istniejącą sieć dróg: gminnych oraz 
projektowaną sieć dróg gminnych i wewnętrznych 
znajdujących się na terenie Gminy Kra[nik.

2) Koszt realizacji dróg gminnych ponosi gmina, a 
wewnętrznych ponoszą wEa[ciciele terenów.

3) W zakresie gospodarki [ciekowej plan zakEada 
realizację przydomowych oczyszczalni [cieków i 
zbiorników bezodpEywowych realizowanych indywi-
dualnie na dziaEkach przez inwestorów planowanej 
zabudowy na wEasny koszt.

4) W zakresie zaopatrzenia w wodę plan zakEada 
przyEączenie projektowanych obiektów do sieci wo-
dociągowej poprzez jego rozbudowę lub realizację 
indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę w 
przypadku terenów poEoronych poza zasięgiem wo-
dociągów wiejskich.

5) Koszt realizacji przyEączy wodociągowych do 
istniejących sieci poniosą inwestorzy projektowanej 
zabudowy.

6) Realizacja inwestycji nastąpi w okresie do 5 lat 
od uchwalenia planu.

7) Realizacja pozostaEych sieci infrastruktury tech-
nicznej, tj. elektroenergetycznej, gazowniczej, te-
lekomunikacyjnej prowadzona jest przez odrębne 
przedsiębiorstwa.


