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UCHWADA NR V/28/11

 RADY GMINY BORZECHÓW

 z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów ｠ 
II ETAP

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pópniejszymi zmia-
nami), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 
29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z pópniejszymi zmianami) oraz uchwaEy 
Nr XVIII/95/09 Rady Gminy Borzechów z dnia 30 
kwietnia 2009 r., po stwierdzeniu zgodno[ci pro-
jektu zmiany planu, wymienionej w §1 niniejszej 
uchwaEy z ustaleniami studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Borzechów, Rada Gminy uchwala co następuje 

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Borzechów, 
uchwalonego uchwaEą Nr XIV/86/2000 Rady Gminy 
Borzechów z dnia 29 sierpnia 2000 r. (Dz. U. Woj. 
Lub. Nr 70, poz. 841 z dnia 30 listopada 2000 r.) z 
pópniejszymi zmianami.

§2. 1. Zmianę planu stanowią:
1) ustalenia będące tre[cią niniejszej uchwaEy;
2) rysunki stanowiące ZaEączniki Nr 1 - 6 do niniej-

szej uchwaEy.
2. Rysunki i ustalenia zmiany planu stanowią inte-

gralną caEo[ć.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do wyEoronego do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Borzechów ｠ stanowi 
ZaEącznik Nr 7 do niniejszej uchwaEy.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych ｠ stanowi ZaEącznik Nr 
8 do niniejszej uchwaEy.

§3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy będzie mowa o:

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bo-
rzechów uchwalony UchwaEą Nr XIV/86/2000 Rady 
Gminy Borzechów z dnia 29 sierpnia 2000 r. (Dz. U. 
Woj. Lub. Nr 70, poz. 841 z dnia 30 listopada 2000 
r.) pópniejszymi zmianami;

2) zmianie planu ｠ nalery przez to rozumieć usta-
lenia, o których mowa w §2 ust. 1;

3) terenie planistycznym (terenie) ｠ nalery przez 

to rozumieć obszar wyznaczony na zaEączniku gra-
ficznym liniami rozgraniczającymi, o okre[lonym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

4) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 
to rozumieć przeznaczenie, okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych zmiany planu i oznaczone symbolem 
literowym (literowymi), które winno przewarać na 
terenie planistycznym;

5) przeznaczeniu wielofunkcyjnym (oznaczonym 
symbolami literowymi przedzielonymi przecinkiem 
lub uko[nikiem) ｠ nalery przez to rozumieć równo-
warno[ć okre[lonych rodzajów przeznaczenia, któ-
re mogą istnieć Eącznie lub samodzielnie; przezna-
czenie wielofunkcyjne na cele rolnicze i nierolnicze 
ustalono zmianą planu wyEącznie dla terenów nie 
objętych ochroną gruntów rolnych;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez 
to rozumieć przeznaczenie, okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych zmiany planu dotyczących terenu 
planistycznego, które uzupeEnia przeznaczenie pod-
stawowe z zastrzereniem, re zagospodarowanie 
związane z funkcją dopuszczalną, będzie stanowić 
mniej nir 50% powierzchni terenu planistycznego 
oraz, re funkcja dopuszczalna nie wykluczy zago-
spodarowania terenu, zgodnie z funkcją podstawo-
wą, ustaloną zmianą planu;

7) przeznaczeniu zamiennym ｠ nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie, okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych dotyczących terenu planistyczne-
go, które zastępuje przeznaczenie podstawowe, o 
zblironych do przeznaczenia podstawowego warun-
kach lokalizacyjnych i speEniające wymogi przepi-
sów szczególnych;

8) usEugach publicznych ｠ nalery przez to rozu-
mieć przeznaczenie obiektów budowlanych lub ich 
czę[ci na cele sEurące uryteczno[ci publicznej, obej-
mujące w zmianie planu obiekty sportu i kultury fi-
zycznej;

9) usEugach komercyjnych ｠ nalery przez to rozu-
mieć przeznaczenie obiektów budowlanych lub ich 
czę[ci na cele sEurące dziaEalno[ci związanej z za-
spokojeniem staEych potrzeb bytowych i socjalnych 
ludno[ci, obejmujące w zmianie planu usEugi handlu, 
rzemiosEa, gastronomii, bytowe

10) usEugach turystycznych ｠ nalery przez to ro-
zumieć tereny wyznaczone na lokalizację obiektów 
obsEugi turystyki i rekreacji ｠ moteli, zajazdów, pen-
sjonatów, hoteli i zabudowy campingowej;

11) drodze publicznej ｠ nalery przez to rozumieć 
drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach pu-
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blicznych do kategorii dróg (powiatowej lub gmin-
nej) wydzieloną liniami rozgraniczającymi;

12) drodze wewnętrznej - nalery przez to rozumieć 
drogę oznaczoną zmianą planu symbolem KDW, nie 
zaliczoną do dróg publicznych, stanowiącą teren ko-
munikacji samochodowej, z dopuszczeniem komuni-
kacji pieszej;

13) dostępie dziaEki budowlanej do drogi publicz-
nej - nalery przez to rozumieć bezpo[redni dostęp 
do tej drogi (poprzez zjazd) albo dostęp do niej przez 
drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpo-
wiedniej sEurebno[ci drogowej;

14) dostępie dziaEki budowlanej do drogi we-
wnętrznej - nalery przez to rozumieć dostęp terenu 
planistycznego do obsEugującej go drogi (poEoronej 
poza granicami terenu objętego zmianą) poprzez 
drogę wewnętrzną lub ustanowienie odpowiedniej 
sEurebno[ci drogowej;

15) dachu wielospadowym - nalery przez to rozu-
mieć dach wielopoEaciowy ｠ o dwu - i większej licz-
bie gEównych poEaci dachowych, w rórnych typach 
(polski, naczóEkowy, mansardowy itp.); dopuszcza 
się elementy do[wietlenia dachu ｠ lukarny, okna 
mansardowe, wole oczy, okna poEaciowe;

16) obsEudze komunikacji ｠ nalery przez to rozu-
mieć elementy zagospodarowania terenu planistycz-
nego sEurące obsEudze komunikacji pieszej i koEo-
wej (drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, piesze, 
drogi porarowe, place, parkingi) z wykluczeniem 
obiektów usEug komunikacji (stacji paliw, stacji dia-
gnostycznych);

17) adaptacji - nalery przez to rozumieć zacho-
wanie istniejących budynków, z morliwo[cią ich 
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub zmiany 
sposobu urytkowania, w zakresie nie naruszającym 
ustaleG zmiany planu; nie dotyczy przypadku od-
tworzenia obiektów budowlanych, dla których obo-
wiązują zasady jak dla budowy nowych budynków, 
zgodnie z przeznaczeniem terenu;

18) zabudowie zagrodowej - nalery przez to rozu-
mieć siedliska rolne w rodzinnym gospodarstwie rol-
nym, hodowlanym lub ogrodniczym, o powierzchni 
gruntów rolnych powyrej 1,0 ha, w skEad której 
wchodzą budynki mieszkalne, budynki gospodarcze 
(skEadowe, gararowe itp.), inwentarskie, sEurące 
wyEącznie produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno-
sporywczemu;

19) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ 
nalery przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub zespóE takich budynków, wraz z 
budynkami gararowymi i gospodarczymi, stosow-
nie do ustaleG szczegóEowych dotyczących terenu 
planistycznego;

20) zabudowie letniskowej ｠ nalery przez to rozu-
mieć budynek rekreacji indywidualnej przeznaczony 
do okresowego wypoczynku lub zespóE takich bu-
dynków, wraz z budynkami gararowymi, gospodar-
czymi, stosownie do ustaleG zmiany planu;

21) budynku gospodarczym ｠ nalery przez to ro-
zumieć budynek przeznaczony do niezawodowego 

wykonywania prac warsztatowych oraz do prze-
chowywania materiaEów, narzędzi, sprzętu i pEodów 
rolnych sEurących mieszkaGcom budynku mieszkal-
nego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku 
rekreacji indywidualnej, a takre ich otoczenia, a w 
zabudowie zagrodowej przeznaczony równier do 
przechowywania [rodków produkcji rolnej i sprzętu 
oraz pEodów rolnych;

22) kondygnacji - nalery przez to rozumieć po-
ziomą nadziemną lub podziemną czę[ć budynku, 
zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stro-
pie lub najwyrej poEoronej warstwy podEogowej na 
gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądp 
warstwy osEaniającej izolację cieplną stropu, znaj-
dującego się nad tą czę[cią budynku, przy czym 
za kondygnację uwara się takre poddasze z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 
poziomą czę[ć budynku stanowiącą przestrzeG na 
urządzenia techniczne, mającą [rednią wysoko[ć w 
[wietle większą nir 2 m; za kondygnację nie uznaję 
się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszy-
nownia dpwigu, centrala wentylacyjna, klimatyza-
cyjna lub kotEownia;

23) kondygnacji nadziemnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć kardą kondygnację niebędącą kondygnacją 
podziemną;

24) kondygnacji podziemnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć kondygnację zagEębioną ze wszystkich stron 
budynku, co najmniej do poEowy jej wysoko[ci w 
[wietle ponirej poziomu przylegającego do niego 
terenu, a takre kardą usytuowaną pod nią kondy-
gnację;

25) wysoko[ci zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć wysoko[ć budynku mierzoną od poziomu te-
renu przy najnirej poEoronym wej[ciu do budynku 
lub jego czę[ci, znajdującym się na pierwszej kondy-
gnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni 
najwyrej poEoronego stropu, Eącznie z grubo[cią izo-
lacji cieplnej i warstwy ją osEaniającej, bez uwzględ-
niania wyniesionych ponad tę pEaszczyznę maszy-
nowni dpwigów i innych pomieszczeG technicznych, 
bądp do najwyrej poEoronego punktu stropodachu 
lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się 
bezpo[rednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi;

26) geometrii dachu ｠ nalery przez to rozumieć 
okre[lony w ustaleniach zmiany planu kąt nachyle-
nia gEównych poEaci dachowych (nie dotyczy nachy-
lenia poEaci dachów ganków, werand, lukarn, itp.);

27) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć najmniejszą, dopuszczalną odle-
gEo[ć elewacji budynku, stosownie do ustaleG pla-
nu, od krawędzi jezdni lub linii rozgraniczającej drogi 
obsEugującej teren, na którym jest planowane jego 
usytuowanie lub innych linii ustalonych zmianą pla-
nu; nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej, 
które winny być sytuowane z zachowaniem przepi-
sów szczególnych;

28) linii rozgraniczającej teren ｠ nalery przez to 
rozumieć linie wydzielające tereny o rórnym prze-
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znaczeniu lub rórnych zasadach zagospodarowa-
nia, oznaczone symbolem literowym lub cyfrowym 
i literowym, wyznaczające granice ewentualne-
go podziaEu geodezyjnego; linie rozgraniczające ｠ 
orientacyjne mogą zostać u[ci[lone na podstawie 
projektów technicznych lub podziaEów geodezyj-
nych, z zachowaniem warunków zmiany planu i 
przepisów szczególnych;

29) linii wewnętrznego podziaEu:
a) orientacyjnej ｠ proponowany, orientacyjny po-

dziaE terenu planistycznego na dziaEki budowlane, 
do u[ci[lenia w projektach podziaEu geodezyjnego,

b) wydzielone ewidencyjnie lub w zmianie planu 
czę[ci terenu planistycznego o rórnym sposobie 
urytkowania (np. rowy);

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

31) wskapniku powierzchni terenu biologicznie 
czynnej ｠ nalery przez to rozumieć udziaE procen-
towy terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w 
sposób zapewniający naturalną wegetację, a takre 
50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniej jednak nir 10 m², oraz wodę 
powierzchniową na tym terenie do powierzchni te-
renu planistycznego lub dziaEki budowlanej, w gra-
nicach terenu planistycznego, stosownie do ustaleG 
szczegóEowych zmiany planu;

32) wskapniku powierzchni zabudowy ｠ jest to 
udziaE procentowy sumy powierzchni zabudowy (w 
znaczeniu przepisu szczególnego) budynków, które 
mogą być lokalizowane w granicach wydzielonego 
terenu do powierzchni terenu planistycznego lub 
dziaEki budowlanej w granicach terenu planistycz-
nego, stosownie do ustaleG szczegóEowych zmiany 
planu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się po-
wierzchni obiektów budowlanych ani ich czę[ci nie 
wystających ponad powierzchnię terenu, powierzch-
ni obiektów pomocniczych (szklarnie, szopy, altany) 
oraz elementów zewnętrznych jak: schody, rampy, 
daszki, występy dachowe, a takre obiektów maEej 
architektury i funkcjonujących sezonowo;

33) przepisach szczególnych ｠ nalery przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi;

34) przepisach ustawy bez podania nazwy ｠ nale-
ry przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pópniejszymi zmianami).

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

RozdziaE 1
USTALENIA OGÓLNE

§4. 1. Wprowadza się ustalenia w granicach 
CHODELSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRA-
JOBRAZU, okre[lonych na rysunku zmiany planu; w 
Obszarze obowiązują następujące zasady gospoda-

rowania ustanowione Rozporządzeniem Nr 37 Wo-
jewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2006 r. (Dz. U. 
Woj. Lub. Nr 59, poz. 1150 z dnia 24 marca 2006 
r.):

1) obowiązuje ochrona czynna ekosystemów Ob-
szaru realizowana poprzez:

a) zachowanie oraz poprawę stosunków wodnych 
poprzez ograniczanie nadmiernego odpEywu wód, 
gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób 
uwzględniający potrzeby ekosystemów wodnych i 
wodno-bEotnych, zachowanie naturalnego charak-
teru rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych 
i starorzeczy, ochronę funkcji obszarów pródlisko-
wych o durych zdolno[ciach retencyjnych, zacho-
wanie lub przywracanie dobrego stanu ekologiczne-
go wód,

b) zachowanie lub odtwarzanie rórnorodno[ci bio-
logicznej wEa[ciwej dla danego typu ekosystemu, 
gEównie poprzez zachowanie lub przywracanie wEa-
[ciwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 
ro[lin, zwierząt lub grzybów,

c) uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w go-
spodarce czEowieka, w tym w gospodarce rolnej, 
le[nej, wodnej, rybackiej i turystyce,

d) ochronę i ksztaEtowanie zadrzewieG, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zadrzewieG nadwodnych i 
[ródpolnych,

e) ochronę specyficznych cech krajobrazu doliny 
Chodelki, w tym meandrów rzeki, starorzeczy, na-
turalnych form rzepby terenu (wydmy, doliny, gEazy 
narzutowe),

f) dąrenie do odtworzenia dawnych odmian drzew 
owocowych i ras zwierząt hodowlanych,

g) tworzenie i ochronę korytarzy ekologicznych, 
umorliwiających migrację gatunków,

h) ksztaEtowanie zagospodarowania przestrzenne-
go w sposób umorliwiający zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz warto[ci kul-
turowych, w szczególno[ci przez: ochronę otwartej 
przestrzeni przed nadmierną zabudową, zachowanie 
ciągEo[ci korytarzy ekologicznych, ksztaEtowanie za-
lesieG w sposób optymalny dla ochrony rórnorodno-
[ci biologicznej i walorów krajobrazowych, ochronę 
punktów, osi i przedpoli widokowych, usuwanie lub 
przesEanianie antropogenicznych elementów dys-
harmonijnych w krajobrazie,

i) dąrenie do rewitalizacji zespoEów zabudowy, w 
tym ukEadów zabytkowych, propagowanie tradycyj-
nych cech architektury,

j) eliminowanie lub ograniczanie pródeE zagroreG, 
w szczególno[ci powietrza, wód i gleb, poprzez usu-
wanie zanieczyszczeG antropogenicznych, ksztaEto-
wanie prawidEowej gospodarki wodno-[ciekowej, 
promowanie sposobów gospodarowania gruntami, 
ograniczających erozję gleb;

2) na Obszarze zakazuje się:
a) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-

czenia ich nor i legowisk, innych schronieG i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk, zEoronej ikry, z wyjątkiem ama-
torskiego poEowu ryb oraz wykonywania czynno[ci 
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związanych z racjonalną gospodarką rolną, le[ną, 
rybacką i Eowiecką,

b) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
[rodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz. 150 
z 2008 r.),

c) likwidowania i niszczenia zadrzewieG [ródpol-
nych, przydrornych i nadwodnych, jereli nie wyni-
kają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i 
zapewnienia bezpieczeGstwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, re-
montów lub naprawy urządzeG wodnych,

d) wydobywania do celów gospodarczych skaE, 
w tym torfu oraz skamieniaEo[ci, w tym kopalnych 
szczątków ro[lin i zwierząt, a takre mineraEów i 
bursztynu,

e) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaE-
cających rzepbę terenu, z wyjątkiem prac związa-
nych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, prze-
ciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub re-
montem urządzeG wodnych,

f) dokonywania zmian stosunków wodnych, jereli 
sEurą innym celom nir ochrona przyrody lub zrów-
nowarone wykorzystanie urytków rolnych i le[nych 
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

g) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, 
starorzeczy i obszarów wodno-bEotnych,

h) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 
szeroko[ci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i in-
nych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeG 
wodnych oraz obiektów sEurących prowadzeniu ra-
cjonalnej gospodarki rolnej, le[nej lub rybackiej.

3) zakaz, o którym mowa w pkt 2b, nie dotyczy 
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko, dla których sporządze-
nie raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko nie jest 
obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny 
oddziaEywania na [rodowisko wykazaEa brak nieko-
rzystnego wpEywu na przyrodę Obszaru;

4) zakaz o którym mowa w pkt 2c, nie dotyczy 
prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody;

5) zakaz, o którym mowa w pkt 2d, nie dotyczy 
terenów, dla których udzielono koncesji na wydoby-
wanie kopalin przed dniem wej[cia w rycie niniej-
szego rozporządzenia;

6) zakaz, o którym mowa w pkt 2h, nie dotyczy 
obiektów lokalizowanych w obszarach wyznaczo-
nych w studium uwarunkowaG i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmin lub w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego gmin 
lub w ciągach istniejącej zabudowy.

2. Na obszarze obowiązują przepisy szczególne 
dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko, zaliczanych do inwestycji 
celu publicznego.

§5. W wyznaczonych na rysunkach zmiany planu 
obszarach den dolin rzecznych, stanowiących:

1. zgodnie z przepisami szczególnymi z zakresu 
prawa wodnego OBSZAR BEZPOZREDNIEGO ZA-
GROqENIA POWODZIĄ, ustalony w studium ochro-
ny przeciwpowodziowej dla rzeki Chodelki. Na ob-
szarze tym występują:

1) zakazy wykonywania robót oraz czynno[ci, 
które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a w 
szczególno[ci:

a) wykonywania urządzeG wodnych oraz wzno-
szenia innych obiektów budowlanych,

b) sadzenia drzew lub krzewów z wyjątkiem plan-
tacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz 
ro[linno[ci stanowiącej element zabudowy biolo-
gicznej dolin rzecznych lub sEurącej wzmocnieniu 
brzegów,

c) zmiany uksztaEtowania terenu, skEadowania 
materiaEów oraz wykonywania innych robót, z wy-
jątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymy-
waniem wód,

2) dopuszcza się, jereli nie utrudni to ochrony 
przed powodzią, zwolnienie od zakazów wymienio-
nych w pkt 1a przez dyrektora regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej.

§6. Obowiązują warunki ochrony konserwator-
skiej okre[lone w przepisach szczególnych, doty-
czące znalezisk archeologicznych ｠ w przypadku 
odkrycia w trakcie prac ziemnych i budowlanych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie ir 
jest on zabytkiem, nalery zabezpieczyć przedmiot i 
miejsce jego odkrycia oraz powiadomić Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta 
Gminy.

§7. Na obszarach objętych zmianą planu, obowią-
zują następujące zasady budowy i przebudowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. obsEuga komunikacyjna ｠ istniejącymi i pro-
jektowanymi drogami publicznymi i wewnętrznymi 
oraz ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi ｠ zgodnie z 
ustaleniami szczegóEowymi zmiany planu;

2. zaopatrzenie w wodę ｠ z istniejących i projek-
towanych sieci wodociągowych, w etapie (do czasu 
realizacji sieci wodociągowej), dopuszcza się budo-
wę indywidualnych ujęć wody;

3. odprowadzenie [cieków ｠ dopuszcza się reali-
zację bezodpEywowych zbiorników na nieczysto[ci 
ciekEe i przydomowych oczyszczalni [cieków, z 
wykluczeniem terenów nararonych na powodzie, 
zalewanie wodami opadowymi; w przypadku lo-
kalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej (jedno-
rodzinnej, zagrodowej, agroturystycznej) zbiorniki 
bezodpEywowe na [cieki nalery sytuować w miej-
scach umorliwiających docelowe przeksztaEcenie na 
studzienki rewizyjne sieci kanalizacyjnej; docelowo 
odprowadzenie [cieków do kanalizacji sanitarnej i 
oczyszczalni [cieków;

4. zaopatrzenie w gaz ziemny ｠ zgodnie z progra-
mem gazyfikacji gminy;

5. gospodarka odpadami ｠ postępowanie z odpa-
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dami komunalnymi (w tym gromadzenie odpadów 
komunalnych) zgodnie z regulaminem utrzymania 
czysto[ci i porządku na terenie gminy. Sposób po-
stępowania z odpadami innymi nir komunalne powi-
nien być zgodny z przepisami o odpadach. SkEado-
wanie odpadów na skEadowisku jest dopuszczalne 
w przypadku braku morliwo[ci odzysku odpadów 
lub ich unieszkodliwiania w inny sposób nir skEado-
wanie, z przyczyn technologicznych lub nieuzasad-
nione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych;

6. zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) realizowane będzie w oparciu o istniejące i 

projektowane sieci [redniego i niskiego napięcia. 
PrzyEączenie do sieci elektroenergetycznej nowych 
obiektów lub zwiększenie mocy istniejących, będzie 
uzalernione od warunków technicznych i ekono-
micznych przyEączenia i dostarczenia energii elek-
trycznej. W przypadku odmowy przyEączenia z po-
wodu braku ww. warunków oraz braku zastrzereG 
od tej odmowy ze strony Urzędu Regulacji Energe-
tyki, przyEączenie more być kontynuowane przez 
strony po zawarciu stosownej umowy, przy jedno-
czesnym speEnieniu wymagaG efektywno[ci inwe-
stycji dla wEa[ciciela sieci, w szczególno[ci dotyczy 
to obszarów nie przewidzianych do zasilania w obo-
wiązującym Planie Rozwoju,

2) zagospodarowanie terenu nalery wykonać w 
sposób morliwie nie kolidujący z istniejącymi urzą-
dzeniami elektroenergetycznymi. Nalery zapewnić 
staEy dostęp do urządzeG i sieci dla sEurb eksploata-
cyjnych z uryciem sprzętu cięrkiego. Ewentualna 
przebudowa linii i urządzeG elektroenergetycznych 
kolidujących z planowanym zagospodarowaniem 
oraz wykonanie obostrzeG w miejscach skrzyrowaG 
lub zblireG projektowanych obiektów (w zalerno[ci 
od rodzaju obiektu) z istniejącymi napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi odbywać się będzie 
kosztem i staraniem inwestora projektowanej zabu-
dowy, na podstawie warunków przebudowy kolidu-
jących urządzeG elektroenergetycznych i stosownej 
umowy cywilno-prawnej, zawartej z wEa[cicielem 
sieci elektroenergetycznej,

3) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc 
i energię elektryczną, dopuszcza się dla zasilania 
obecnych i przyszEych odbiorców energii elektrycz-
nej, budowę linii elektroenergetycznych [redniego 
i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 
15/04 kV (napowietrznych i wnętrzowych),

4) dopuszcza się morliwo[ć wyznaczenia nowych 
terenów pod realizację stacji transformatorowych, 
których nie uwzględniono w rysunkach planu, je-
reli uzasadnione jest to wzrostem zapotrzebowania 
mocy,

5) planowane wnętrzowe stacje transformatorowe 
nalery lokalizować na terenach wywEaszczonych, 
dla których morliwy jest dogodny dojazd dla sprzę-
tu cięrkiego, o powierzchni gruntu pod stację do 
80 m². Dopuszcza się realizację stacji transforma-
torowych w odlegEo[ci 1,5 m od granicy sąsiedniej 
dziaEki, przy zastosowaniu [cian stacji bez otworów 

drzwiowych i wentylacyjnych,
6) przebudowę lub rozbudowę sieci elektroenerge-

tycznej nalery przewidzieć w pasach technicznych 
zarezerwowanych pod infrastrukturę energetyczną 
i innych trasach nie wyznaczonych w planie, nie-
zbędnych do prawidEowego funkcjonowania sieci. 
Dla linii kablowych [redniego i niskiego napięcia 
oraz zEącz kablowych, pas techniczny winien być o 
szeroko[ci min. 1 m. W pasach tych nie wolno sa-
dzić drzew i krzewów oraz skEadować materiaEów,

7) w terenach zabudowy, budowę liniowych urzą-
dzeG elektroenergetycznych nalery realizować w li-
niach rozgraniczających ulicy (drogi). W przypadku 
lokalizacji linii elektroenergetycznych i zEącz kablo-
wych w pasach technicznych dróg, szeroko[ć pa-
sów technicznych pod infrastrukturę elektroenerge-
tyczną winna być zgodna z przepisami dotyczącymi 
budowy i eksploatacji dróg,

8) poza terenami zabudowy, wzdEur dróg publicz-
nych linie elektroenergetyczne w wykonaniu napo-
wietrznym nalery realizować zgodnie z przepisami 
ustawy o drogach publicznych;

7. dla istniejących napowietrznych linii elektro-
energetycznych [redniego napięcia SN-15kV i ni-
skiego napięcia nn:

1) wyznacza się pas techniczny ｠ strefę ochron-
ną wolną od zabudowy z zakazem nasadzeG drzew 
wysokopiennych, skEadowania materiaEów Eatwo-
palnych ｠ o szeroko[ci 15,0 m tj. 7,5 m od osi linii,

2) w przypadku likwidacji linii, bądp jej przebudo-
wy np. skablowania, ulega likwidacji równier wy-
znaczona strefa, a tereny objęte strefą, otrzymują 
funkcje zgodnie z funkcją terenów przylegEych

3) w strefie linii dopuszcza się nasadzenia drzew 
niskopiennych, krzewów, uprawy polowe i ogrod-
nicze, pod warunkiem zachowania wymaganych 
przepisami odlegEo[ci drzew i gaEęzi od linii elektro-
energetycznej; zblirenie obiektu budowlanego na 
odlegEo[ć mniejszą nir ww. wymaga uzyskania in-
dywidualnej zgody i speEnienia warunków, okre[lo-
nych przez dysponenta sieci,

4) dla linii niskiego napięcia wymaga się zacho-
wania odlegEo[ci zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Przy zalesieniach i zadrzewieniach na terenie 
planowanej zabudowy nalery zachować wymagane 
przepisami odlegEo[ci gaEęzi i drzew od linii elektro-
energetycznej;

8. zapewnienie Eączno[ci telefonicznej ｠ w opar-
ciu o bezprzewodowe i przewodowe sieci telekomu-
nikacyjne, realizacja sieci telefonicznych ｠ wyEącz-
nie w wykonaniu kablowym, doziemnym.

§8. Obowiązuje ochrona przed haEasem polegają-
ca na utrzymaniu lub zmniejszeniu poziomu haEasu 
do poziomu haEasu dopuszczalnego (lub ponirej), 
okre[lonego przez wskapniki haEasu, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, dla następujących rodzajów 
terenów, przeznaczonych zmianą planu:

1. pod zabudowę mieszkaniową
1) oznaczonych symbolem MN ｠ zabudowa miesz-
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kaniowa jednorodzinna,
2. na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
1) oznaczonych symbolem RM ｠ zabudowa zagro-

dowa ｠ agroturystyczna,
2) oznaczonych symbolem ML ｠ zabudowa letni-

skowa,
3. pod zabudowę mieszkaniowo-usEugową
1) oznaczonych symbolem UT,ZL ｠ usEugi tury-

styczne i zadrzewienia,
2) oznaczonych symbolem RM ｠ zabudowa zagro-

dowa w gospodarstwie rolnym, zamiennie zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna lub agroturystycz-
na.

RozdziaE 2
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§9. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenów przeznaczonych w planie na za-
lesienia (oznaczonego symbolem ZL), tereny rolne z 
dopuszczeniem zabudowy (oznaczonego symbolem 
RPm) oraz Eąki (oznaczonego symbolem ZZ) ｠ te-
renów planistycznych poEoronych w obrębie MAJ-
DAN SKRZYNIECKI, oznaczonych na zaEączniku Nr 
1 symbolami 1 RM; 2 UT,ZL; 3 ML; 4 US i R-ZZ.

2. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem 1 RM ｠ zabudo-

wa zagrodowa w gospodarstwie rolnym,
b) terenu oznaczonego symbolem 2 UT,ZL ｠ usEu-

gi turystyczne i zadrzewienia,
c) terenu oznaczonego symbolem 3 ML ｠ zabudo-

wa letniskowa (rekreacji indywidualnej),
d) terenu oznaczonego symbolem 4 US ｠ teren 

sportu i rekreacji,
e) terenu oznaczonego symbolem R-ZZ ｠ rolne 

(trwaEe urytki zielone) w obszarze bezpo[redniego 
zagrorenia powodzią;

2) przeznaczenie zamienne:
a) terenu oznaczonego symbolem 1 RM ,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- agroturystyka,
b) terenu oznaczonego symbolem 4 US
- urządzenia wodne (staw rybny) o ile ich realiza-

cja nie wykluczy zabudowy sąsiednich terenów;
3) przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenów oznaczonych symbolami 1 RM i 2 

UT,ZL｠ usEugi komercyjne (m.in. handlu, gastrono-
mii, kultury),

b) terenów wymienionych w pkt 1 a-d
- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji
c) terenu wymienionego w pkt 1 e
- infrastruktura techniczna,
- zieleG izolacyjna i osEonowa.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem 1 RM:
1) adaptacja zabudowy siedliska rolnego, dopusz-

cza się przeksztaEcenie funkcjonalne na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną lub funkcje agrotury-

styczne, oraz odtworzenie (budowę) budynku go-
spodarczo-gararowego, z zachowaniem warunków 
zmiany planu;

2) dopuszcza się zmianę sposobu urytkowania ist-
niejącego budynku na usEugi kultury

3) maksymalna wysoko[ć zabudowy - dwie kon-
dygnacje nadziemne, druga w poddaszu urytko-
wym;

4) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

｠ dach wielospadowy o nachyleniu poEaci 30o-45o,
b) budynku gospodarczego, gararowego - dach 

wielospadowy o nachyleniu poEaci do 30o;
5) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

｠ 15% powierzchni terenu planistycznego;
6) minimalny wskapnik powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej -25% powierzchni terenu plani-
stycznego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym:

a) od granicy ewidencyjnej drogi oznaczonej sym-
bolem KDG(D) ｠ wyznaczona przez istniejącą zabu-
dowę, okoEo 6,0 m,

b) od brzegu rzeki Chodelki ｠ wyznaczona przez 
istniejącą zabudowę ｠ minimum 37,0 m

8) warunki grodzenia ｠ minimum 5,0 m od osi 
drogi;

9) obsEuga komunikacyjna ｠ drogą gminną ozna-
czoną symbolem KDG(D);

10) minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe / 1 pokój go[cinny w go-

spodarstwie agroturystycznym;
11) zagospodarowanie terenu od strony doliny 

rzecznej zielenią izolacyjną osEonową.
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem 2 UT,ZL:
1) zagospodarowanie i zabudowa terenu obiektem 

lub zespoEem obiektów usEug turystycznych (np. 
pensjonat, hotel z usEugami gastronomii, zajazd itp.) 
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zabu-
dową gospodarczą;

2) ksztaEtowanie zespoEu zabudowy o ujednolico-
nym charakterze architektonicznym, harmonizującej 
z krajobrazem poprzez kolorystykę, formę i usytu-
owanie, nawiązującym do tradycyjnej zabudowy;

3) adaptacja istniejącego sposobu urytkowania 
terenu przydolinnego ｠ istniejących zadrzewieG oraz 
terenów rekreacyjno-sportowych; dopuszcza się 
trasowanie ciągów pieszych stanowiących powią-
zanie funkcjonalne między terenami dopuszczonymi 
do zabudowy a terenem oznaczonym symbolem 4 
US;

4) maksymalna wysoko[ć zabudowy - dwie kon-
dygnacje nadziemne, druga w poddaszu urytkowym 
｠ do 11,0 m;

5) geometria dachów:
a) budynku usEugowego ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 30o-45o,
b) budynku gospodarczego, gararowego - dach 
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wielospadowy o nachyleniu poEaci 20°-40o  ;
6) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

｠ 10% powierzchni terenu planistycznego;
7) minimalny wskapnik powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej - 50% powierzchni terenu plani-
stycznego;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym:

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczo-
nej symbolem KDP(Z) ｠ 20,0 m,

b) od granicy ewidencyjnej drogi gminnej oznaczo-
nej symbolem KDG(D) ｠ 30,0 m,

c) od brzegu rzeki Chodelki ｠ minimum 100,0 m, 
w maksymalnym oddaleniu od ww. brzegu;

9) warunki grodzenia z zachowaniem minimalnej 
odlegEo[ci:

a) od osi drogi powiatowej oznaczonej symbolem 
KDP(Z) ｠ 10,0 m

b) od osi drogi gminnej oznaczonej symbolem 
KDG(D) ｠ 5,0 m;

10) obsEuga komunikacyjna:
a) drogą gminną oznaczoną symbolem KDG(D),
b) drogą powiatową oznaczoną symbolem KDP(Z), 

na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi;
11) minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe / 1 pokój go[cinny,
b) 1 miejsce parkingowe / 50 m² powierzchni 

urytkowej usEug.
5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem 3 ML:
1) adaptacja istniejącego budynku letniskowego z 

towarzyszącą infrastrukturą;
2) u[ci[lenie poEudniowej granicy terenu na pod-

stawie projektu zagospodarowania terenu oznaczo-
nego symbolem 4 US.

6. Warunki zagospodarowania terenu oznaczone-
go symbolem 4 US:

1) zagospodarowanie terenu na funkcje sportowo-
rekreacyjne ｠ terenowe urządzenia, zespoEy boisk, 
ewentualnie wybieg dla koni, stanowiące wzboga-
cenie programu inwestycyjnego i funkcji terenów 
oznaczonych symbolami 2 UT,ZL; 3 ML, ewentu-
alnie 1 MR;

2) wyklucza się zabudowę terenu; dopuszcza się 
maEą architekturę oraz urządzenia wodne, je[li nie 
będą stanowić kolizji z istniejącą i projektowaną za-
budową.

7. Warunki zagospodarowania terenu oznaczone-
go symbolem R-ZZ

1) adaptacja rolnego sposobu urytkowania Eąk w 
dolinie Chodelki;

2) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu 
ustalone zmianą planu i przepisami szczególnymi dla 
terenów bezpo[redniego zagrorenia powodzią ｠ w 
szczególno[ci zakaz zabudowy;

3) dopuszcza się nasadzenia zieleni wzdEur granic 
z terenem oznaczonym symbolem 1 RM.

8. Dla terenów objętych zmianą planu obowiązują 
ustalenia ogólne zmiany planu dotyczące:

1) Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobra-

zu z uwzględnieniem przepisów szczególnych, z 
zakresu ochrony [rodowiska przyrodniczego, doty-
czących inwestycji celu publicznego na obszarach 
chronionych;

2) ochrony konserwatorskiej potencjalnych znale-
zisk archeologicznych

§10. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenów przeznaczonych w planie na za-
lesienia (oznaczonego symbolem ZL), projektowany 
zbiornik retencyjny (oznaczonego symbolem P-WS2) 
oraz trwaEe urytki zielone (oznaczonego symbolem 
ZZ) ｠ terenów planistycznych poEoronych w obrębie 
MAJDAN SKRZYNIECKI, oznaczonych na zaEączni-
ku Nr 2 symbolami 5 ML; W oraz R-ZZ.

2. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem 5 ML ｠ zabudo-

wa letniskowa (rekreacji indywidualnej),
b) terenu oznaczonego symbolem W - wody po-

wierzchniowe [ródlądowe (staw rybny),
c) terenu oznaczonego symbolem R-ZZ ｠ teren 

trwaEych urytków zielonych w obszarze bezpo[red-
niego zagrorenia powodzią;

2) przeznaczenie zamienne terenu oznaczonego 
symbolem 5 ML ｠ zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna;

3) przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbolem 5 ML:
- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji,
b) terenu oznaczonego symbolem R-ZZ - terenowe 

urządzenia sportu i rekreacji.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem 5 ML:
1) zabudowa terenu w strefie wyznaczonej nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy ｠ budynkiem 
mieszkalnym rekreacji indywidualnej lub jednoro-
dzinnym; dopuszcza się garar wyEącznie jako dobu-
dowany lub wbudowany w budynek mieszkalny;

2) sytuowanie zabudowy w nawiązaniu do uksztaE-
towania terenu, jej forma architektoniczna, kolory-
styka harmonizująca z krajobrazem i nawiązująca do 
architektury tradycyjnej; poza wyznaczoną strefą 
zabudowy dopuszcza się wyEącznie trasowanie cią-
gów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, 
urządzenie miejsc postojowych oraz lokalizację ma-
Eej architektury;

3) maksymalna wysoko[ć zabudowy - dwie kon-
dygnacje nadziemne, druga w poddaszu urytkowym 
｠ do 10,0 m;

4) geometria dachu - dach wielospadowy o nachy-
leniu poEaci 30o-45o;

5) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
｠ 5% powierzchni terenu planistycznego;

6) minimalny wskapnik powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej -50% powierzchni terenu plani-
stycznego;

7) urządzenie zieleni w strefie zboczowej doliny 
rzeki Chodelki (w szczególno[ci przydolinnej) oraz 
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osEonowej i izolacyjnej od strony drogi powiatowej;
8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-

Eącznikiem graficznym:
a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczo-

nej symbolem KDP(Z) ｠ 15,0 m,
b) od rzeki Chodelki ｠ w nawiązaniu do istniejącej 

zabudowy w sąsiedztwie terenu planistycznego ｠ 
minimum 38,0 m｠ 60,0 m, w maksymalnym odda-
leniu od brzegu rzeki;

9) obsEuga komunikacyjna ｠ drogą powiatową 
oznaczoną symbolem KDP(Z), na warunkach uzgod-
nionych z zarządcą drogi;

10) minimalny wskapnik miejsc parkingowych w 
granicach terenu planistycznego ｠ 1 miejsce parkin-
gowe / 1 lokal mieszkalny.

4. Warunki zagospodarowania terenu oznaczone-
go symbolem W:

1) adaptacja stawu rybnego;
2) urządzenie strefy brzegowej z dostosowaniem 

do funkcji zbiornika, dopuszcza się obiekty maEej ar-
chitektury.

5. Warunki zagospodarowania terenu oznaczone-
go symbolem R-ZZ:

1) adaptacja rolnego sposobu urytkowania Eąk w 
dolinie Chodelki;

2) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu 
ustalone zmianą planu i przepisami szczególnymi dla 
terenów bezpo[redniego zagrorenia powodzią ｠ w 
szczególno[ci zakaz zabudowy.

6. Na terenach objętych zmianą planu, wymienio-
nych w ust. 1 obowiązują ustalenia ogólne zmiany 
planu dotyczące:

1) warunków urytkowania i zagospodarowania 
Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z 
uwzględnieniem przepisów szczególnych z zakresu 
ochrony [rodowiska przyrodniczego, dotyczących 
inwestycji celu publicznego na obszarach chronio-
nych;

2) ochrony konserwatorskiej znalezisk archeolo-
gicznych.

§11. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenów przeznaczonych w planie na 
zalesienia (oznaczonego symbolem ZL) oraz trwaEe 
urytki zielone (oznaczonego symbolem ZZ) ｠ tere-
nów planistycznych poEoronych w obrębie MAJ-
DAN SKRZYNIECKI, oznaczonych na zaEączniku Nr 
3 symbolami 6 ML i R-ZZ.

2. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem 6 ML ｠ zabudo-

wa letniskowa (rekreacji indywidualnej),
b) terenu oznaczonego symbolem R-ZZ ｠ rolne 

(trwaEe urytki zielone) w obszarze bezpo[redniego 
zagrorenia powodzią;

2) przeznaczenie zamienne terenu oznaczonego 
symbolem 6 ML ｠ zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna;

3) przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbolem 6 ML:

- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji,
b) terenu oznaczonego symbolem R-ZZ - terenowe 

urządzenia sportu i rekreacji.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem 6 ML:
1) zabudowa terenu w strefie wyznaczonej nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy ｠ budynkiem 
mieszkalnym rekreacji indywidualnej lub jednoro-
dzinnym;

2) dopuszcza się garar wbudowany w budynek 
mieszkalny lub wolnostojący;

3) sytuowanie zabudowy w nawiązaniu do konfi-
guracji terenu i zabudowy na sąsiedniej dziaEce;

4) uksztaEtowanie zabudowy, kolorystyka win-
ny harmonizować z krajobrazem i nawiązywać do 
architektury tradycyjnej; poza wyznaczoną strefą 
zabudowy dopuszcza się wyEącznie trasowanie cią-
gów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, 
urządzenie miejsc postojowych oraz lokalizację ma-
Eej architektury;

5) maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego ｠ dwie kondygnacje 

nadziemne, druga w poddaszu urytkowym ｠ do 
10,0 m,

b) budynku gararowego - jedna kondygnacja nad-
ziemna ｠ do 6,0 m;

6) geometria dachu:
a) budynku mieszkalnego ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 30o-45o,
b) budynku gararowego - dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci do 30o;
7) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

｠ 10% powierzchni terenu planistycznego;
8) minimalny wskapnik powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej -50% powierzchni terenu plani-
stycznego;

9) urządzenie zieleni w strefie zboczowej doliny 
rzeki Chodelki (w szczególno[ci przydolinnej) oraz 
osEonowej i izolacyjnej od strony drogi powiatowej;

10) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym:

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczo-
nej symbolem KDP(Z) ｠ 15,0 m,

b) od brzegu rzeki Chodelki, w nawiązaniu do linii 
zabudowy na sąsiedniej dziaEce ｠ minimum 65,0 m 
｠ 110,0 m w maksymalnym oddaleniu od brzegu 
rzeki;

11) obsEuga komunikacyjna ｠ drogą powiatową 
oznaczoną symbolem KDP(Z), na warunkach uzgod-
nionych z zarządcą drogi;

12) minimalny wskapnik miejsc parkingowych w 
granicach terenu planistycznego ｠ 1 miejsce parkin-
gowe / 1 lokal mieszkalny.

4. Warunki zagospodarowania terenu oznaczone-
go symbolem R-ZZ:

1) adaptacja rolnego sposobu urytkowania Eąk w 
dolinie Chodelki;

2) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu 
ustalone zmianą planu i przepisami szczególnymi dla 
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terenów bezpo[redniego zagrorenia powodzią ｠ w 
szczególno[ci zakaz zabudowy

5. Na terenach objętych zmianą planu, wymienio-
nych w ust. 1 obowiązują ustalenia ogólne zmiany 
planu dotyczące:

1) warunków urytkowania i zagospodarowania 
Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, z 
uwzględnieniem przepisów szczególnych z zakresu 
ochrony [rodowiska przyrodniczego, dotyczących 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, zaliczanych do inwestycji celu publicz-
nego;

2) ochrony konserwatorskiej znalezisk archeolo-
gicznych

§12. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na 
zalesienia (oznaczonego symbolem ZL) ｠ terenów 
planistycznych poEoronych w obrębie MAJDAN 
SKRZYNIECKI, oznaczonych na zaEączniku Nr 4 
symbolami 7 ML i R-ZZ.

2. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem 7 ML ｠ zabudo-

wa letniskowa (rekreacji indywidualnej),
b) terenu oznaczonego symbolem R-ZZ ｠ teren 

trwaEych urytków zielonych w obszarze bezpo[red-
niego zagrorenia powodzią;

2) przeznaczenie zamienne terenu oznaczonego 
symbolem 7 ML - zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna;

3) przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbolem 7 ML:
- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji,
b) terenu oznaczonego symbolem R-ZZ ｠ tereno-

we urządzenia sportu i rekreacji.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem 7 ML:
1) zabudowa terenu w strefie wyznaczonej nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy - budynkiem 
mieszkalnym rekreacji indywidualnej lub jednoro-
dzinnym;

2) dopuszcza się budowę gararu dobudowanego 
lub wbudowanego w budynek mieszkalny lub wol-
nostojącego;

3) sytuowanie zabudowy w nawiązaniu do uksztaE-
towania terenu;

4) forma architektoniczna i kolorystyka harmoni-
zująca z krajobrazem, nawiązująca do architektury 
tradycyjnej; poza wyznaczoną strefą zabudowy do-
puszcza się wyEącznie trasowanie ciągów komuni-
kacyjnych i infrastruktury technicznej, urządzenie 
miejsc postojowych oraz lokalizację maEej architek-
tury;

5) urządzenie zieleni w strefie zboczowej doliny 
Chodelki (w szczególno[ci przydolinnej) oraz osEo-
nowej i izolacyjnej od strony drogi powiatowej;

6) maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego ｠ dwie kondygnacje 

nadziemne, druga w poddaszu urytkowym ｠ do 
10,0 m,

b) budynku gararowego - jedna kondygnacja nad-
ziemna ｠ do 6,0 m;

7) geometria dachu:
a) budynku mieszkalnego ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 30o-45o,
b) budynku gararowego - dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 20o-40o;
8) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

｠ 10% powierzchni terenu planistycznego;
9) minimalny wskapnik powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej - 50% powierzchni terenu plani-
stycznego;

10) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym:

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczo-
nej symbolem KDP(Z) ｠ 15,0 m,

b) od górnej krawędzi skarpy (w terenie oznaczo-
nym symbolem R-ZZ) ｠ minimum 10,0 m,

c) od zachodniej granicy terenu planistycznego ｠ 
minimum 4,0 m,

d) od brzegu rzeki Chodelki ｠ minimum 70,0 m, w 
maksymalnym oddaleniu od brzegu rzeki;

11) obsEuga komunikacyjna ｠ drogą powiatową 
oznaczoną symbolem KDP(Z), na warunkach uzgod-
nionych z zarządcą drogi;

12) minimalny wskapnik miejsc parkingowych w 
granicach terenu planistycznego - 1 miejsce parkin-
gowe / 1 lokal mieszkalny.

4. Warunki zagospodarowania terenu oznaczone-
go symbolem R-ZZ:

1) adaptacja dotychczasowego sposobu urytko-
wania terenu - urytki zielone lub zagospodarowanie 
na funkcje sportu i rekreacji;

2) obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu do-
tyczące terenów bezpo[redniego zagrorenia powo-
dzią;

3) zachowanie drorno[ci spEywu wód okresowych 
do rzeki Chodelki wzdEur wschodniej granicy terenu 
oznaczonego symbolem 7 ML.

5. Na terenach objętych zmianą planu, wymienio-
nych w ust. 1 obowiązują ustalenia ogólne zmiany 
planu dotyczące:

1) warunków urytkowania i zagospodarowania 
Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, z 
uwzględnieniem przepisów szczególnych z zakresu 
ochrony [rodowiska przyrodniczego, dotyczących 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, zaliczanych do inwestycji celu publicz-
nego;

2) ochrony konserwatorskiej znalezisk archeolo-
gicznych.

§13. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenów przeznaczonych w planie na 
lasy i zalesienia (oznaczonego symbolem ZL) ｠ te-
renów planistycznych poEoronych w obrębie MAJ-
DAN SKRZYNIECKI, oznaczonych na zaEączniku Nr 
5 symbolami 8 MN; ZL i R/US.

Poz. 1448 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7189 ｠

2. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem 8 MN - zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) terenu oznaczonego symbolem ZL ｠ zalesienia, 

lasy,
c) terenu oznaczonego symbolem R/US ｠ rolne, 

sport i rekreacja;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbolem 8 MN:
- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji,
b) terenu oznaczonego symbolem R/US:
- infrastruktura techniczna
- zieleG urządzona.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem 8 MN:
1) zabudowa terenu w strefie wyznaczonej nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy ｠ budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym; dopuszcza się garar 
dobudowany lub wbudowany w budynek mieszkal-
ny lub wolnostojący;

2) forma architektoniczna i kolorystyka harmoni-
zująca z krajobrazem, nawiązująca do architektury 
tradycyjnej; poza wyznaczoną strefą zabudowy do-
puszcza się wyEącznie trasowanie ciągów komuni-
kacyjnych i infrastruktury technicznej, urządzenie 
miejsc postojowych oraz lokalizację maEej architek-
tury;

3) maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego ｠ dwie kondygnacje 

nadziemne, druga w poddaszu urytkowym ｠ do 
10,0 m,

b) budynku gararowego - jedna kondygnacja nad-
ziemna ｠ do 6,0 m;

4) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 30o-45o,
b) budynku gararowego - dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 20o-40o;
5) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

｠ 20% powierzchni terenu planistycznego;
6) minimalny wskapnik powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej - 20% powierzchni terenu plani-
stycznego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym:

a) od granicy ewidencyjnej drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem KDW ｠ 10,0 m,

b) od granicy (ewidencyjnej) lasu oznaczonego 
symbolem ZL ｠ minimum 12,0 m,

c) od granicy wschodniej terenu planistycznego ｠ 
minimum 6,0 m,

d) od granicy zachodniej terenu planistycznego ｠ 
minimum 4,0 m;

8) obsEuga komunikacyjna ｠ drogą wewnętrzną 
oznaczoną symbolem KDW;

9) warunki grodzenia terenu od strony ogólnodo-
stępnej drogi wewnętrznej ｠ minimum 5,0 m od osi 
drogi;

10) minimalny wskapnik miejsc parkingowych w 
granicach terenu planistycznego

- 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny.
4. Warunki zagospodarowania terenu oznaczone-

go symbolem ZL:
1) adaptacja dotychczasowego le[nego sposobu 

urytkowania terenu;
2) zalesienia terenu zbocza wyniesienia terenowe-

go.
5. Warunki zagospodarowania terenu oznaczone-

go symbolem R/US:
1) adaptacja rolnego sposobu urytkowania terenu;
2) dopuszcza się zmianę przeznaczenia terenu lub 

jego czę[ci na funkcje sportowo-rekreacyjne ｠ tere-
nowe obiekty i urządzenia, z zastrzereniem ochrony 
warunków siedliskowych lasu.

6. Na terenach objętych zmianą planu, wymienio-
nych w ust. 1 obowiązują ustalenia ogólne zmiany 
planu dotyczące:

1) warunków urytkowania i zagospodarowania 
Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z 
uwzględnieniem przepisów szczególnych z zakresu 
ochrony [rodowiska przyrodniczego, dotyczących 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, zaliczanych do inwestycji celu publicz-
nego;

2) ochrony konserwatorskiej znalezisk archeolo-
gicznych.

§14. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na 
zalesienia (oznaczonego symbolem ZL) terenów pla-
nistycznych poEoronych w obrębie BORZECHÓW, 
oznaczonych na zaEączniku Nr 6 symbolami 9 ML; 
10 KS,ZU.

2. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem 9 ML - zabudo-

wa letniskowa (rekreacji indywidualnej),
b) terenu oznaczonego symbolem 10 KS,ZU:
- obsEuga komunikacji (parkingi),
- zieleG urządzona;
2) przeznaczenie zamienne:
a) terenu oznaczonego symbolem 9 ML ｠ zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) terenu oznaczonego symbolem 10 KS,ZU ｠ 

droga gminna,
3) przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbolem 9 ML:
- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji,
b) terenu oznaczonego symbolem 10 KS,ZU ｠ in-

frastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem 9 ML:
1) zabudowa terenu budynkiem letniskowym lub 

mieszkalnym jednorodzinnym; dopuszcza się loka-
lizację gararu wbudowanego lub dobudowanego 
do budynku mieszkalnego lub wolnostojącego oraz 
wolnostojącego budynku gospodarczego z zacho-
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waniem warunków zmiany planu;
2) maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego ｠ dwie kondygnacje 

nadziemne, druga w poddaszu urytkowym ｠ do 
10,0 m,

b) budynku gararowego, gospodarczego - jedna 
kondygnacja nadziemna ｠ do 6,0 m;

3) geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 30o-45o,
b) budynku gararowego, gospodarczego - dach 

wielospadowy o nachyleniu poEaci 20o-40o;
4) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

｠ 20% powierzchni terenu planistycznego;
5) minimalny wskapnik powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej - 50% powierzchni terenu plani-
stycznego;

6) urządzenie zieleni osEonowej i izolacyjnej w 
szczególno[ci od strony drogi gminnej oznaczonej 
symbolem KDG(L);

7) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym - od granicy ewidencyjnej 
drogi gminnej oznaczonej symbolem KDG(L) ｠ mini-
mum 16,0 ｠ 28,0 m;

8) obsEuga komunikacyjna ｠ drogą gminną ozna-
czoną symbolem KDG(L); docelowo regulacja linii 
rozgraniczających drogi w dostosowaniu do para-
metrów drogi klasy L ｠ lokalna na podstawie projek-
tu budowlanego drogi i jej wydzielenie geodezyjne;

9) minimalny wskapnik miejsc parkingowych w 
granicach terenu planistycznego ｠ 1 miejsce parkin-
gowe / 1 lokal mieszkalny.

4. Warunki zagospodarowania terenu oznaczone-
go symbolem 10 KS,ZU:

1) zagospodarowanie terenu (pas techniczny in-
frastruktury technicznej) zielenią urządzoną ｠ niską, 
lokalizacja parkingów przyjezdniowych;

2) dopuszcza się jako zamienną do wymienionej w 
pkt 1 regulację przebiegu drogi gminnej, w nawiąza-
niu do trasy infrastruktury technicznej.

5. Na terenach objętych zmianą planu, wymienio-
nych w ust. 1 obowiązują ustalenia ogólne zmiany 
planu dotyczące ochrony konserwatorskiej znalezisk 
archeologicznych.

§15. Ustala się stawki procentowe opEaty plani-
stycznej na rzecz gminy od wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci będącego skutkiem wej[cia w rycie zmia-
ny planu, w wysoko[ci:

1) 5 % wzrostu warto[ci nieruchomo[ci terenów 
przeznaczonych na:

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w 
przypadku zbycia na rzecz zstępnych) - oznaczone 
symbolem MN,

b) zabudowę zagrodową ｠ oznaczoną symbolem 
RM,

c) usEugi sportu i rekreacji - oznaczone symbolem 
US,

d) teren rolny z dopuszczeniem sportu i rekreacji, 
tereny rolne dopuszczone do urytkowania rekre-
acyjnego - oznaczone symbolem R/US,

e) trwaEe urytki zielone w obszarze bezpo[red-
niego zagrorenia powodzią ｠ oznaczone symbolem 
R-ZZ; ,

f) wody powierzchniowe [ródlądowe ｠ oznaczone 
symbolem W,

g) las, zalesienia oraz obsEugę komunikacji i zieleG 
urządzoną ｠ oznaczone symbolami ｠ ZL; KS,ZU,

h) drogi wewnętrzne ｠ oznaczone symbolem 
KDW,

i) infrastrukturę techniczną (stacje transformatoro-
we i inne nie oznaczone na rysunku zmiany planu);

2) 15 % wzrostu warto[ci nieruchomo[ci terenów 
przeznaczonych na:

a) zabudowę letniskową ｠ oznaczoną symbolem 
ML,

b) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ｠ ozna-
czoną symbolem MN;

c) usEugi turystyczne i zadrzewienia - oznaczone 
symbolem UT,ZL.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Borzechów.

§17. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§18. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk OrgasiGski

Poz. 1448 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7191 ｠ Poz. 1448 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7192 ｠ Poz. 1448 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7193 ｠ Poz. 1448 

ZaEącznik nr 1
do uchwaEy nr V/28/11
Rady Gminy Borzechów
z dnia 25 lutego 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7194 ｠ Poz. 1448 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7195 ｠ Poz. 1448 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr V/28/11
Rady Gminy Borzechów
z dnia 25 lutego 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7196 ｠ Poz. 1448 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7197 ｠ Poz. 1448 

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr V/28/11
Rady Gminy Borzechów
z dnia 25 lutego 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7198 ｠ Poz. 1448 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7199 ｠ Poz. 1448 

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr V/28/11
Rady Gminy Borzechów
z dnia 25 lutego 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7200 ｠ Poz. 1448 

ZaEącznik nr 5
do uchwaEy nr V/28/11
Rady Gminy Borzechów
z dnia 25 lutego 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7201 ｠ Poz. 1448 

ZaEącznik nr 6
do uchwaEy nr V/28/11
Rady Gminy Borzechów
z dnia 25 lutego 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7202 ｠ Poz. 1448 

ZaEącznik nr 7
do uchwaEy nr V/28/11
Rady Gminy Borzechów
z dnia 25 lutego 2011 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PU-
BLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO GMINY BORZECHÓW

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Borzechów wyEorono 
do publicznego wglądu w terminie od 26 papdzier-

nika do 24 listopada 2010 roku. W ustalonym ter-
minie tj. do 15 grudnia 2010 roku nie wniesiono 
uwag. 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 75 ｠ 7203 ｠ Poz. 1448 

ZaEącznik nr 8
do uchwaEy nr V/28/11
Rady Gminy Borzechów
z dnia 25 lutego 2011 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pópniej-
szymi zmianami) stwierdza się, re dla terenów obję-
tych zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje się inwestycję z zakre-
su infrastruktury technicznej nalerącą do zadaG 

wEasnych gminy tj. sieć wodociągową, w oparciu 
o wieloletni plan inwestycyjny gminy. Infrastruktu-
ra finansowana będzie przez Gminę Borzechów ze 
[rodków wEasnych, [rodków pomocowych Unii Eu-
ropejskiej, funduszy ochrony [rodowiska oraz pry-
watnych inwestorów. 


