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UCHWADA NR IV/25/2011

 RADY GMINY WILKODAZ

 z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy WilkoEaz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.)oraz w 
związku z uchwaEą nr XVI/89/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy WilkoEaz oraz stwierdzając, re 
plan jest zgodny ze studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Wil-
koEaz, zatwierdzonym uchwaEą nr III/22/2011 Rady 
Gminy WilkoEaz z dnia 24 lutego 2011 roku Rada 
Gminy WilkoEaz uchwala, co następuje: 

RozdziaE 1
Ustalenia ogólne

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy WilkoEaz.

2. Granice obszaru zmiany planu pokazano na 
rysunkach zmiany planu sporządzonych w skali  
1:1 000 stanowiących integralną czę[ć niniejszej 
uchwaEy, oznaczonych jako zaEączniki nr 1｠4, le-
genda do oznaczeG graficznych i literowych zasto-
sowanych w zmianie planu stanowi zaEącznik nr 5.

3. ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są ponadto:
1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
｠ stanowiące zaEącznik nr 6 do uchwaEy;

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy WilkoEaz w 
okresie wyEorenia do publicznego wglądu ｠ stano-
wiące zaEącznik nr 7 do uchwaEy;

3) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy WilkoEaz w 
okresie ponownego wyEorenia do publicznego wglą-
du ｠ stanowiące zaEącznik nr 8 do uchwaEy.

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

§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 ro-

zumieć dachy dwu- lub więcej spadowe o kącie 
nachylenia poEaci dachowych od 13° do 45° jereli 
ustalenia szczegóEowe nie stanowią inaczej;

3) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
definicję zawartą w przepisach odrębnych;

4) ekologicznych no[nikach energii ｠ nalery przez 
to rozumieć stosowanie jako pródEo ciepEa energii 
elektrycznej, gazu, oleju opaEowego niskosiarkowe-
go, energii odnawialnej oraz innych no[ników spala-
nych w urządzeniach o wysokim poziomie czysto[ci 
emisji;

5) froncie dziaEki ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć 
dziaEki, która przylega do drogi, z której odbywa się 
gEówny wjazd lub wej[cie na dziaEkę; 

6) istniejącej zabudowie ｠ nalery przez to rozu-
mieć istniejące budynki, dziaEki dla których zostaEy 
wydane decyzje administracyjne (pozwolenia na bu-
dowę);

7) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 
granice pomiędzy terenami o rórnym sposobie zago-
spodarowania lub rórnym przeznaczeniu podstawo-
wym i rórnej funkcji, ustalone niniejszym planem;

8) magazynie i handlu hurtowym ｠ nalery przez 
to rozumieć obiekty sEurące do skEadowania, sor-
towania, konfekcjonowania, sprzedary hurtowej i 
wysyEkowej sprzedary detalicznej towarów wraz z 
obiektami towarzyszącymi, z wyEączeniem gieEd to-
warów, a takre obiekty do nich podobne, nie nale-
rące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć wyznaczone na rysunku zmiany planu 
linie okre[lające usytuowanie nadziemnej [ciany re-
alizowanego budynku najblirszej względem ulicy, 
ciągu pieszego, terenu zieleni publicznej lub innych 
obiektów z pominięciem balkonów, loggi i wykuszy 
oraz wysuniętych elementów wej[cia do budynku, 
w szczególno[ci schodów, daszków i pochylni dla 
niepeEnosprawnych;

10) no[niku reklamy - nalery przez to rozumieć 
urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamo-
cowaniami, zawierające powierzchnię przeznaczoną 
do eksponowania reklamy;

11) obszarze ｠ nalery przez to rozumieć obszar 
objęty ustaleniami planu, w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu;

12) ochronie terenu przed uciąrliwym oddziaEy-
waniem w zakresie klimatu akustycznego ｠ nalery 
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przez to rozumieć obowiązek zastosowania zabez-
pieczeG budynków mieszkalnych przed haEasem i 
drganiami (np. ekranowania, wprowadzenia pasów 
zieleni izolacyjnej), w przypadku przekroczenia obo-
wiązujących norm, zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) planie ｠ nalery przez to rozumieć uchwaEę nr 
XXXV/254/2002 z dnia 6 marca 2002 roku;

14) zmianie planu ｠ nalery przez to rozumieć usta-
lenia i rysunek planu, będące przedmiotem niniejszej 
uchwaEy, okre[lone w §1 uchwaEy;

15) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć wielko[ć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni dziaEki;

16) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie prze-
warające na danym terenie, to znaczy stanowiące 
co najmniej 60% maksymalnej wynikającej z ustaleG 
planu powierzchni caEkowitej kondygnacji nadziem-
nych zabudowy zlokalizowanej na kardej dziaEce po-
Eoronej w granicach terenu, a w przypadku przezna-
czeG nie pociągających za sobą realizacji zabudowy 
zajmujące co najmniej 60% powierzchni tej dziaEki;

17) przeznaczeniu uzupeEniającym ｠ nalery przez 
to rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które uzu-
peEniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe 
na danym terenie, w sposób okre[lony w ustale-
niach planu;

18) rysunku zmiany planu ｠ nalery przez to rozu-
mieć rysunek wykonany na mapie w skali 1:1000, 
okre[lony w §1 ust. 2 uchwaEy;

19) szyldzie reklamowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć no[nik reklamowy podający nazwę firmy znaj-
dującej się w budynku, na którym szyld reklamowy 
jest zainstalowany;

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

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

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

23) urządzeniach turystycznych ｠ nalery przez to 
rozumieć definicję zawartą w ustawie o ochronie 
gruntów rolnych i le[nych;

24) 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 
oraz prowadzonych w wielkopowierzchniowych 
obiektach handlowych zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

25) usEugach lub obiektach uciąrliwych ｠ nale-
ry przez to rozumieć dziaEalno[ć która powoduje 
przekroczenia dopuszczalnych standardów jako[ci 
[rodowiska okre[lonych w przepisach prawa, spo-

wodowane emisją pyEów i gazów pochodzącą z 
procesów spalania nie związanych z ogrzewaniem 
pomieszczeG lub podgrzewaniem wody na cele by-
towe, wytwarzaniem odpadów innych nir komu-
nalne, wytwarzaniem [cieków innych nir bytowe, 
zanieczyszczaniem gleby i powierzchni ziemi, wy-
twarzaniem pól elektromagnetycznych, wzmoroną 
emisją haEasu;

26) utrzymaniu ｠ nalery przez to rozumieć za-
chowanie dotychczasowego sposobu urytkowania 
terenu i jego funkcji, z prawem do konserwacji, re-
montu;

27) 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, znajdującego się na 
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do po-
ziomu kalenicy przy dachach pochyEych lub górnej 
powierzchni najwyrej poEoronego stropu, Eącznie z 
grubo[cią izolacji cieplnej i warstwy ją osEaniającej 
bez uwzględnienia wyniesionych ponad tą pEaszczy-
znę kominów, dpwigów i innych pomieszczeG tech-
nicznych ｠ przy dachach pEaskich i wyraronych w 
metrach;

28) zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
pas zwartej zieleni wielopiętrowej, z wyEączeniem 
przestrzeni zaplanowanej jako wjazdy na teren, od-
pornej na zanieczyszczenia, tworzący barierę wizu-
alną i akustyczną.

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

1) granica obszaru objętego zmianą planu,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia porządkowe ｠ cyfrowe i literowe 

terenów,
4) wskapniki dla terenów i parametry zabudowy: 

maksymalny procent powierzchni zabudowy, mi-
nimalny procent powierzchni terenu biologicznie 
czynnego, maksymalna wysoko[ć zabudowy,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu 

nie wymienione w ust. 1 mają wyEącznie charakter 
informacyjny.

3. Podstawowe formy przeznaczenia i zagospo-
darowania wyznaczonych terenów oznacza się na 
rysunku zmiany planu wedEug następującej zasady:

1) cyfry arabskie okre[lają numery wyznaczonych 
terenów na rysunku zmiany planu, dla których sfor-
muEowano odrębne ustalenia,

2) litery poprzedzające cyfry oznaczają obręby 
geodezyjne, w których znajdują się opisywane te-
reny:

a) B ｠ Obroki,
b) E ｠ WilkoEaz Pierwszy,
c) G ｠ WilkoEaz Trzeci,
3) Dla kardego terenu ustala się przeznaczenie za-

pisane w jednej z następujących postaci:
a) X - jedno przeznaczenie podstawowe X,
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b) X/Y - dwa przeznaczenia podstawowe X, Y, 
morliwe do zastosowania równolegle w dowolnych 
wzajemnych proporcjach lub tylko jedno z nich.

§4. Ustala się następujące symbole okre[lające w 
zmianie planu podstawowe formy przeznaczenia i 
zagospodarowania terenów:

1) B 15 MN/U ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usEugi;

2) G 29 RM, E 8 RM, E 9 RM ｠ tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych i ogrodniczych;

3) E 7 U ｠ tereny zabudowy usEugowej.

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

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

2. dla elewacji budynków obowiązuje stosowa-
nie takich materiaEów, jak: kamieG naturalny, ce-
gEa licowa, tynk, drewno, zakazuje się stosowania 
sztucznych materiaEów wykoGczeniowych np. typu 
saiding;

3. zakaz realizacji ogrodzeG z betonowych ele-
mentów prefabrykowanych od dróg publicznych;

4. nieprzekraczalne linie zabudowy zostaEy okre-
[lone w ustaleniach szczegóEowych;

5. dopuszcza się lokalizowanie no[ników rekla-
mowych na budynkach pod warunkiem, re ich po-
wierzchnia na budynku zajmie nie więcej nir 0,7 m2,

6. zakaz umieszczania wolnostojących no[ników 
reklamowych,

7. w przypadku wprowadzenia ogrodzenia, obo-
wiązują ogrodzenia arurowe uzupeEnione zielenią, 
do wysoko[ci 1,6 m;

8. ustala się stosowanie ogrodzeG co najmniej w 
50% arurowych, z uksztaEtowaniem podmurówki 
zapewniającym morliwo[ć migracji maEych zwie-
rząt,

9. dla budynków gospodarczych i gararowych w 
ramach ich budowy ustala się następujące parame-
try:

a) wysoko[ć do 6,0 m,
b) dachy pEaskie, jedno lub wielospadowe, o kącie 

pochylenia poEaci dachowych do 35°,
c) dachy jednospadowe wyEącznie w przypadku 

zabudowy zlokalizowanej bezpo[rednio przy granicy 
dziaEki sąsiedniej;

d) w odniesieniu do zabudowy istniejącej nalery 
stosować powyrsze ustalenia odpowiednio do do-
konywanej zmiany.

10. zakaz realizacji zabudowy bez uprzedniego 
zapewnienia dojazdu do wydzielonej dziaEki budow-
lanej.

§6. Ustala się zasady ksztaEtowania zabudowy i 
sposobów zagospodarowania terenu:

1. dopuszcza się lokalizację budynków na dziaE-
kach budowlanych w odlegEo[ci mniejszej nir 3 m 

od granicy z sąsiednią dziaEką budowlaną lub bez-
po[rednio przy granicy, zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

2. na terenach objętych niniejszym planem obo-
wiązuje zakaz lokalizowania wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

3. dopuszcza się realizowanie zabudowy pod wa-
runkiem wcze[niejszego lub jednoczesnego uzbro-
jenia dziaEki budowlanej w sieci wodociągowe, ka-
nalizacyjne, energetyczne oraz zapewnienia dojazdu 
chyba, re ustalenia szczegóEowe niniejszej uchwaEy 
stanowią inaczej.

§7. Ustala się zasady i warunki Eączenia i podziaEu 
nieruchomo[ci:

1. w przypadku wydzielenia nowych dziaEek bu-
dowlanych szeroko[ć frontu nowo wydzielonej 
dziaEki budowlanej wynosi minimum:

a) 18 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej,

b) 20 m dla zabudowy zagrodowej,
c) 30 m dla zabudowy usEugowej,
d) 40 m dla obiektów produkcyjnych, skEadów i 

magazynów chyba re ustalenia szczegóEowe niniej-
szej uchwaEy zawierają dodatkowe ograniczenia;

2. minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 
dziaEki budowlanej:

a) 1000 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,

b) 2000 m2 dla zabudowy zagrodowej,
c) 1500 m2 dla zabudowy usEugowej,
d) 5000 m2 dla obiektów produkcyjnych, skEadów 

i magazynów chyba re ustalenia szczegóEowe niniej-
szej uchwaEy stanowią inaczej;

3. dopuszcza się podziaE dziaEki na mniejsze nir 
wskazano w pkt 2), w przypadku zaistnienia warun-
ków wynikających z przepisów odrębnych;

§8. Ustala się zasady ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1) Na obszarze objętym zmianą planu ustala się 
następujące zasady ochrony [rodowiska oraz ochro-
ny przyrody:

a) dla dziaEek budowlanych minimalną powierzch-
nię czynną biologicznie, zgodnie z ustaleniami dla 
poszczególnych terenów;

b) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
B 15 MN/U, E 8 RM, E 9 RM, G 29 RM, E 7 U zalicza 
się do terenów chronionych akustycznie;

c) dopuszczalny poziom haEasu od dróg dla ro-
dzajów terenów chronionych akustycznie nie more 
przekraczać norm okre[lonych w przepisach odręb-
nych;

d) dopuszczalny poziom haEasu od pozostaEych 
obiektów i dziaEalno[ci będącej pródEem haEasu dla 
rodzajów terenów chronionych akustycznie nie 
more przekraczać norm okre[lonych w przepisach 
odrębnych;

e) utrzymanie wszystkich form zieleni urządzonej 
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i naturalnej, w ramach morliwo[ci, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów zieleni Eęgowej towarzy-
szącej ciekom oraz ochrona oczek wodnych i cie-
ków;

f) obowiązek zachowania niezabudowanych pa-
sów ochronnych wzdEur zbiorników wodnych, cie-
ków i potoków (o szeroko[ci kardorazowo uzgod-
nionej z administratorem cieku) w celu umorliwienia 
administratorowi prowadzenia robót remontowych i 
konserwacyjnych w korytach rzek i potoków a tak-
re dla ochrony otuliny biologicznej cieków;

g) zakaz grodzenia nieruchomo[ci w odlegEo[ci 
mniejszej nir 1,5 m od linii brzegowej cieku, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

h) zakaz przegradzania dolin stanowiących natu-
ralne miejsce spEywu wód i powietrza za wyjątkiem 
obiektów hydrotechnicznych;

i) zakaz skEadowania odpadów, morliwe jest cza-
sowe gromadzenie odpadów wytwarzanych na ob-
szarze zmiany planu zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

j) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko, dla których spo-
rządzenie raportu oddziaEywania na [rodowisko jest 
obligatoryjne w rozumieniu przepisów odrębnych, 
z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej, sEurącej obsEudze mieszkaGców i 
urytkowników terenu;

k) zakaz zanieczyszczania wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz zakaz wpuszczania do wód i 
gruntu [cieków wymagających podczyszczania;

l) odlegEo[ć cmentarza od zabudowaG mieszkal-
nych, od zakEadów produkujących artykuEy rywno-
[ci, zakEadów rywienia zbiorowego bądp zakEadów 
przechowujących artykuEy rywno[ci oraz studzien, 
pródeE i strumieni, sEurących do czerpania wody do 
picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co 
najmniej 150m; odlegEo[ć ta more być zmniejszona 
do 50m pod warunkiem, re teren w granicach od 50 
do 150m odlegEo[ci do cmentarza posiada sieć wo-
dociągową i wszystkie budynki korzystające z wody 
są do tej sieci podEączone;

m) nakaz uwzględnienia w poszczególnych tere-
nach ochrony przed uciąrliwym oddziaEywaniem w 
zakresie klimatu akustycznego zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

2) Obejmuje się ochroną obszary zlewni rzek: Wy-
rnicy, Chodelki oraz Bystrzycy. Do czasu ustalenia 
warunków korzystania z wód dorzecza WisEy zgod-
nie z przepisami szczególnymi (prawo wodne), w 
obszarze ustala się:

a) zakaz lokalizacji wysypisk [mieci i odpadów 
przemysEowych poza wyznaczonymi w planie,

b) zakaz budowy i rozbudowy obiektów mogą-
cych znacząco pogorszyć jako[ć wód,

c) zwiększanie lesisto[ci celem podniesienia reten-
cyjno[ci w obszarach pródliskowych i w obszarach 
wododziaEowych

3) Obejmuje się ochroną ilo[ciową i jako[ciową 
zasoby GEównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

406 (Lublin) zgodnie z przepisami szczególnymi. Do 
czasu ustalenia obszaru ochronnego, obowiązują 
ustalenia:

a) zakaz skEadowania odpadów i innych materia-
Eów w sposób mogący stwarzać zagrorenie dla wód 
podziemnych,

b) zakaz budowy i rozbudowy obiektów mogącym 
pogorszyć jako[ć wód podziemnych.

§9. Ustala się zasady ochrony krajobrazu i dzie-
dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej:

1. W przypadku znalezienia przedmiotu, co do któ-
rego istnieje przypuszczenie, ir jest on zabytkiem 
archeologicznym nalery zabezpieczyć ten przedmiot 
i znakować miejsce jego znalezienia oraz niezwEocz-
nie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, a je[li nie jest 
to morliwe, wójta gminy.

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

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

a) ustala się zasady uzbrojenia terenu w sieci in-
frastruktury technicznej:

- sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia z 
nimi związane powinny być lokalizowane w sposób 
podporządkowany okre[lonej w planie funkcji tere-
nu i nie kolidujący z planowaną zabudową, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

- parametry, szczegóEowy przebieg i lokalizacja 
sieci okre[lone zostaną w projektach budowlanych,

- dopuszcza się rozbudowę i budowę sieci infra-
struktury technicznej oraz obiektów i urządzeG z 
nimi związanych w miarę wzrostu zapotrzebowania 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

- w pasach drogowych planowanych dróg we-
wnętrznych nieokre[lonych na rysunku planu sie-
ci infrastruktury technicznej lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi,

- rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej uryt-
ku powszechnego nalery projektować i budować 
uwzględniając potrzeby okre[lonej w planie zabu-
dowy oraz potrzeby zabudowy na terenach przyle-
gEych nie objętych zmianą planu, a wskazanych w 
studium jako tereny inwestycyjne (potencjalni uryt-
kownicy sieci),

- w przypadku konieczno[ci przeprowadzenia 
tranzytowych sieci infrastruktury technicznej nie 
pokazanych na rysunku planu wykonanie ich nie 
będzie sprzeczne z ustaleniami zmiany planu pod 
warunkiem, re ich przebieg nie będzie kolidowaE z 
istniejącą i planowana zabudową,

- stacje transformatorowe mogą być lokalizowa-
ne w granicach zmiany planu na terenach o innym 
przeznaczeniu pod warunkiem nie naruszenia wy-
nikających z niniejszego planu przepisów szczegól-
nych oraz warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenów sąsiednich ｠ uszczegóEowienie w projekcie 
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budowlanym,
2) W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się:
a) gEówną zasadą gospodarki wodno-[ciekowej 

jest ochrona zasobów wód, stanowiących pródEo 
zaopatrzenia ludno[ci i rozwoju gospodarki, pod 
kątem zabezpieczenia perspektywicznego bilansu 
potrzeb oraz odnawialno[ci zasobów wód podziem-
nych;

b) ustala się zaopatrzenie gminy w wodę z maksy-
malnym wykorzystaniem jur istniejących odwiertów 
studziennych, obsEugujących miejscowo[ci:

- Marianówka, Kol. Obroki - podEączenie z istnieją-
cego ujęcia wody przy szkole podstawowej w Ma-
rianówce (Gm. Obroki);

- WilkoEaz I, WilkoEaz II, WilkoEaz III, WilkoEaz Po-
duchowny, Kol. WilkoEaz Górny, Obroki, Ewunin, 
WilkoEaz Dolny, Zalesie, Zdrapy, Wólka Rudnic-
ka, Rudnik Szlachecki, Rudnik Szlachecki Kolonia, 
Ostrów Kolonia (konieczno[ć rozbudowy o studnię 
awaryjną wariantowo do projektowanego ujęcia w 
Ostrowie) z istniejącego ujęcia wody w Zalesiu;

- PuEankowice, cz. Rudnik Szlachecki Kolonia pod-
Eączenie do wodociągu PuEankowice funkcjonujące-
go w oparciu o dwie studnie;

- indywidualne ujęcia wody w zabudowie rozpro-
szonej i kolonijnej;

c) jako podstawę do podejmowania decyzji inwe-
stycyjnych w zakresie rozbudowy systemu wodo-
ciągowego nalery przyjąć obowiązujące programy;

d) budowę nowych odcinków sieci wodociągo-
wej zgodnie z wymogami przepisów odrębnych w 
uzgodnieniu z zarządcą drogi;

e) przy realizacji nowych i przebudowie istnie-
jących ujęć i sieci wodociągowych, w obszarze 
zmiany planu, obowiązuje zapewnienie przeciwpo-
rarowego zaopatrzenia wodnego w zakresie pródeE 
zaopatrzenia i sieci hydrantów nadziemnych;

f) nakaz podEączania nowych odbiorców do sieci 
wodociągowej po jej wybudowaniu.

3) W zakresie odprowadzania [cieków sanitar-
nych oraz wód opadowych, ustala się:

a) rozwiązanie utylizacji [cieków systemami kana-
lizacji zbiorczej poprzez oczyszczalnie mechaniczno-
biologiczne z odprowadzeniem wód po[ciekowych 
do rzeki Urzędówki, zlokalizowane we wsiach:

- WilkoEaz Dolny; dla obsEugi wsi WilkoEaz Dolny, 
WilkoEaz II, WilkoEaz III, WilkoEaz I, WilkoEaz Podu-
chowny, PuEankowice, Rudnik Szlachecki, Kol. Rud-
nik Szlachecki, Wólka Rudnicka, Zdrapy, Kol. Wil-
koEaz Górny,

- Zdrapy, dla obsEugi Zdrap oraz wariantowo miej-
scowo[ci poEoronych za obwodnicą;

b) dopuszcza się tworzenie indywidualnych sys-
temów kanalizacyjnych dla zespoEów przemysEowo-
usEugowych, zabudowy mieszkaniowej oraz indy-
widualnych obiektów - przydomowe oczyszczalnie 
[cieków jedynie przy korzystnych warunkach hy-
drogeologicznych i odpowiedniej wielko[ci dziaEki; 
oczyszczalnie oparte na drenaru rozsączającym na-
lery poprzedzić oceną morliwo[ci infiltracji w pod-

Eoru;
c) jako podstawę do podejmowania decyzji inwe-

stycyjnych w zakresie rozbudowy ukEadu kanalizacji 
[ciekowej nalery przyjąć obowiązujące programy;

d) budowę nowych odcinków sieci kanalizacyj-
nej zgodnie z wymogami przepisów odrębnych w 
uzgodnieniu z zarządcą drogi;

e) morliwo[ć utrzymania rozwiązaG indywidual-
nych, zgodnych z przepisami odrębnymi, do czasu 
objęcia poszczególnych terenów siecią kanalizacyj-
ną;

f) nakaz podEączania nowych odbiorców do sieci 
kanalizacyjnej po jej wybudowaniu;

g) zakaz odprowadzania wód opadowych do urzą-
dzeG kanalizacji sanitarnej i na nawierzchnie ogólnie 
dostępnych ciągów komunikacyjnych;

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

i) wody opadowe zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami odrębnymi.

4) W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się:
a) w systemie gazyfikacji ustala się zaopatrzenie 

w gaz przewodowy ziemny w ramach rozbudowy 
istniejącego systemu [redniopręrnego, zasilanie z 
systemów sąsiednich gmin - Urzędowa i Niedrzwicy 
Durej;

b) budowę nowych gazociągów zgodnie z wymo-
gami przepisów odrębnych w uzgodnieniu z wEa[ci-
wym zakEadem gazowniczym i zarządcą drogi;

c) jako podstawę do podejmowania decyzji inwe-
stycyjnych w zakresie rozbudowy sieci gazowej na-
lery przyjąć obowiązujące programy;

d) mają zastosowanie obowiązujące przepisy od-
rębne;

e) linię ogrodzeG w odlegEo[ci min. 0,5 m od ga-
zociągu;

f) szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od strony 
ulicy) winny być lokalizowane w linii ogrodzeG, w 
pozostaEych przypadkach w miejscu uzgodnionym z 
zarządzającym siecią gazową.

5) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, 
ustala się:

a) utrzymanie istniejącej sieci elektroenergetycz-
nej;

- utrzymanie podstawowego pródEa zasilania w 
energię elektryczną;

- zasilanie odbiorców w energię elektryczną za 
po[rednictwem istniejących i nowoprojektowanych 
stacji transformatorowych;

b) zakEada się uzupeEnienie elementów magistral-
nego systemu elektroenergetycznego oraz prze-
budowę i modernizację systemu lokalnego jedynie 
przez wEa[ciciela sieci na warunkach okre[lonych 
przez wEa[ciwy zakEad energetyczny;

c) ustala się następujące zasady zasilania i rozbu-
dowy sieci elektroenergetycznej [redniego napięcia:

- adaptuje się linie magistralne SN 30kV i SN 15kV 
przebiegające przez obszar gminy,
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- zakEada się modernizację istniejącego ukEadu sieci 
[redniego napięcia, polegającą gEównie na przeizolo-
waniu wszystkich linii SN 30 - kV na znormalizowa-
ne napięcie 15kV (przy zachowaniu dotychczaso-
wych przebiegów) oraz budowę nowych odcinków 
linii [redniego napięcia w celu zwiększenia liczby 
stacji transformatorowych 15/04kV,

- dopuszcza się lokalizację nowych stacji trans-
formatorowych 15/04 kV zasilanych liniami napo-
wietrznymi SN oraz liniami kablowymi SN-15 - kV,

- na terenach o zwartej zabudowie mieszkaniowej 
i usEugowej dla nowoprojektowanych sieci ustala się 
realizację linii energetycznych SN-15kV w wykona-
niu kablowym oraz wnętrzowe stacje transformato-
rowe,

- na pozostaEych terenach dla nowoprojektowa-
nych sieci dopuszcza się realizację napowietrznych 
linii SN kV oraz sEupowych stacji transformatoro-
wych,

- trasy projektowanych linii SN (napowietrznych) 
nalery wyznaczać po terenach maEo eksponowa-
nych, z maksymalną ochroną walorów krajobrazo-
wych,

- rezerwuje się pas techniczny dla kardego toru 
napowietrznej linii SN-15 kV 15 m (tj. po 7,5 m 
od osi linii), w którym obowiązuje zakaz zabudowy; 
zblirenie obiektu budowlanego na odlegEo[ć mniej-
szą nir ww. more nastąpić tylko w indywidualnych 
przypadkach, w uzgodnieniu z ZakEadem Energe-
tycznym,

- moc i typ projektowanych stacji transformato-
rowych 15/04kV powinny być dobierane do prze-
widywanego obciąrenia i innych uwarunkowaG sie-
ciowych;

d) ustala się następujące zasady zasilania i rozbu-
dowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia:

- adaptuje się istniejącą na obszarze gminy sieć 
niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe; do-
puszcza się modernizację i rozbudowę sieci i urzą-
dzeG na terenach planowanej zabudowy w dosto-
sowaniu do warunków technicznych okre[lonych 
przez wEa[ciwy ZakEad Energetyczny;

- zakEada się doprowadzenie linii niskiego napięcia 
do wszystkich budynków istniejących i projektowa-
nych ujętych w zmianie planu w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz do istniejących 
budynków mieszkalnych i gospodarczych;

- dopuszcza się realizację nowych urządzeG elek-
troenergetycznych NN w miejscach spodziewanego 
deficytu mocy.

6) W zakresie zaopatrzenia w ciepEo, ustala się:
a) umorliwia się rozwój energetyki cieplnej, opar-

tej na wykorzystaniu gazu przewodowego do celów 
komunalno-bytowych oraz centralnego ogrzewania;

b) zaopatrzenie w ciepEo nowej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z indywidualnych pródeE 
ciepEa;

c) nakaz stosowania ekologicznych no[ników 
energii.

7) W zakresie telekomunikacji, ustala się:

a) adaptuje się przebiegające przez gminę między-
miastowe kable telefoniczne podziemne oraz kable 
optotelekomunikacyjne;

b) adaptuje się system wyposarenia gminy w sie-
ci telekomunikacyjne abonenckie w oparciu o linię 
[wiatEowodową i system numeracyjny Lublina;

c) obsEuga terenu gminy gEównie z automatycznej 
centrali zlokalizowanej w o[rodku gminnym;

d) dopuszcza się rozbudowę lokalnej sieci telefo-
nicznej do poszczególnych miejscowo[ci i zespoEów 
zabudowy w postaci sieci telefonicznej, zgodnie z 
warunkami technicznymi wydanymi przez dyspo-
nenta sieci;

e) w obszarze planu umorliwia się lokalizację nie-
zbędnej do [wiadczenia usEug telekomunikacyjnych 
infrastruktury telekomunikacyjnej, która more obej-
mować sieci bezprzewodowe z urządzeniami radio-
wego systemu dostępowego oraz sieci przewodowe 
nadziemne i podziemne z elementami skEadowymi 
jak: szafki dostępowe wolnostojące, sEupy linii na-
powietrznych i sEupki kablowe;

f) rozbudowę sieci telekomunikacyjnej zgodnie z 
wymogami przepisów odrębnych w uzgodnieniu z 
zarządcą drogi z dopuszczeniem przebiegu napo-
wietrznych linii telefonicznych poza liniami rozgrani-
czającymi, przy zapewnieniu sEurebno[ci gruntowej.

8) W zakresie gospodarki odpadami, ustala się;
a) ustala się zasady usuwania odpadów z terenu 

gminy:
- zastosowanie kontenerowego systemu groma-

dzenia z segregacją odpadów,
- wywóz odpadów komunalnych na wysypisko 

międzygminne w gminie Kra[nik, transportem zor-
ganizowanym.

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

1. Dla nowej zabudowy oraz zabudowy polegają-
cej na przebudowie i zmianie urytkowania obiektów 
ustala się obowiązek zapewnienia na terenie inwe-
stycji stanowisk postojowych w ilo[ci wynikającej z 
odrębnych wskapników:

1) w terenach oznaczonych symbolem MN/U:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ 

minimum 1 stanowisko na dziaEkę budowlaną , nie 
wliczając miejsc gararowych,

b) dla zabudowy usEugowej - minimum 1 stano-
wisko na 30 m2 p.ur. oraz dodatkowego miejsca 
postojowego dla osób niepeEnosprawnych,

c) w przypadku występowania na jednej dziaEce 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usEug - 
ustalenia litery a i b nalery stosować Eącznie.

2) w terenach oznaczonych symbolem U:
a) dla zabudowy usEugowej ｠ minimum 1 stano-

wisko na 30 m2 p.ur. oraz dodatkowego miejsca 
postojowego dla osób niepeEnosprawnych,

3) w terenach oznaczonych symbolem RM:
a) dla zabudowy zagrodowej ｠ minimum 1 stano-

wisko na dziaEce budowlanej, nie wliczając miejsc 
gararowych.
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2. W granicach obszaru objętego zmianą planu 
dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na 
rysunku zmiany planu urządzeG i sieci infrastruktury 
technicznej, w tym komunikacyjnych, niezbędnych 
dla obsEugi terenu.

3. Minimalne odlegEo[ci linii zabudowy dla budyn-
ków mieszkalnych od dróg zlokalizowanych poza 
granicami terenu objętego zmianą planu oznaczo-
nych w planie symbolami:

1) droga gEówna ruchu przyspieszonego, docelo-
wo droga ekspresowa KR (GP/S):

a) dla budynków mieszkalnych min. 80 m od 
wschodniej oraz 95 m od zachodniej krawędzi jezd-
ni istniejącej drogi,

2) droga gEówna ruchu przyspieszonego KR (GP):
a) minimum 50 m od krawędzi jezdni istniejącej 

drogi,
3) drogi lokalne KG (L) i projektowane drogi lokal-

ne KG-P (L):
a) minimum 15 m od krawędzi jezdni istniejącej 

drogi,
4) drogi dojazdowe KG (D) i projektowane drogi 

dojazdowe KG-P (D):
a) minimum 10 m od krawędzi jezdni istniejącej 

drogi,
5) drogi niepubliczne (KDX i wydzielone ewiden-

cyjnie a nieoznaczone na rysunku zmiany planu):
a) minimum 10 m od krawędzi jezdni istniejącej 

drogi.
4. Dopuszcza się inne nir w ust. 3. linie zabudowy 

od dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi w uzgod-
nieniu z wEa[ciwym zarządcą drogi.

5. Dla istniejących budynków i czę[ci budynków 
zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą dro-
gi a nieprzekraczalną linią zabudowy ustala się mor-
liwo[ć ich przebudowy i bierącej konserwacji.

RozdziaE 2
Ustalenia szczegóEowe 

§12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem B 15 MN/U (zaEącznik nr 1) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, usEugi;

2) w zakresie parametrów i wskapników ksztaEto-
wania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, w 
zakresie jej budowy:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % po-
wierzchni wydzielonej dziaEki budowlanej,

b) udziaE powierzchni biologicznie czynnej ｠ mini-
mum 40 % powierzchni wydzielonej dziaEki budow-
lanej,

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
dachy wielospadowe, o kącie pochylenia poEaci da-
chowych 30° ｠ 45°,

d) dla zabudowy usEugowej dachy wielospadowe, 
dopuszcza się takre inne formy dachu, 

e) wysoko[ć zabudowy do 9 m;
3) w zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego:

a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §5 z wyEącze-
niem pkt 10, lit. d;

4) w zakresie zasad ksztaEtowania zabudowy i 
sposobów zagospodarowania terenu:

a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §6;
5) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 

parametrów dziaEki budowlanej:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §7 pkt 1, lit. a, 

c, pkt. 2, lit. a, c, pkt. 3.
6) w zakresie ochrony [rodowiska, przyrody, kra-

jobrazu kulturowego:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §8 pkt. 1 z 

wyEączeniem lit. f, pkt. 2, 3;
7) w zakresie obsEugi komunikacyjnej obowiązuje 

obsEuga terenu z drogi zlokalizowanej poza granica-
mi terenu objętego zmianą planu oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KG (D);

8) w zakresie okre[lenia nieprzekraczalnych linii 
zabudowy:

a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §11 ust. 3, 
pkt 4;

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §11 ust. 1, 

pkt. 1.
10) w zakresie infrastruktury technicznej:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §10.

§13. Dla terenu oznaczonego symbolem E 7 U 
(zaEącznik nr 3) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa usEu-
gowa;

2) w zakresie parametrów i wskapników ksztaEto-
wania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, w 
zakresie jej budowy:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % po-
wierzchni wydzielonej dziaEki budowlanej,

b) udziaE powierzchni biologicznie czynnej ｠ mini-
mum 40 % powierzchni wydzielonej dziaEki budow-
lanej,

c) dachy wielospadowe, o kącie pochylenia poEaci 
dachowych 30° ｠ 45°;

d) wysoko[ć zabudowy do 9 m;
e) dla zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, 

d nalery stosować odpowiednio do dokonywanej 
zmiany;

f) utrzymuje się istniejącą zabudowę z morliwo-
[cią budowy nowej;

3) w zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §5;
4) w zakresie zasad ksztaEtowania zabudowy i 

sposobów zagospodarowania terenu:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §6,
b) obowiązek utrzymania zieleni naturalnej i cieku 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
c) w obszarze zieleni naturalnej wskazanej do 

utrzymania zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 
obowiązuje zakaz zabudowy; 

5) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 
parametrów dziaEki budowlanej:
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a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §7 pkt. 1, lit. 
a, c, pkt. 2 lit. a, c, pkt. 3.

6) w zakresie ochrony [rodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego:

a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §8 pkt. 1 z 
wyEączeniem lit. f, pkt. 2, 3;

7) w zakresie obsEugi komunikacyjnej obowiązu-
je obsEuga terenu z wydzielonej ewidencyjnie dro-
gi zlokalizowanej poza granicami terenu objętego 
zmianą planu;

8) w zakresie okre[lenia nieprzekraczalnych linii 
zabudowy:

a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §11 ust. 3 pkt. 
5;

b) zakaz lokalizowania budynków oraz budowli w 
odlegEo[ci mniejszej nir 16 m od istniejącego kana-
Eu; 

c) zakaz lokalizowania budynków oraz budowli 
w odleglo[ci mniejszej nir 10 m od istniejącej dro-
gi zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego 
zmianą planu od strony zachodniej. 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §11 ust. 1, 

pkt. 2.
10) w zakresie infrastruktury technicznej:
a) obowiązek przebudowy podziemnej sieci dre-

narskiej w przypadku jej kolizji z planowaną inwe-
stycją, zachowanie istniejących urządzeG melioracji 
szczegóEowych (rów R-A ｠ zgodnie przepisami od-
rębnymi),

b) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §10.

§14. Dla terenu oznaczonego symbolem E 8 RM 
(zaEącznik nr 3) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych;

2) w zakresie parametrów i wskapników ksztaEto-
wania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, w 
zakresie jej budowy:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % po-
wierzchni wydzielonej dziaEki budowlanej,

b) udziaE powierzchni biologicznie czynnej ｠ mini-
mum 40 % powierzchni wydzielonej dziaEki budow-
lanej,

c) dachy wielospadowe, o kącie pochylenia poEaci 
dachowych 30° ｠ 45°,

d) wysoko[ć zabudowy do 9 m,
e) dla zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, 

d nalery stosować odpowiednio do dokonywanej 
zmiany,

f) utrzymuje się istniejącą zabudowę z morliwo-
[cią budowy nowej;

3) w zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §5;
4) w zakresie zasad ksztaEtowania zabudowy i 

sposobów zagospodarowania terenu:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §6;
5) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 

parametrów dziaEki budowlanej:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §7 pkt 1, lit. b, 

c, pkt. 2, lit. b, c, pkt. 3.
6) w zakresie ochrony [rodowiska, przyrody, kra-

jobrazu kulturowego:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §8 pkt. 1 z 

wyEączeniem lit. f, pkt. 2, 3;
7) w zakresie obsEugi komunikacyjnej obowiązuje 

obsEuga terenu z drogi zlokalizowanej poza granica-
mi terenu objętego zmianą planu oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KG(L);

8) w zakresie okre[lenia nieprzekraczalnych linii 
zabudowy:

a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §11 ust. 3, 
pkt. 3;

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §11 ust. 1, 

pkt. 3.
10) w zakresie infrastruktury technicznej:
a) obowiązek przebudowy podziemnej sieci dre-

narskiej w przypadku jej kolizji z planowaną inwe-
stycją, zachowanie istniejących urządzeG melioracji 
szczegóEowych (rów R-A ｠ zgodnie z przepisami od-
rębnymi),

b) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §10.

§15. Dla terenu oznaczonego symbolem E 9 RM 
(zaEącznik nr 2) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych;

2) w zakresie parametrów i wskapników ksztaEto-
wania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, w 
zakresie jej budowy:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % po-
wierzchni wydzielonej dziaEki budowlanej,

b) udziaE powierzchni biologicznie czynnej ｠ mini-
mum 40 % powierzchni wydzielonej dziaEki budow-
lanej,

c) dachy wielospadowe, o kącie pochylenia poEaci 
dachowych 30° ｠ 45°,

d) wysoko[ć zabudowy do 9 m;
e) dla zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, 

d nalery stosować odpowiednio do dokonywanej 
zmiany;

f) utrzymuje się istniejącą zabudowę z morliwo-
[cią budowy nowej;

3) w zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §5;
4) w zakresie zasad ksztaEtowania zabudowy i 

sposobów zagospodarowania terenu:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §6;
5) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 

parametrów dziaEki budowlanej:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §7 pkt. 1, lit. 

b, pkt. 2, lit. b, pkt. 3.
6) w zakresie ochrony [rodowiska, przyrody, kra-

jobrazu kulturowego:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §8 ust. 1 z 
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wyEączeniem pkt. f, ust. 3;
7) w zakresie obsEugi komunikacyjnej obowiązuje 

obsEuga terenu z drogi zlokalizowanej poza granica-
mi terenu objętego zmianą planu oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KR (GP) za zgodą zarządcy 
drogi;

8) w zakresie okre[lenia nieprzekraczalnych linii 
zabudowy:

a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §11 ust. 3, 
pkt. 2;

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §11 ust. 1, 

pkt. 3.
10) w zakresie infrastruktury technicznej:
a) obowiązek przebudowy podziemnej sieci dre-

narskiej w przypadku jej kolizji z planowaną inwe-
stycją,

b) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §10.

§16. Dla terenu oznaczonego symbolem G 29 RM 
(zaEącznik nr 4) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych;

2) w zakresie parametrów i wskapników ksztaEto-
wania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, w 
zakresie jej budowy:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % po-
wierzchni wydzielonej dziaEki budowlanej,

b) udziaE powierzchni biologicznie czynnej ｠ mini-
mum 40 % powierzchni wydzielonej dziaEki budow-
lanej,

c) dachy wielospadowe, o kącie pochylenia poEaci 
dachowych 30° ｠ 45°,

d) wysoko[ć zabudowy do 9 m;
e) dla zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, 

d nalery stosować odpowiednio do dokonywanej 
zmiany;

f) utrzymuje się istniejącą zabudowę z morliwo-
[cią budowy nowej;

3) w zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §5 z wyEącze-
niem pkt. 10, lit. d;

4) w zakresie zasad ksztaEtowania zabudowy i 
sposobów zagospodarowania terenu:

a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §6;
5) w zakresie warunków podziaEu nieruchomo[ci i 

parametrów dziaEki budowlanej:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §7 pkt. 1, lit. 

b, pkt. 2, lit. b, pkt. 3.
6) w zakresie ochrony [rodowiska, przyrody, kra-

jobrazu kulturowego:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §8 pkt. 1, z 

wyEączeniem lit. f, pkt. 3;
7) w zakresie obsEugi komunikacyjnej obowiązuje 

obsEuga terenu z drogi zlokalizowanej poza granica-
mi terenu objętego zmianą planu oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KDX;

8) w zakresie okre[lenia nieprzekraczalnych linii 

zabudowy:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §11 ust. 3, 

pkt. 5;
b) odlegEo[ć od granicy obszaru kolejowego nie 

mniejsza nir 20 m.
9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §11 ust. 1, 

pkt 3.
10) w zakresie infrastruktury technicznej:
a) obowiązują ustalenia rozdziaEu 1 §10.

RozdziaE 3
Przepisy koGcowe

§17. Ustalenia dla obiektów grupujących miejsca 
pracy:

1. W przypadku realizacji nowych oraz dokony-
wania przebudowy, remontów lub adaptacji obiek-
tów grupujących miejsca pracy, ustala się realizację 
podpiwniczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi w 
zakresie wymogów obrony cywilnej.

§18. Ustalenia z zakresu Obrony Cywilnej:
1. W celu speEnienia wymagaG z zakresu Obrony 

Cywilnej nalery uwzględnić następujące warunki:
1) w budynkach usEugowych, mieszkalno ｠ usEugo-

wych, itp. na etapie sporządzania planów zagospo-
darowania dziaEek lub terenów nalery przewidzieć 
morliwo[ć lokalizacji ukrycia typu I lub schronu;

2) w rejonach zabudowy jednorodzinnej nalery 
przewidzieć morliwo[ć realizacji ukrycia typu II wy-
konanego przez urytkowników w okresie podwyr-
szonej gotowo[ci obronnej;

3) bez względu na typ zabudowy, na terenie ob-
jętym planem zarezerwować tereny pod budowę 
awaryjnej studni wody pitnej (przyjmując normę 
wynoszącą 7,5l na osobo-dobę). OdlegEo[ć studni 
od budynków powinna wynosić max.800m; Lokali-
zacja studni nie wymaga zmiany niniejszego planu;

4) istniejące, na terenie objętym planem studnie 
nalery zabezpieczyć przed likwidacją i przystoso-
wać do sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego 
w sytuacjach kryzysowych; 

5) o[wietlenie zewnętrzne (np. ulic, budynków) 
musi być projektowane w sposób umorliwiający 
przystosowanie do wygaszania;

6) ukEad projektowanych oraz modernizowanych 
dróg i ulic powinien speEniać następujące warunki:

7) odpowiednią szeroko[ć uniemorliwiającą ewen-
tualne zagruzowanie,

8) poEączenie z traktami przelotowymi zapewnia-
jące sprawną ewakuację ludno[ci w okresie zagro-
renia,

9) wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla 
pojazdów z toksycznymi [rodkami przemysEowymi;

10) w projektach budynków uryteczno[ci publicz-
nej lub budynków wielorodzinnych nalery uwzględ-
nić system alarmowania i powiadamiania miesz-
kaGców (w wypadku zagrorenia) poprzez syreny 
alarmowe. PromieG sEyszalno[ci syreny zakEada się 
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do 300 m;
11) istniejące obiekty Obrony Cywilnej nalery 

adaptować do przedmiotowych funkcji.

§19. 1. W związku ze wzrostem warto[ci nie-
ruchomo[ci w wyniku uchwalenia zmiany planu, 
ustanawia się opEatę z tytuEu wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci. Warto[ć stawki procentowej sEurącej 
naliczaniu opEaty okre[la się następująco:

1) 15 % - dla terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną, usEugi oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem MN/U,

2) 20 % - dla terenów przeznaczonych pod za-
budowę usEugową oznaczonych na rysunku planu 
symbolem U.

2. OpEata z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo-
[ci nie dotyczy nieruchomo[ci komunalnych.

3. Uchwala się plan po stwierdzeniu jego zgodno-
[ci z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy WilkoEaz.

§20. Ustalenia uchwaEy nr XXXV/254/2002 z 
dnia 6 marca 2002 r. tracą moc w zakresie terenów 
oznaczonych symbolami RP, 1 MR, 55 RP, ZL w 
granicach okre[lonych na rysunku zmiany planu.

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

 Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Stefanek
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ZaEącznik nr 6
do uchwaEy nr IV/25/2011

Rady Gminy WilkoEaz
z dnia 31 marca 2011 r.

 
Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zadaG z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
WilkoEaz

Jako podstawę prawną przyjęto:
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z p. z.)

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z p. .z)

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z  
2008r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz.1419  z p. z.)

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomo[ciami (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. 
Nr 46, poz. 543 z p. z.)

- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z p. z.).

Celem opracowania jest okre[lenie sposobu reali-
zacji inwestycji infrastruktury technicznej zapisa-
nych w projekcie miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu objętego planem, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasady ich finansowa-
nia.

Opracowanie sporządzono po analizie wszystkich 
obowiązujących w zakresie budretu gmin ustaw i 
przepisów wykonawczych do nich, jak i sporządzo-
nych materiaEów planistycznych, a w szczególno[ci 
w oparciu o prognozę skutków finansowych uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy WilkoEaz.

W celu umorliwienia realizacji inwestycji kubatu-
rowych na terenach przeznaczonych pod rórne for-
my zainwestowania jak zabudowa: mieszkaniowa,  
zagrodowa, usEugowa, które obecnie  stanowią nie-
urytki oraz urytkowane są  rolniczo - konieczna jest 
zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej. 

Finansowanie realizacji zadaG inwestycji infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy jest uzalernione od zdolno[ci finanso-
wej gminy i będzie okre[lona w wieloletnich planach 
inwestycyjnych stanowiących zaEączniki do uchwaE 
budretowych w kolejnych okresach czasowych.

Do zadaG z zakresu infrastruktury technicznej na-
lerących do zadaG wEasnych gminy, nalery:

- wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi 
gminne, bądp poszerzenie istniejących,

- uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanali-
zację deszczową i sanitarną i sieć o[wietlenia ulicz-
nego,

- budowa jezdni, chodników na drogach gmin-
nych.

W projekcie planu nie planuje się budowy nowych 
dróg, poszerzenia istniejących, czy budowy innych 
elementów infrastruktury technicznej. W związku z 
tym Gmina nie jest obciąrana wydatkami związany-
mi z ich realizacją.
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ZaEącznik nr 7
do uchwaEy nr IV/25/2011

Rady Gminy WilkoEaz
z dnia 31 marca 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy WilkoEaz

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy WilkoEaz wraz z pro-
gnozą oddziaEywania na [rodowisko wyEorony zostaE 
do publicznego wglądu w dniach od 14.09.2009r. 
do 05.10.2009r. 

W wyznaczonym terminie skEadania uwag ｠ do 
dnia 20.10.2009r. nie wpEynęEa radna uwaga.

Poz. 1533 
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ZaEącznik nr 8
do uchwaEy nr IV/25/2011

Rady Gminy WilkoEaz
z dnia 31 marca 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy WilkoEaz

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy WilkoEaz wraz z pro-
gnozą oddziaEywania na [rodowisko wyEorony zo-
staE ponownie do publicznego wglądu w dniach od 
18.05.2010r. do 08.06.2010r. 

W wyznaczonym terminie skEadania uwag ｠ do 
dnia 23.06.2010r. nie wpEynęEa radna uwaga.

Poz. 1533 

Aktualne informacje na temat Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego znajdują się w internecie pod adresem: 
www.lublin.uw.gov.pl/duwl.html i na stronach edziennik.lublin.uw.gov.pl
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