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UCHWADA NR XII/104/2011

 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

 z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ｧPóEnocｦ w 
obrębie ulic: Polnej, Gen. Sikorskiego, rzeki SoEokiji, ulicy Zamojskiej, DEugosza, Witosa, Armii Krajowej, 
Gen. Piskora w Tomaszowie Lubelskim, obejmującego obszar dziaEek nr 21, 22/1, 19/1, 17/1, 16, 18 z 

przylegEymi ulicami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r 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 
r Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) oraz uchwaEy Nr 
XXXVIII/415/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski 
z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego osiedla ｧPóEnocｦ, w 
obrębie ulic: Polnej, Gen. Sikorskiego, rzeki SoEokiji, 
ulicy Zamojskiej, DEugosza, Witosa, Armii Krajowej, 
Gen. Piskora w Tomaszowie Lubelskim, Rada Mia-
sta Tomaszów Lubelski uchwala, co następuje: 

RozdziaE I
Ustalenia podstawowe

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego osiedla ｧPóEnocｦ w 
obrębie ulic Polnej, Gen. Sikorskiego, rzeki SoEokiji, 
ul. Zamojskiej, DEugosza, Witosa, Armii Krajowej i 
Gen. Piskora w Tomaszowie Lubelskim , zatwier-
dzonego uchwaEą nr XLVI/407/98 Rady Miejskiej w 
Tomaszowie Lubelskim z dnia 2 czerwca 1998 roku 
w granicach dziaEek nr 21, 22/1, 19/1, 17/1, 16, 18 
z przylegEymi ulicami.

§2. 1. Plan, o którym mowa w §1 obejmuje:
1) Ustalenia planu będące tre[cią niniejszej uchwa-

Ey;
2) Rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-

Eącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;
3) Rozstrzygnięcia Rady Miasta Tomaszów Lubel-

ski o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmia-
ny planu ｠ stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej 
uchwaEy;

4) Rozstrzygnięcia Rady Miasta Tomaszów Lu-
belski o sposobie realizacji zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania ｠ stanowiące zaEącznik nr 3 do niniej-
szej uchwaEy.

2. Tre[ć uchwaEy oraz zaEączniki stanowią inte-
gralną caEo[ć.

3. Plan zgodny jest ze ｧStudium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Tomaszów Lubelskiｦ, uchwalony uchwaEą Nr 

XXXIX/429/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubel-
ski z dnia 26 marca 2010 roku oraz uchwaEą Nr 
XLII/465/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z 
dnia 11 czerwca 2010 roku.

§3. 1. Przedmiotem sporządzenia zmiany planu 
jest okre[lenie:

1) Zasady przeznaczenia terenów pod budownic-
two mieszkaniowe, komunikację;

2) Linii rozgraniczających tereny o rórnych funk-
cjach lub rórnych zasadach zagospodarowania;

3) Granic i zasad zagospodarowania terenów i 
obiektów podlegających ochronie;

4) WymagaG wynikających z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych;

5) Parametrów i wskapników ksztaEtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy;

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania terenów;

7) SzczegóEowe zasady podziaEu i scalania nieru-
chomo[ci;

8) Zasad obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej infra-
struktury;

9) Stawki % na podstawie których ustala się opEa-
tę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ust. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o :
1. Uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 

uchwaEę Rady Miasta Tomaszów Lubelski;
2. Planie ｠ nalery przez to rozumieć tekst zmiany 

planu stanowiący tre[ć uchwaEy, wraz z rysunkiem 
zmiany planu stanowiącym zaEącznik nr 1 do niniej-
szej uchwaEy;

3. Studium ｠ nalery przez to rozumieć Studium 
UwarunkowaG i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski;

4. Terenie ｠ nalery przez to rozumieć teren wy-
znaczony zmianą planu, ograniczony liniami rozgra-
niczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyj-
nym, na którym obowiązują te same ustalenia;

5. Liniach rozgraniczających ｠ nalery przez to ro-
zumieć linie okre[lone na rysunku planu, wyznacza-
jące granice o rórnym przeznaczeniu terenów;

6. Przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery rozu-
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mieć jako rodzaj przeznaczenia terenu, który zostaE 
ustalony w zmianie planu jako dominujący w obsza-
rze wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

7. Przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć nalery przeznaczenie terenu, które wzbo-
gaca przeznaczenie podstawowe terenu i nie powo-
duje z nim kolizji;

8. Nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć granicę sytuowania nowych i rozbudo-
wywanych budynków, okre[loną na rysunku zmia-
ny planu, poza którą budynki nie mogą być lokali-
zowane;

9. Powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery przez 
to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro[linno[cią oraz 
wodę powierzchniową na dziaEce budowlanej, a tak-
re 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, 
urządzonych jako staEe trawniki lub kwietniki na 
podEoru zapewniającym ich naturalną wegetację, o 
powierzchni nie mniejszej nir 10 m2;

10. Wskapniku powierzchni biologicznie czynnej 
｠ nalery przez to rozumieć stosunek powierzchni 
biologicznie czynnej terenu do powierzchni dziaEki 
wyrarony w %;

11. Wskapniku powierzchni zabudowanej terenu 
｠ nalery przez to rozumieć stosunek powierzchni 
zabudowanej terenu do powierzchni dziaEki wyraro-
ny w %;

12. Wskapniku intensywno[ci zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć wskapnik wyrarający stosunek 
powierzchni ogólnej rzutów wszystkich kondygnacji 
nadziemnych obiektów staEych do powierzchni od-
powiadających im dziaEek lub terenów.

13. Wysoko[ci zabudowy nalery przez to rozu-
mieć wysoko[ć liczoną od poziomu urządzonego 
terenu przy najnirej poEoronym wej[ciu do budynku 
do najwyrszego punktu kalenicy dachu;

14. Pojęcia nie wyja[nione w ust. 1 nalery rozu-
mieć zgodnie z Polskimi Normami i przepisami od-
rębnymi obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej 
uchwaEy.

RozdziaE II
Przepisy ogólne

§5. Ustalenia ogólne dotyczące obszaru objętego 
zmianą planu

1. Celem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia 
terenu (obszaru o symbolach 29 MNn, 44UH, UI 
oraz EE) na tereny zabudowy mieszkaniowej (MNn) 
i komunikacji (K(.....)).

2. Przedmiotem zmiany planu są warunki i zasady 
zagospodarowania obszaru objętego zmianą, prze-
znaczenie terenu, warunki ksztaEtowania zabudowy 
i przestrzennego zagospodarowania dla wyodręb-
nionych liniami rozgraniczającymi obszarów o jed-
nakowych funkcjach, oraz zasad obsEugi w zakresie 
infrastruktury technicznej.

3. Ustalenia zmiany planu zawarte w tek[cie zmia-
ny planu odnoszą się odpowiednio do ustaleG za-
wartych w czę[ci graficznej.

4. Ustalenia zawarte w tek[cie oraz w czę[ci gra-
ficznej zmiany planu obowiązują Eącznie, w zakresie 
okre[lonym uchwaEą.

5. Ustalenia zmiany planu nalery rozpatrywać i 
stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

6. Stosuje się następujące symbole identyfikacyj-
ne terenów, wyznaczonych liniami rozgraniczający-
mi: 

MNn ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej, 
RP ｠ tereny otwarte rolne, 
K(....) ｠ tereny dróg i ulic, z oznaczeniem kategorii 

drogi, 
EE ｠ tereny urządzeG infrastruktury technicznej ｠ 

stacji transformatorowej, 
Es ｠ strefa ochrony od linii 15 kV.

§6. Przeznaczenie terenów
1. Wyznacza się tereny: 
1 MNn ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, 
K1Dw ｠ tereny komunikacji (droga wewnętrzna), 
RP ｠ tereny otwarte rolne, 
EE ｠ tereny urządzeG infrastruktury technicznej ｠ 

stacji transformatorowej.
2. Zasady przeznaczenia terenu na obszarze obję-

tym zmianą planu obejmują :
- podstawowy rodzaj przeznaczenia terenu : 
dla terenu MNn ｠ tereny zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, 
dla terenu K1Dw ｠ tereny komunikacji ｠ droga 

wewnętrzna, 
dla terenu RP ｠ tereny otwarte rolne, 
dla terenu EE ｠ tereny urządzeG infrastruktury 

technicznej ｠ stacji transformatorowej.
- dopuszczalny rodzaj przeznaczenia 
dla terenu MNn ｠ usEugi.
- Dla pozostaEych terenów nie wyznacza się do-

puszczalnego rodzaju przeznaczenia.

§7. Ustala się zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego

1. Budynki, ich forma i gabaryty, oraz usytuowa-
nie na dziaEce, wraz z innymi elementami zagospo-
darowania terenu muszą harmonizować z otocze-
niem.

2. Zasady ksztaEtowania nowej zabudowy wedEug 
ustaleG szczegóEowych dla terenów o rórnych funk-
cjach, okre[lonych liniami rozgraniczającymi.

§8. Zasady ochrony [rodowiska przyrody i krajo-
brazu kulturowego.

1. W celu zachowania warto[ci przyrodniczych, 
kulturowych i krajobrazowych nakazuje się na te-
renie objętym zmianą planu przestrzeganie zasad 
ochrony [rodowiska zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi.

2. Obszary chronione prawnie.
1) Teren objęty zmianą planu poEorony jest poza 

obszarami Natura 2000 ((PLB060012 ｠ Roztocze i 
PLB 060021 ｠ Dolina SoEokiji) oraz terenami przy-
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rodniczymi o funkcjach ekologicznych tworzących 
System Przyrodniczy Miasta (dolina SoEokiji).

2) W pobliru terenów objętych zmianą planu znaj-
dują się obszary Natura 2000 (PLB060012 ｠ Rozto-
cze i PLB 060021 ｠ Dolina SoEokiji). Przedsięwzięcia 
realizowane na terenach objętych zmianą panu nie 
mogą generować znaczących oddziaEywaG na [ro-
dowisko w szczególno[ci na obszary Natura 2000.

3) Obszar objęty zmianą planu lery w bezpo[red-
nim sąsiedztwie doliny rzeki SoEokiji ｠ regionalny 
korytarz ekologiczny, stanowiący strefę Eączniko-
wą obszarów Natura 2000, oraz element Systemu 
Przyrodniczego Miasta. Przedsięwzięcia realizowa-
ne na terenach objętych zmianą nie mogą zagrarać 
ciągEo[ci ww. korytarza oraz wpEywać na peEnione 
przez niego funkcje ekologiczne.

4) Tereny objęte zmianą planu znajdują się na 
terenie GEównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 
407 - Niecka Lubelska /CheEm-Zamo[ć/ w obsza-
rze najwyrszej ochrony /OWO/. Na terenie tym nie 
powinny być lokalizowane i podejmowane dziaEania 
negatywnie oddziaEujące na ilo[ć i jako[ć wód pod-
ziemnych piętra kredowego.

5) Wyznacza się tereny chronione przed haEasem - 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6) Na terenach chronionych prze haEasem dopusz-
czalny poziom haEasu nie more przekraczać war-
to[ci dopuszczalnych wg Rozporządzenia Ministra 
Zrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku 
(D.U Nr 120, poz. 826).

7) W celu ochrony przed haEasem komunikacyj-
nym nalery wprowadzić zieleG izolacyjną wzdEur 
ulic Sikorskiego, Reja, Wasilewskiego.

8) W zakresie ochrony przed polem elektroma-
gnetycznym związanym z obiektami elektroenerge-
tycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady 
dotyczące budowy i lokalizacji urządzeG i sieci in-
frastruktury okre[lone w wymaganiach przepisów 
odrębnych.

9) Na przedmiotowym obszarze nie ma terenów 
górniczych, oraz zagroronych osuwaniem się mas 
ziemnych. Nie występuje równier zagrorenie wodą 
stuletnią.

10) W sąsiedztwie terenu objętego zmianą w doli-
nie SoEokiji more wystąpić zagrorenie powodziowe 
w okresie roztopów oraz w czasie deszczów nawal-
nych. W celu ograniczenia zagrorenia powodziowe-
go na ww. terenach nalery ograniczyć ilo[ć wody 
odprowadzanej do rzeki, przez przeciwdziaEanie nad-
miernemu uszczelnianiu terenów zurbanizowanych.

11) Na terenach objętych zmianą planu zabrania 
się:

- realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i po-
tencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko, z 
wyjątkiem przedsięwzięć realizowanych na podsta-
wie ustawy o wspieraniu rozwoju usEug i sieci tele-
komunikacyjnych,

- wprowadzania nieoczyszczonych [cieków do 
wód i gruntów,

- przekroczenia dopuszczalnego poziomu haEasu,
- emisji do powietrza atmosferycznego zanieczysz-

czeG powyrej dopuszczalnych stęreG.

§9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

1. Na obszarze objętym zmianą nie występują 
obiekty i obszary chronione wpisane do rejestru za-
bytków oraz znajdujące się w ewidencji zabytków.

§10. Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicz-
nych.

1. Na terenie objętym zmianą planu wyznacza się 
następujące tereny publiczne - teren dróg publicz-
nych. 

2. Parametry i ustalenia terenów komunikacji we-
dEug ustaleG szczegóEowych.

3. Na przedmiotowych terenach dopuszcza się re-
alizację urządzeG i sieci infrastruktury technicznej z 
zachowaniem norm i przepisów odrębnych.

4. Nawierzchnia drogi wewnętrznej utwardzona, 
bezpieczna pod względem przenikania substancji ro-
popochodnych.

5. Zabrania się lokalizowania ogrodzeG w grani-
cach pasa drogowego.

6. Zakazuje się realizacji ogrodzeG betonowych.
7. Nakazuje się wyposarenie terenu w o[wietle-

nie.

§11. Zasady i warunki scalania i podziaEu nieru-
chomo[ci objętych zmianą planu

1. Minimalne powierzchnie dziaEek budowlanych 
wedEug ustaleG szczegóEowych.

2. Linie wtórnych podziaEów dziaEek okre[lone na 
rysunku planu.

3. Dopuszcza się morliwo[ć scalania dziaEek.

§12. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Nakazuje się konieczno[ć wyposarenia terenu 
w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (sie-
ci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne a w 
zalerno[ci od potrzeb gazowe i telekomunikacyjne) 
wedEug warunków szczegóEowych.

§13. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i urytkowania terenów.

1. Nie ustala się tymczasowego sposobu zagospo-
darowania, urządzenia i urytkowania terenów.

RozdziaE III
Ustalenia szczegóEowe dla terenów

§14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1 MNn z podstawowym przeznaczeniem 
terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną wraz z gararami i budynkami gospodarczymi.

2. Utrzymuje się istniejącą zabudowę z morliwo-
[cią jej rozbudowy, przebudowy.
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3. Realizacja zabudowy w istniejących granicach 
i w granicach projektowanych wtórnych podziaEów 
dziaEek przy zachowaniu obowiązujących warunków 
technicznych.

4. Dopuszcza się realizację zabudowy w odlegEo-
[ci nie mniejszej nir 1,5 m od granicy dziaEki.

5. Dopuszcza się na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę lokalizację altan oraz obiektów maEej ar-
chitektury.

6. Wielko[ć dziaEki dla budynku jednorodzinnego
- powierzchnia dziaEki min. 550 m2,
- szeroko[ć dziaEki min. 16 m.
7. Dostępno[ć komunikacyjna z drogi miejskiej ul. 

MikoEaja Reja za po[rednictwem projektowanej dro-
gi K1Dw (droga wewnętrzna)

8. Nieprzekraczalne linie zabudowy:
1) Zachowuje się istniejące linie zabudowy dla bu-

dynków istniejących.
2) Nieprzekraczalna linia zabudowy
- od ul. MikoEaja Reja 6,0 m,
- od projektowanej drogi K1Dw - 3,0 m.
9. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 40 % 

powierzchni dziaEki.
10. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 

40 % powierzchni dziaEki.
11. Maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-

wy 0,6.
12. Dla budynku mieszkalnego ustala się:
1) Budynki mieszkalne projektowane jako wolno-

stojące.
2) Wysoko[ć projektowanych budynków 2 kondy-

gnacje w tym poddasze urytkowe.
3) Maksymalna wysoko[ć budynku 10,0 m.
4) Nieprzekraczalna linia okapu lub gzymsu wieG-

czącego, liczona od najnirszej rzędnej projektowa-
nego przy budynku terenu 7,0 m.

5) Dachy dwu lub wielospadowe.
6) Dopuszcza się inne ksztaEty dachu, pod warun-

kiem dostosowania do formy architektonicznej bu-
dynku.

7) Kąt spadku gEównych poEaci dachów - do 45º.
13. Dla budynku gospodarczego i garary ustala 

się:
1) Wysoko[ć projektowanych budynków 1 kon-

dygnacja.
2) Maksymalna wysoko[ć budynku 7,0 m.
3) Dachy dwu lub jednospadowe.
4) Dopuszcza się inne ksztaEty dachu, pod warun-

kiem dostosowania do formy architektonicznej bu-
dynku.

5) Kąt spadku gEównych poEaci dachów - do 45º.
6) Lokalizacja budynków na granicy dziaEki wedEug 

rysunku zmiany planu.
14. KsztaEtowanie architektury budynków harmo-

nizujących z otoczeniem, z dachami o symetrycz-
nych spadkach poEaci dachowych.

§15. 1. Wyznacza się tereny komunikacji, ozna-
czone na rysunku zmiany planu

1) K1Dw ｠ projektowany odcinek drogi od ul. Mi-

koEaja Reja (droga wewnętrzna)
- Szeroko[ć w liniach rozgraniczających 3,5 m
- Szeroko[ć jezdni ｠ 3,5 m
- OdlegEo[ć linii zabudowy od krawędzi jezdni min. 

3,0 m
2) K 1 PV Go ｠ droga powiatowa ( ul. WE. Sikor-

skiego)
- Szeroko[ć w liniach rozgraniczających 18,0 m
- Szeroko[ć jezdni - 10,5 m
- Brak morliwo[ci zabudowy wzdEur ulicy.
3) K 7 D ｠ droga gminna (ul. Edmunda Wasilew-

skiego)
- Szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10,0 m
- Szeroko[ć jezdni - 6,0 m
- Szeroko[ć chodnika - 2,0m
- OdlegEo[ć linii zabudowy od krawędzi jezdni min. 

6,0 m.
4) K 12 D ｠ droga gminna (ul. MikoEaja Reja)
- Szeroko[ć pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 6,0 m
- Szeroko[ć jezdni - 5,5 m bez wydzielonych 

chodników
- OdlegEo[ć linii zabudowy od krawędzi jezdni min. 

6,0 m.

§16. 1. Wyznacza się tereny urządzeG infrastruk-
tury technicznej, oznaczone na rysunku zmiany pla-
nu symbolem EE ｠ stacja transformatorowa

2. Zachowuje się istniejącą stację transformatoro-
wą STS 20 / 250 ｧTomaszów Rejaｦ z morliwo[cią 
jej remontu i modernizacji wg. warunków zarządcy 
sieci.

3. Dojazd z ulicy K12-D MikoEaja Reja
4. Teren stacji nalery zaopatrzać w znaki i napisy 

ostrzegawcze.

§17. 1. Wyznacza się tereny otwarte rolne, ozna-
czone na rysunku zmiany planu symbolem RP.

2. Wprowadza się zakaz zabudowy z wyjątkiem 
obiektów infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza się realizację altan i obiektów maEej 
architektury.

4. Wprowadza się zakaz prowadzenia robót po-
legających na regulacji wód, robót melioracyjnych 
oraz innych zmieniających stosunki wodne.

RozdziaE IV
Ustalenia szczegóEowe w zakresie infrastruktury 

technicznej

§18. Ustala się następujące zasady wyposarenia 
w infrastrukturę techniczną:

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodo-

ciągowej.
2) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej 

zgodnie z rysunkiem planu.
3) Dopuszcza się dalszą morliwo[ć rozbudowy, 

przebudowy i modernizacji na warunkach okre[lo-
nych przez zarządcę sieci.
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2. W zakresie kanalizacji:
1) Odprowadzenie [cieków do projektowanej sieci 

kanalizacyjnej.
2) Projektowana sieć wg. rysunku planu.
3) Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej utrzy-

muje się rozwiązanie tymczasowe, z gromadzeniem 
[cieków w szczelnych zbiornikach i wyworenie ich 
do oczyszczalni miejskiej.

4) Po skanalizowaniu przedmiotowego terenu wy-
klucza się morliwo[ć korzystania z indywidualnych 
systemów gromadzenia [cieków.

3. W zakresie elektroenergetyki
1) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej 

sieci elektroenergetycznej.
2) Dopuszcza się morliwo[ć rozbudowy, przebu-

dowy i modernizacji istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej na warunkach okre[lonych przez zarządcę 
sieci.

3) Ustala się strefę ochronna od linii 15 kV w od-
legEo[ci 7,5 m od osi linii, bez morliwo[ci lokalizo-
wania zabudowy.

4) Pod liniami energetycznymi ustala się zakaz za-
sadzeG drzew i krzewów powyrej 2 m wysoko[ci.

4. W zakresie gazownictwa
1) Zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej.
2) Dopuszcza się morliwo[ć rozbudowy, przebu-

dowy i modernizacji istniejącej sieci gazowej na wa-
runkach okre[lonych przez zarządcę sieci.

5. W zakresie telekomunikacji
1) Zaopatrzenie w usEugi telekomunikacyjne z ist-

niejącej sieci w tym telefonii radiowej i komórkowej.
2) Dopuszcza się morliwo[ć rozbudowy, przebu-

dowy i modernizacji istniejącej sieci telekomunika-
cyjnej na warunkach okre[lonych przez zarządcę 
sieci.

3) Przy zmianie rzędnych wysoko[ciowych terenu 
przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej, na-
lery zachować co najmniej 0,7 m gEęboko[ci przy-
krycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej 
powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepEo
1) Zaopatrzenie w ciepEo z lokalnych kotEowni.
2) Jako no[nik energii ustala się paliwa niskoemi-

syjne.

3) Dopuszcza się wykorzystanie alternatywnych 
pródeE energii, w szczególno[ci energii sEonecznej 
oraz wykorzystującej ciepEo ziemi.

7. W zakresie dostępno[ci komunikacyjnej:
1) Dostępno[ć komunikacyjna z drogi miejskiej ul. 

MikoEaja Reja za po[rednictwem projektowanej dro-
gi K1Dw (droga wewnętrzna).

8. W zakresie usuwania odpadów
1) Usuwanie odpadów bytowych do kontenerów 

i wywóz na odpowiednie skEadowisko odpadów 
zgodnie z planem gospodarki odpadami miasta To-
maszów Lubelski.

9. Wody opadowe:
1) Odprowadzenie wód opadowych z dachów i 

powierzchni utwardzonych wokóE budynków, na te-
reny zielone w obrębie nieruchomo[ci.

2) Odprowadzenie wód opadowych z ulic do ka-
nalizacji deszczowej wzdEur ul. WEadysEawa Sikor-
skiego.

RozdziaE V
Przepisy koGcowe

§19. Ustala się stawkę procentową sEurącą nali-
czeniu opEaty o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
wysoko[ci 30%.

§20. Na obszarze objętym zmianą tracą moc 
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Tomaszowa Lubel-
skiego w skali 1: 1000 zatwierdzonego uchwaEą nr 
XLVI/407/98 Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubel-
skim z dnia 2 czerwca 1998 roku.

§21. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta.

§22. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego i obowiązu-
je po upEywie 30 dni od dnia jej ogEoszenia.

 Przewodniczący Rady Miasta 
 MirosEaw Fus



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 137 ｠ 11953 ｠ Poz. 2293 



D
ziennik U

rzędow
y

W
ojew

ództw
a Lubelskiego N

r 1
3
7

｠
 1

1
9
5
4
 ｠

Poz. 2
2
9
3
 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/104/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 15 lipca 2011 roku



D
ziennik U

rzędow
y

W
ojew

ództw
a Lubelskiego N

r 1
3
7

｠
 1

1
9
5
5
 ｠

Poz. 2
2
9
3
 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/104/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 15 lipca 2011 roku



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 137 ｠ 11956 ｠ Poz. 2293 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XII/104/2011

Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 15 lipca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o  sposobie  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania prze-

strzennego  osiedla  ｧPóEnocｦ  w  obrębie  ulic:  Polnej,  Gen.  Sikorskiego,  rzeki  SoEokiji, ulicy Zamoj-
skiej, DEugosza, Witosa, Armii Krajowej, Gen. Piskora w Tomaszowie Lubelskim obejmującego obszar 

dziaEek nr 21, 22/1, 19/1, 17/1, 16, 18 z przylegEymi ulicami 

Zgodnie  z  art.  20  ust.1  Ustawy  z  dnia  27  
marca  2003  r.  o  planowaniu  i zagospodarowaniu 
przestrzennym  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  80,    poz.  
717  z  pópn.  zmianami)  Rada  Miasta  Tomaszów 
Lubelski  stwierdza,  re  w  okresie  wyEorenia  do  
publicznego  wglądu  zmiany  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla ｧPóEnocｦ 

w obrębie ulic: Polnej, Gen. Sikorskiego, rzeki So-
Eokiji,  ulicy  Zamojskiej,  DEugosza,  Witosa,  Armii  
Krajowej,  Gen.  Piskora  w  Tomaszowie Lubelskim 
obejmującego obszar dziaEek nr 21, 22/1, 19/1, 
17/1, 16, 18 z przylegEymi ulicami oraz w czasie 14 
dni po okresie wyEorenia nie wpEynęEy radne uwagi.
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XII/104/2011

Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 15 lipca 2011 r.

Rozstrzygnięcie  o  sposobie  realizacji,  zapisanych  w  miejscowym  planie
zagospodarowania  przestrzennego  inwestycji  z  zakresu  infrastruktury  technicznej,

które nalerą do zadaG wEasnych miasta oraz zasady ich finansowania.

Na  podstawie  art.  7  ust.  1  pkt.  2  i  3  usta-
wy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  
gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  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. Nr  80,  poz.  717,  z  pópn.  
zm.)  i  art.  167  ust.  2  pkt.  1  ustawy  z  dnia  
30  czerwca  2005  roku  o  finansach  publicznych  
(Dz.  U.  z    2005  r.  Nr  249,  poz.  2104,  z  pópn.  
zm.)  -  Rada  Miasta uchwala, co następuje: 

 
§1.1.  Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Reja 

Wasilewskiego okoEo 120 m. 
 
§2. Sposób realizacji inwestycji wymienionych w 

§1: 
1.  Specjalistyczne  roboty  w  zakresie  infra-

struktury  technicznej  będą  realizowane  przez wy-
konawców w drodze przetargów publicznych prze-
prowadzanych w trybie ustawy z dnia  29  stycznia  

2004  r.  Prawo zamówieG  publicznych  (Dz.U.  z  
2004  r.,  Nr  19, poz.1777 z popn. zm.) 

2.  Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okre-
[lony w wyniku zamówieG realizowanych w trybie 
ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. 

 
§3. Zasady  finansowania  inwestycji  z  zakresu  

infrastruktury  technicznej, które  nalerą  do  zadaG 
wEasnych miasta zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych: 

a)  pródEa finansowania (prognozowane) 
dochody wEasne 
dotacje 
kredyty, poryczki komercyjne 
kredyty, poryczki preferencyjne 
obligacje komunalne etc. 
potencjalny  udziaE  inwestorów  prywatnych  

(wEa[cicieli  nieruchomo[ci,  opEaty adiacenckie). 


