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UCHWADA NR VI/31/11

 RADY GMINY WĄWOLNICA

 z dnia 16 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, 
obejmującej obszar ｧCelejówｦ czę[ć II/b 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2001r. Nr 142 poz. 1591 z pópniejszymi zmianami) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z pópniejszymi 
zmianami), Rada Gminy Wąwolnica uchwala: 

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Zgodnie z uchwaEą Nr XXX/182/05 Rady 
Gminy Wąwolnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w 
sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolni-
ca, po stwierdzeniu, re nie narusza on ustaleG Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wąwolnica zatwierdzonego 
uchwaEą nr XXXIX/255/02 Rady Gminy Wąwolni-
ca z dn. 05 papdziernika 2002 r., ze zmianami za-
twierdzonymi uchwaEą Nr XVIII/91/08 Rady Gminy 
Wąwolnica z dn. 28 kwietnia 2008 r. uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wąwolnica, zmiany planu: obszar ｧCelejówｦ 
czę[ć II/b.

2. Granice obszaru objętego planem zaznaczono 
na rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącym za-
Eącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy.

3. Integralną czę[cią uchwaEy są następujące za-
Eączniki:

1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-
Eącznik nr 1,

2) rysunek uszczegóEowiony w skali 1: 1000: 
Koncepcja urządzenia alei po [ladzie dawnej drogi 
dojazdowej, stanowiący zaEącznik nr 2,

3) wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnięciem 
sposobu ich rozpatrzenia, stanowiący zaEącznik nr 
3,

4) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiący zaEącznik nr 
4,

4. Przedmiotem planu jest caEo[ciowe opraco-
wanie zagospodarowania terenu z uwzględnieniem 
funkcji: zabudowy usEugowej, zabudowy usEugowej 
i pensjonatowej, zieleni urządzonej, infrastruktury 
technicznej, komunikacji oraz [cierek pieszo ｠ ro-
werowych.

RozdziaE 2
Ustalenia ogólne

§2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa jest 
o:

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu, 
obejmujące obszar o którym mowa w §1 niniejszej 
uchwaEy,

2) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Wąwolnica,

3) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
przeznaczeniu okre[lonej grupy kategorii lub kate-
gorii, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-litero-
wym,

4) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 
linię ciągEą, wskazaną w rysunku planu, wyznacza-
jącą granice terenu o okre[lonym przeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania, oddzielającą ten teren 
od terenów o innym przeznaczeniu lub rórnych za-
sadach zagospodarowania,

5) przeznaczeniu ｠ nalery przez to rozumieć przy-
pisane danemu terenowi kategorie form zagospoda-
rowania lub dziaEalno[ci lub grupy tych kategorii,

6) podstawowej kategorii przeznaczenia ｠ nalery 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przypi-
sane zostaEo danemu terenowi jako obowiązujące,

7) dopuszczonej kategorii przeznaczenia ｠ nalery 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przypi-
sane zostaEo danemu terenowi jako dodatkowe poza 
podstawowym i nieobowiązujące,

8) przeznaczeniu tymczasowym ｠ nalery przez to 
rozumieć inne kategorie przeznaczenia nir podsta-
wowa i dopuszczona, przypisane danemu terenowi 
w okre[lonym horyzoncie czasowym,

9) zabudowie ｠ nalery przez to rozumieć budynek 
lub zespóE budynków, istniejący lub projektowany, 
zlokalizowany na danym terenie,

10) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczoną w planie z obowiąz-
kiem sytuowania elewacji budynku lub zespoEu bu-
dynków w tej linii, z zabudową po okre[lonej stronie 
tej linii,

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć maksymalną granicę lokalizacji 
zabudowy wraz ze wskazaną stroną tej lokalizacji,

12) zabudowie jednorodzinnej ｠ nalery przez to 
rozumieć domy jednorodzinne wolnostojące oraz ze-
spoEy domów: blipniaczych i szeregowych,
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13) usEugach ｠ nalery przez to rozumieć inne nir 
mieszkaniowe i produkcyjne obiekty budowlane lub 
lokale w budynkach, przeznaczone na dziaEalno[ć 
sEurącą zaspokajaniu staEych potrzeb ludno[ci,

14) zabudowie pensjonatowej ｠ nalery przez to 
rozumieć obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, 
[wiadczące dla swoich klientów caEodzienne wyry-
wienie,

15) obiektach maEej architektury - nalery przez 
to rozumieć urządzenia terenowe sEurące rekreacji 
lub podniesieniu walorów miejsca wypoczynku np. 
mostki, kaskady, szumy, murki, Eawki, siedliska, 
pergole, trejare, deszczochrony, piaskownice, hu[-
tawki, pomniki, fontanny, sEupy ogEoszeniowe, itp.,

16) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ na-
lery przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę po-
wierzchniową na terenie dziaEki budowlanej, a takre 
50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni min. 10m2, urytkowanych jako staEe 
trawniki lub kwietniki na podEoru zapewniającej im 

naturalną wegetację ｠ zgodnie z §3 pkt 22 Rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 
2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 
2004 r. poz. 1156),

17) maksymalnym pionowym wymiarze budynku 
｠ nalery przez to rozumieć wymiar budynku liczony, 
zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dn. 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156), od poziomu terenu 
przy najnirej poEoronym wej[ciu do budynku do naj-
wyrej poEoronej górnej powierzchni przekrycia .

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

§3. Oznaczenia graficzne uryte w rysunku zmian 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
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§3. Oznaczenia graficzne użyte w rysunku zmian planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
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§4. W granicach obszaru objętego planem, w odniesieniu do sposobów tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów dopuszcza się: 
- dotychczasowy sposób użytkowania gruntów i obiektów, 
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§4. W granicach obszaru objętego planem, w od-
niesieniu do sposobów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów dopusz-
cza się:

- dotychczasowy sposób urytkowania gruntów i 
obiektów,

- czasowy sposób zagospodarowania terenów je-
dynie w formie zieleni rekreacyjnej i ozdobnej ｠ bez 
trwaEych nasadzeG,

- czasowy sposób odprowadzania [cieków do 
zbiorników bezodpEywowych i wyworenie ich ta-
borem asenizacyjnym do oczyszczalni [cieków do 
czasu realizacji ukEadu docelowego,

- w okresie przej[ciowym do czasu peEnego roz-
woju wodociągu komunalnego na terenach poEoro-
nych poza zasięgiem sieci tego wodociągu plan do-
puszcza zaopatrzenie w wodę ze studni lokalnych,

- dopuszcza się tymczasowe zasilanie obiektów ze 
stacji transformatorowych napowietrznych, do cza-
su realizacji stacji wnętrzowych.

§5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony [rodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W zakresie ochrony [rodowiska ustala się:
1) zakaz prowadzenia dziaEalno[ci przekraczają-

cych standardy jako[ci [rodowiska poprzez emisję 
substancji i energii, w szczególno[ci dotyczące wy-
twarzania haEasu, wibracji, promieniowania, zanie-
czyszczania powietrza, gleby, wód powierzchnio-
wych i podziemnych, oddziaEywanie winno zamykać 
się na terenie dziaEki budowlanej lub zespoEu dziaEek 
na których występują pródEa emisji;

2) w celu zapewnienia wEa[ciwych warunków 
funkcjonowania przyrody oraz ochrony terenów 
cennych przyrodniczo i kluczowych dla zachowania 
i poprawy walorów zamieszkiwania i zdrowia pu-
blicznego ｠ ustanawia się lokalny Ekologiczny Sys-
tem Obszarów Chronionych;

a) w/w system obejmuje:
- dolinę rzeki Bystrej, jako fragment transregional-

nego korytarza ekologicznego wschód-zachód na 
obszarze której obowiązuje maksymalna ochrona 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a szcze-
gólnie ochrona licznych pródeE wodnych,

- obszary o wyrszej od rolniczego otoczenia ak-
tywno[ci biologicznej: pozostaEe odcinki dolin rzecz-
nych, zalesione i zakrzewione wąwozy,

- suche dolinki erozyjno-denudacyjne, aktywne 
biologicznie obszary urytkowane rolniczo.

b) tereny objęte ESOCH stanowią równier obszar 
projektowanego parku zdrojowego,

c) w granicach ESOCH obowiązują zakazy:
- zmiany uksztaEtowania rzepby terenu, tworzenia 

nowych nasypów ziemnych, kamiennych i z innych 
materiaEów, o poprzecznym kierunku do osi dolin 
rzecznych, suchych dolinek i wąwozów (z wyEącze-
niem grobli zbiorników retencyjnych),

- odprowadzania nie oczyszczonych [cieków do 
wód i gruntu, lokalizowania skEadowisk odpadów, 
wylewisk nieczysto[ci i grzebowisk zwierząt,

- odwadniania dolin rzecznych poprzez nowe sys-
temy drenujące,

- lokalizacji stacji paliw, kopalni, parkingów oraz 
odprowadzania [cieków do wód i gruntu,

d) zagospodarowanie i urytkowanie w obszarze 
ESOCH podporządkowuje się funkcjom, dla których 
zostaE on ustanowiony tzn. funkcjom ekologicznym i 
ochrony [rodowiska. Dopuszcza się: rekreację (tere-
nowe urządzenia rekreacyjne), podziemne urządze-
nia infrastruktury technicznej i budowę zbiorników 
wodnych,

e) preferuje się wszelkie formy wzbogacania bio-
cenotycznego: nasadzenia zieleni ozdobnej, zadrze-
wienia, zakrzaczenia, zalesienia ｠ realizowane w 
systemie gniazdowym, kępowym lub rzędowym,

- tworzenie warunków ksztaEtowania funkcji eko-
logicznej ESOCH poprzez:

- spowolnienie obiegu wody: retencja, przetamo-
wania,

- przebudowywanie drzewostanów w kierunku 
zgodno[ci z siedliskiem,

- fitomeliorację: zalesienia, zadrzewienia i zakrza-
czenia, zadarnienia

f) w obszarze ESOCH, w czę[ci, która wchodzi 
w skEad dzielnicy sanatoryjnej na terenie tzw. par-
ku zdrojowego, dopuszcza się morliwo[ć realizacji 
obiektów usEugowych związanych z funkcjonowa-
niem uzdrowiska,

g) w obszarze ESOCH, poza dzielnicą sanatoryj-
ną, ustala się morliwo[ć adaptacji istniejących oraz 
realizację nowych obiektów dla programów usEugo-
wych umorliwiających rozwój funkcji wypoczynko-
wej i turystyki,

3) ustala się, re obszar objęty opracowaniem po-
Eorony jest w granicach strefy ｧAｦ i ｧBｦ ochrony 
uzdrowiskowej; wszelkie zagospodarowanie terenu 
musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami odrębnymi,

a) w strefie ochronnej ｧAｦ zabrania się:
- lokalizacji zakEadów przemysEowych,
- lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jedno-

rodzinnego, z wyjątkiem modernizacji obiektów ist-
niejących, bez morliwo[ci zwiększenia powierzchni 
ich zabudowy,

- uruchamiania pól biwakowych i campingowych, 
lokalizacji domków turystycznych i campingowych,

- prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów 
sprzedary pamiątek, wyrobów ludowych, produk-
tów regionalnych lub towarów o podobnym charak-
terze, w formach i miejscach wyznaczonych przez 
gminę,

- trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumie-
niu ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, 
poz. 866),

- prowadzenia dziaEalno[ci rolniczej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usEug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 
r. Nr 14, poz. 113 i Nr 90, poz. 756),
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- organizacji rajdów samochodowych i motoro-
wych,

- lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji pro-
duktów naftowych, nawozów sztucznych, skEado-
wisk odpadów staEych i pEynnych, skEadów opaEu, 

- lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojo-
wych większej nir 10% miejsc sanatoryjnych w 
obiekcie,

- lokalizacji trwaEych i tymczasowych obiektów i 
urządzeG, które mogą utrudniać lub zakEócać prze-
bywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczegól-
no[ci: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji 
nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radio-
lokacyjnych i innych emitujących fale elektromagne-
tyczne,

- organizowania imprez masowych, w rozumieniu 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeG-
stwie imprez masowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, 
poz. 909), zakEócających proces leczenia uzdrowi-
skowego i dziaEalno[ci o charakterze rozrywkowym 
zakEócającej ciszę nocną w godz. 22-6, z wyjątkiem 
imprez masowych znajdujących się w harmonogra-
mie imprez gminnych,

- lokalizacji obiektów mogących znacząco oddzia-
Eywać na [rodowisko, zgodnie z odrębnymi przepi-
sami, w szczególno[ci takich jak: warsztaty samo-
chodowe, wędzarnie ryb, garbarnie,

b) w strefie ochronnej ｧBｦ zabrania się:
- lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących 

zakEadów przemysEowych,
- punktów skupu zEomu i punktów skupu produk-

tów rolnych,
- lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

większej nir 400 m2 z obiektami towarzyszącymi,
- lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urzą-

dzeG emitujących fale elektromagnetyczne mogą-
cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko, nie bli-
rej nir 500 m od granicy obszaru strefy ochronnej 
ｧAｦ, uruchamiania punktów dystrybucji i skEadowa-
nia [rodków chemicznych, produktów naftowych i 
innych artykuEów uciąrliwych dla [rodowiska,

- wyrębu drzew le[nych i parkowych, z wyjątkiem 
cięć sanitarnych,

- pozyskiwania surowców mineralnych innych nir 
naturalne surowce lecznicze,

- prowadzenia robót melioracyjnych mających na 
celu niekorzystną zmian istniejących stosunków 
gruntowo-wodnych,

- lokalizacji parkingów o wielko[ci powyrej 50 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 
dostawczych i autobusów.

c) ponadto w strefie ｧAｦ i ｢Bｦ zabrania się:
- nieplanowanego wyrębu drzew,
- prowadzenia dziaEaG powodujących niekorzystną 

zmianę stosunków wodnych,
- lokalizacji nowych uciąrliwych obiektów budow-

lanych i innych uciąrliwych obiektów, w tym zakEa-
dów przemysEowych,

- prowadzenia dziaEaG mających wpEyw na fizjo-
grafię uzdrowiska i jego zaEorenia przestrzenne lub 

wEa[ciwo[ci lecznicze klimatu.
2. W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kul-

turowego:
1) Ustala się, re obszar opracowania poEorony jest 

w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, 
ustanowionego Rozporządzeniem Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005r. w sprawie Ka-
zimierskiego Parku Krajobrazowego, ogEoszonym w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 
Nr 73 poz. 1525, z odstępstwami okre[lonymi w 
art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody.

a) wszelkie zagospodarowanie terenu w granicach 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego musi być 
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisa-
mi odrębnymi,

b) na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazo-
wego ustala się:

- tereny, wchodzące w skEad Parku Krajobrazo-
wego, pozostają w wykorzystaniu gospodarczym 
zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego.

- zagospodarowanie i wykorzystanie Parku odby-
wa się na zasadach zrównowaronego rozwoju, po-
legającego na integrowaniu dziaEaG gospodarczych i 
spoEecznych z zachowaniem równowagi przyrodni-
czej oraz trwaEo[ci podstawowych procesów przy-
rodniczych.

- na obszarze Parku obowiązuje szczególna ochro-
na warto[ci przyrodniczych i krajobrazowych oraz 
dziedzictwa kulturowego w harmonii z funkcjono-
waniem osadnictwa, usEug i rzemiosEa nieuciąrliwe-
go, gospodarki rolnej, le[nej, wodnej oraz rekreacji 
wraz z niekolidującą z ochroną [rodowiska obsEugą 
tych dziedzin gospodarki.

- na obszarze Parku nalery chronić i wzbogacić 
rórnorodno[ć biologiczną i krajobrazową.

c) na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazo-
wego zakazuje się:

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ｠ Prawo ochrony 
[rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z pópniejszymi 
zmianami),

- umy[lnego zabijania dziko występujących zwie-
rząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieG 
i miejsc rozrodu oraz tarlisk i zEoronej ikry, z wyjąt-
kiem amatorskiego poEowu ryb oraz wykonywania 
czynno[ci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, 
le[nej, rybackiej i Eowieckiej,

- likwidowania i niszczenia zadrzewieG [ródpol-
nych, przydrornych i nadwodnych, jereli nie wy-
nikają z potrzeb ochrony przeciwpowodziowej lub 
zapewnienia bezpieczeGstwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, re-
montów lub naprawy urządzeG wodnych,

- pozyskiwania do celów gospodarczych skaE, w 
tym torfu, oraz skamieniaEo[ci, w tym kopalnych 
szczątków ro[lin i zwierząt, a takre mineraEów i 
bursztynu,
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- wykonywanie prac ziemnych trwale znieksztaE-
cających rzepbę terenu, z wyjątkiem prac związa-
nych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, prze-
ciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeG wodnych,

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jereli 
zmiany te nie sEurą racjonalnej, le[nej, wodnej lub 
rybackiej,

- likwidowania, zasypywania i przeksztaEcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-bEotnych,

- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem naworenia 
wEasnych gruntów rolnych, prowadzenia chowu i 
hodowli zwierząt metodą bez[cióEkową,

- utrzymywania otwartych rowów [ciekowych i 
zbiorników [ciekowych,

- organizowania rajdów motorowych i samocho-
dowych,

- urywania Eodzi motorowych i innego sprzętu mo-
torowego na otwartych zbiornikach wodnych,

- realizacji nowych obiektów budowlanych w pa-
sie szeroko[ci 100m od linii brzegów rzek, jezior i 
innych zbiorników wodnych z wyjątkiem obiektów 
sEurących turystyce wodnej, gospodarce wodnej 
lub rybackiej.

2) Na obszarze strefy ｧAｦ uzdrowiska ustala się 
nakaz dostosowania charakteru ogrodzeG do archi-
tektury obiektów budowlanych. Ogrodzenia od stro-
ny dróg i ciągów pieszych muszą być realizowane 
w formie murowanej, z morliwo[cią zastosowania 
elementów arurowych, metalowych lub drewnia-
nych. Ogrodzenia między posesjami mogą stanowić 
równier rywopEoty.

3) Wszelkie elementy maEej architektury wzboga-
cającej przestrzenie publiczne muszą być kompono-
wane z elementami zieleni niskiej i wysokiej i re-
alizowane wedEug jednolitego, obowiązującego dla 
caEej strefy projektu.

§6. Ustalenia dotyczące wymagaG wynikających 
z potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych.

1. Wyznacza się następujące tereny i obiekty 
przeznaczone na cel publiczny:

a) tereny dróg publicznych klasy drogi: zbiorczej, 
lokalnej, dojazdowej,

b) tereny zieleni urządzonej,
c) aleje pieszo-jezdne, stanowiące ukEad kompozy-

cyjny obszaru przyszEej dzielnicy sanatoryjnej.
2. Wszelkie niezbędne dla prawidEowego funk-

cjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w szcze-
gólno[ci: obiekty i sieci infrastruktury technicznej, 
obiekty ratownictwa, bezpieczeGstwa paGstwa, 
obiekty obsEugi technicznej, obiekty i urządzenia 
ochrony przeciwpowodziowej, urządzenia wodne i 
melioracji, [cierki rowerowe morna realizować na 
kardym terenie elementarnym w sposób zgodny z 
ustaleniami planu, przepisami szczególnymi i zasa-
dami wspóErycia spoEecznego, pod warunkiem do-
stosowania ich estetyki do stosowanych w obsza-

rze elementów maEej architektury.
3. Dopuszcza się realizację no[ników reklamo-

wych wyEącznie w powiązaniu z obiektami budow-
lanymi, w formie tablic, neonów, wsporników - jako 
informacja związana z funkcjonowaniem obiektu.

4. Dopuszcza się wyznaczanie nowych szlaków 
turystycznych, tras narciarstwa [ladowego oraz 
wyposaranie ich w infrastrukturę w sposób zgodny 
z przepisami Zarządu GEównego PTTK.

5. Zabrania się lokalizowania no[ników reklamo-
wych:

a) na terenie lasów,
b) na terenie zieleni parkowej,
c) w pasie terenu obejmującym jezdnie w kra-

węrnikach, wraz z terenem poEoronym na zewnątrz 
jezdni po 2 m od krawęrnika dla ulic: zbiorczych, 
lokalnych i dojazdowych.

6. Wyznaczone planem aleje pieszo-jezdne opraco-
wane zostaEy w formie rysunku uszczegóEowionego, 
stanowiącego zaEącznik nr 2 do uchwaEy, prezentu-
jącego zasady ich zagospodarowania z podziaEem na 
ciągi jezdne, piesze, tereny zieleni niskiej, szpalery 
drzew, a takre sugestie w zakresie rozmieszcze-
nia siedzisk, o[wietlenia, gazonów oraz lokalizacji 
wjazdów i wej[ć na przylegEe posesje. Ustalenia te 
stanowić mają materiaE koordynacyjny dla realizacji 
poszczególnych elementów tych przestrzeni w przy-
padku rozciągnięcia inwestycji w czasie.

7. Wszelkie elementy maEej architektury wzboga-
cającej przestrzenie publiczne muszą być kompono-
wane z elementami zieleni niskiej i wysokiej i reali-
zowane wedEug jednolitego, opracowanego dla caEej 
strefy uzdrowiskowej wzornika.

§7. Ustalenia dotyczące ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu.

1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o rórnych 
funkcjach i rórnym sposobie zagospodarowania 
okre[lone na rysunku planu.

2. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
okre[lone na rysunku planu. Wszelka zabudowa na 
terenach, na których wyznaczono nieprzekraczalne 
linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi 
liniami.

§8. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i 
warunków scalania i podziaEu nieruchomo[ci obję-
tych planem miejscowym.

1. Ograniczenia wielko[ci wydzielanych dziaEek 
oraz zakazy podziaEów nie dotyczą wydzieleG pod 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz wydziele-
nia dojazdów.

2. Oznaczone na rysunkach linią przerywaną gra-
nice dziaEek ilustrują zasady parcelacji ｠ są granica-
mi proponowanymi.

3. W przypadku podziaEu dziaEek budowlanych, 
je[li rysunek planu nie wskazuje inaczej, nalery 
przyjąć warto[ci wskazane w ustaleniach szczegó-
Eowych.
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§9. Dla wyznaczonego przeznaczenia terenu plan 
ustala zasady obsEugi inrynieryjnej dla poszczegól-
nych systemów:

1. Zaopatrzenie w wodę.
a) plan ustala zaopatrzenie w wodę terenu obję-

tego opracowaniem z istniejących i projektowanych 
sieci grupowego wodociągu wiejskiego oraz lokal-
nego wodociągu w Celejowie,

b) w okresie przej[ciowym do czasu peEnego roz-
woju wodociągu komunalnego na terenach poEoro-
nych poza zasięgiem sieci tego wodociągu plan do-
puszcza zaopatrzenie w wodę ze studni lokalnych,

c) plan ustala lokalizację terenów urządzeG zaopa-
trzenia w wodę zgodnie z rysunkiem planu.

2. Odprowadzanie [cieków.
a) plan ustala w pierwszym etapie odprowadza-

nie [cieków sanitarnych z terenów zabudowy skon-
centrowanej do sieci zbiorczego gminnego systemu 
kanalizacji sanitarnej odprowadzającego [cieki na 
istniejącą oczyszczalnię [cieków sanitarnych zloka-
lizowaną na terenie parku paEacowego,

b) dla okresu docelowego plan ustala lokalizację 
nowej oczyszczalni [cieków sanitarnych do której 
przeEączony będzie obecnie funkcjonujący system,

3. Odprowadzanie wód opadowych na obszarze 
objętym opracowaniem plan dopuszcza powierzch-
niowe odprowadzanie wód opadowych do gruntu 
lub pobliskich cieków z zachowaniem wymagaG 
obowiązujących przepisów szczególnych.

4. Zaopatrzenie w ciepEo dla istniejącej i planowa-
nej zabudowy plan ustala z lokalnych kotEowni lub 
indywidualnych urządzeG grzewczych.

5. Elektroenergetyka.
a) zaopatrzenie w energię elektryczną za po[red-

nictwem sieci i urządzeG systemu elektroenergetycz-
nego będącego wEasno[cią zarządcy (wEa[ciciela) 
sieci i urządzeG elektroenergetycznych posiadają-
cych koncesję na przesyE i dystrybucję energią elek-
tryczną,

b) zasilanie etapowe poprzez istniejące stacje 
transformatorowe sEupowe, istniejące sieci magi-
stralne i rozdzielcze [redniego i niskiego napięcia 
oraz przyEącza, przy zaEoreniu wymaganej rozbu-
dowy ukEadu przesyEowego, z uwzględnieniem przy 
realizacji obiektów kubaturowych stref uciąrliwo[ci 
napowietrznych linii elektroenergetycznych [rednie-
go napięcia (do czasu ich likwidacji lub skablowania) 
w wielko[ci:

 - linia napowietrzna SN ｠ 15kV ｠ 2 x 7,5m
 dopuszcza się morliwo[ć zblirenia do w/w linii 

pod warunkiem uzgodnienia z ZE Lublin Dystrybu-
cja.

c) zasilanie docelowe poprzez projektowane sta-
cje transformatorowe wnętrzowe na wydzielonych 
terenach przeznaczonych pod realizację urządzeG 
elektroenergetycznych, sieci magistralne i rozdziel-
cze [redniego i niskiego napięcia oraz przyEącza w 
wykonaniu kablowym.

6. Telekomunikacja.
a) obsEuga telekomunikacyjna przez koncesjono-

wanych operatorów telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej (kanalizacja telefoniczna, kabel telefo-
niczny doziemny) i telefonii komórkowej cyfrowej i 
analogowej przy zaEoreniu adaptacji (sieci i urządzeG 
telekomunikacyjnych nie kolidujących z docelowym 
zagospodarowaniem terenu) oraz wymaganej rozbu-
dowy ukEadu przesyEowego z zakazem lokalizowania 
napowietrznych linii telefonicznych,

b) w zakresie telefonii komórkowej zakEada się bu-
dowę nowych stacji telefonii komórkowej na dziaE-
kach wydzielonych lub na obiektach, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczegóEowymi. Lokalizacja 
kardego z tych urządzeG powinna być poprzedzona 
postępowaniem oceny oddziaEywania na [rodowi-
sko, gdzie powinny być okre[lone strefy ochronne 
dla tych urządzeG w celu ochrony ludzi przed skut-
kami promieniowania.

7. Ogrzewanie obiektów zabudowy pensjonato-
wej i usEugowej powinno być realizowane ze pródeE 
opartych o paliwa ekologiczne.

8. Zagospodarowanie odpadów: plan ustala dwu-
stopniowy system zagospodarowania odpadów 
obejmujących lokalne wiejskie punkty tymczasowe-
go gromadzenia odpadów oraz docelowy wywóz na 
skEadowisko centralne odpadów zlokalizowane poza 
obszarem opracowania planu zgodnie z warunkami 
utrzymania porządku i czysto[ci w gminie.

§10. 1. Plan ustala zasadę lokalizacji planowa-
nych sieci infrastruktury technicznej dla obsEugi 
projektowanej i modernizowanej zabudowy w ciągu 
planowanych dróg, ciągów pieszych oraz ciągów 
technicznych.

2. Plan dopuszcza morliwo[ć realizacji sieci i urzą-
dzeG infrastruktury technicznej nie uwzględnionych 
w rysunku planu oraz prowadzenie sieci poza ciąga-
mi dróg o ile jest to niezbędne dla obsEugi w/w tere-
nów przeznaczonych pod zainwestowanie i speEnia 
wymogi obowiązujących przepisów szczególnych.

§11. 1. Wyznacza się ｧteren dróg ｠ KD..ｦ z pod-
stawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny 
dróg i urządzeG z nimi związanych, wynikających z 
docelowych transportowych i innych funkcji drogi.

2. Na terenach o których mowa w ust, 1 ustala 
się przebieg dróg publicznych oznaczonych wg klas: 

..D-dojazdowe 
oraz dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem 

KDW 
 Szeroko[ć pasa drogowego przyjmuje się zgodnie 

z rysunkiem planu w skali 1: 2000.
3. Ustalone przebiegi i klasy dróg, o których mowa 

w ust. 1 i 2 oznacza się stosownie do zaliczonej ka-
tegorii:

 ｪ ｠ G - drogi gminne
4. Dla poszczególnych dróg okre[lonych w ust. 

2 ustala się szeroko[ci w liniach rozgraniczających
 - Drogi dojazdowe ( KDD ) - 10 ｠ 15m,
 - Drogi wewnętrzne ( KDW ) - 5 - 18 m
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopusz-
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cza się:
ｪ realizacje urządzeG komunikacyjnych związaną z 

eksploatacją dróg,
ｪ korektę wyznaczonych linii rozgraniczających 

dróg, jereli to wynika z rozwiązaG szczegóEowych 
na etapie opracowania projektu budowlanego

ｪ [cierek rowerowych
ｪ urządzenia o których mowa w ust. 5 morna lo-

kalizować pod warunkiem dostosowania do charak-
teru i wymagaG przeznaczenia podstawowego.

6. Urządzenie alei po [ladzie dawnej drogi dojaz-
dowej do zespoEu paEacowo-parkowego ｠ zgodnie z 
rysunkiem uszczegóEowionym w skali 1:1000, obo-
wiązują ustalenia zawarte w §6.

RozdziaE III
Ustalenia szczegóEowe

§12. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usEugo-
wej:

 - I U 64 ｠ z podstawowym przeznaczeniem tere-
nów pod wielofunkcyjny kompleks w zakresie usEug 
zdrowia, hotelarstwa, z morliwo[cią realizacji obiek-
tów usEug gastronomicznych, 

 - I U 75, I U 78 - z przeznaczeniem pod usEugi 
związane z profilaktyką zdrowotną, hotelarstwem, 
gastronomią (w tym np. pijalnia wód w palmiarni 
na terenie I U 75 ｠ zgodnie z rysunkiem uszczegó-
Eowionym, stanowiącym zaE. nr 2), usEugami handlu 
detalicznego i rzemiosEa,

2. Na w/w terenach ustala się następujące zasady 
ksztaEtowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z ry-
sunkiem planu,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w grani-
cach dziaEki budowlanej ｠ 50%,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w 
granicach dziaEki budowlanej 30%,

d) zakaz znaczącego przeksztaEcania naturalnej 
rzepby terenu,

e) maksymalna ilo[ć kondygnacji - II kondygnacje, 
z morliwo[cią punktowych wypiętrzeG wynikają-
cych z kompozycji architektonicznej obiektu (o jed-
ną kondygnację, nie licząc poddaszy nie przeznaczo-
nych na pobyt ludzi i nadbudówek ponad dachem 
takich jak maszynownia, centrala wentylacyjna, 
klimatyzacyjna lub kotEownia ｠ zgodnie z §3 pkt 
16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 7 
kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 
z 2004 r. poz. 1156) ,

f) maksymalny pionowy wymiar budynków usEu-
gowych 10 m (nie licząc wypiętrzeG),

g) maksymalny pionowy wymiar zabudowy gara-
rowej ｠ 5 m, przy czym preferuje się formę garary 
podziemnych lub przekrytych trawiastymi tarasami,

h) dachy na wszystkich budynkach ｠ dwuspado-
we, wielospadowe, z preferencją dla dachów wy-

sokich,
i) pokrycie dachu ｠ dachówka ceramiczna, bla-

chodachówka, blacha pEaska oraz inne pokrycia z 
materiaEów naturalnych (np. gont, Eupek),

j) elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach bieli, 
odcieniach róEci i szaro[ci, kremowym, berowym 
dopuszcza się elewacje drewniane, klinkierowe, ka-
mienne,

k) w obrębie jednej dziaEki budowlanej wszystkie 
budynki muszą posiadać zharmonizowane (kolory-
stycznie, materiaEowo) wykoGczenie dachu i elewa-
cji zewnętrznej,

l) na rysunku planu dla terenu U75 pokazano po-
dwójną linię zabudowy (dla obiektów kubaturowych 
oraz dla tarasów widokowych, których skraj nie po-
winien zblirać się do krawędzi skarpy na mniej nir 
10m). Rozwiązania architektoniczne terenów posia-
dać powinny specjalnie atrakcyjny charakter jak naj-
mniej ingerujący w naturalne uksztaEtowanie terenu, 

m) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefa-
brykatów betonowych,

n) konieczno[ć zabezpieczenia niezbędnej ilo[ci 
miejsc parkingowych w granicach dziaEek, na któ-
rych zlokalizowane są budynki usEugowe.

§13. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usEugo-
wej i pensjonatowej: I U/MP 66 z podstawowym 
przeznaczeniem terenów: handel detaliczny, gastro-
nomia, usEugi związane z odnową biologiczną, re-
habilitacją, profilaktyką zdrowotną oraz zabudowa 
pensjonatowa. Wymienione wyrej funkcje stanowią 
równoprawne przeznaczenie terenu.

2. Na w/w terenach ustala się następujące zasady 
ksztaEtowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z ry-
sunkiem planu,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w grani-
cach dziaEki budowlanej ｠ 30%,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w 
granicach dziaEki budowlanej 40%,

d) maksymalna ilo[ć kondygnacji dla zabudowy 
usEugowej ｠ II kondygnacje, w tym jedna w pod-
daszu urytkowym; maksymalny pionowy wymiar 
budynku usEugowego ｠ 10 m,

e) maksymalna ilo[ć kondygnacji dla zabudowy 
pensjonatowej ｠ III kondygnacje, w tym jedna w 
poddaszu urytkowym; maksymalny pionowy wy-
miar budynku pensjonatowego ｠ 15 m,

f) miejsca gararowo-parkingowe realizować nale-
ry przede wszystkim w kondygnacji podziemnej,

g) w przypadku wyj[cia z kubaturą gararową po-
nad poziom terenu ｠ maksymalny pionowy wymiar 
budynku gararowego nie more przekraczać 5 m,

h) dachy na budynkach pensjonatowych i usEugo-
wych ｠ dwuspadowe i wielospadowe o kącie na-
chylenia poEaci od 40º do 50º,

i) pokrycie dachu ｠ gont, dachówka ceramiczna, 
blachodachówka, blacha pEaska i inne pokrycia z 
materiaEów naturalnych (np. Eupek, gont),
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j) elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach bieli, 
odcieniach róEci i szaro[ci, kremowym, berowym 
dopuszcza się elewacje drewniane, klinkierowe, ka-
mienne,

k) w obrębie jednej dziaEki budowlanej wszystkie 
budynki muszą posiadać zharmonizowane (kolory-
stycznie, materiaEowo) wykoGczenie dachu i elewa-
cji zewnętrznej,

l) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych;

m) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
dziaEki budowlanej ｠ 2000 m2,

n) konieczno[ć zabezpieczenia niezbędnej ilo[ci 
miejsc parkingowych w granicach dziaEek, na któ-
rych zlokalizowane są budynki usEugowe lub bu-
dynki pensjonatowe; na dziaEkach, na których re-
alizowany będzie budynek pensjonatowy miejsca 
postojowe wydzielić w formie zwartych obiektów, 
na póEprzepuszczalnym podEoru (np. pEyty arurowe) 
i oddzielone od pensjonatów pasami ro[linno[ci izo-
lacyjnej ([redniej i wysokiej o szeroko[ci min. 2m).

§14. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej:  
I ZP 73, wchodzącej w skEad przyszEego parku zdro-
jowego.

2. Na w/w terenie dopuszcza się: urządzenie ale-
jek spacerowych, miejsc wypoczynku, maEej archi-
tektury (w oparciu o rysunek uszczegóEowiony , sta-
nowiący zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy).

§15. 1. Wyznacza się tereny [cierek pieszo-rowe-
rowych: I KX 74, I KX 77.

2. Na w/w terenach dopuszcza się lokalizacje sieci 
i urządzeG infrastruktury technicznej.

3. Szeroko[ci [cierek pieszo-rowerowych przyj-
muje się zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000.

§16. Wyznacza się tereny urządzeG elektroenerge-
tycznych: E1 65 z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod stacje transformatorowe wnętrzowe 
wolnostojące.

RozdziaE IV
Zmiany w przepisach obowiązujących

§17. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy, 
dla terenów w granicach objętych niniejszą uchwaEą 
tracą obowiązującą moc ustalenia zawarte w tre[ci 
uchwaEy Nr XXXVIII/249/02 Rady Gminy Wąwolni-
ca z dn. 12 wrze[nia 2002 r.

RozdziaE V
Przepisy koGcowe

§18. Ustala się jednorazową opEatę od wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z pópniejszymi zmianami) w wysoko[ci:

1) dla terenów przewidzianych pod zabudowę 
mieszkaniową ｠ 10%,

2) dla terenów przewidzianych pod zabudowę 
pensjonatową ｠ 10 %,

3) dla terenów przewidzianych pod funkcje usEu-
gowe ｠ 10%.

§19. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Wąwolnica.

§20. 1. UchwaEa obowiązuje po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

2. UchwaEa podlega równier publikacji na stronie 
internetowej gminy Wąwolnica zgodnie z art. 29 
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 pópniejszymi zmianami).

 Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
Teresa Janczarek



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9186 ｠ Poz. 1827 



Poz. 1827 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9187 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9188 ｠ Poz. 1827 



Poz. 1827 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9189 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9190 ｠ Poz. 1827 



Poz. 1827 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9191 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9192 ｠ Poz. 1827 



Poz. 1827 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9193 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9194 ｠ Poz. 1827 



Poz. 1827 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9195 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9196 ｠ Poz. 1827 



Poz. 1827 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9197 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9198 ｠ Poz. 1827 



Poz. 1827 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9199 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9200 ｠ Poz. 1827 



Poz. 1827 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9201 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9202 ｠ Poz. 1827 



Poz. 1827 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9203 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9204 ｠ Poz. 1827 

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr VI/31/11
Rady Gminy Wąwolnica
z dnia 16 maja 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Wąwolnica obszar ｧCelejówｦ czę[c II/b 

Ostateczny projekt zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica 
obszar ｧCelejówｦ czę[ć II wyEorono wraz z prognozą 
oddziaEywania na [rodowisko do publicznego wglą-
du w dniach od 23 lipca 2009 do 21 sierpnia 2009 

r. Do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Wąwolnica obszar 
ｧCelejówｦ czę[ć II/b wpEynęEa jedna uwaga, którą 
rozpatrzono pozytywnie a następnie w niezbędnym 
zakresie ponowiono uzgodnienia do projektu planu.



Poz. 1827 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 102 ｠ 9205 ｠

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr VI/31/11
Rady Gminy Wąwolnica
z dnia 16 maja 2011 r.

 
 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych

Zgodnie z ｧPrognozą skutków finansowych 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Wąwolnica obszar 
ｧCelejówｦ czę[ć II/b 

1. Wydatki wynikające z przyjęcia planu zagospo-
darowania przestrzennego z zakresu realizacji infra-
struktury technicznej, którego wykonanie nalery do 
obowiązków Gminy, wycenione zostaEy na kwotę:

 Wi: = 387 200 zE 
Wydatki związane z koniecznymi wykupami przez 

gminę gruntów na cele publiczne (na drogi): 
 Wp = 18 400 zE
 Wydatki z tytuEu wypEaty za zmniejszenie warto-

[ci rynkowej nieruchomo[ci: Wo = 0 zE
 2. Realizacja zadaG objętych zmianą planu przy-

niesie gminie w okresie do 10 lat od chwili uchwa-
lenia planu dochody z tytuEu: 

 - opEaty planistycznej: Dp = 0 zE

 - opEat od nieruchomo[ci: 
Dn = 208 100 zE
 - dochody z tytuEu zbycia nieruchomo[ci komu-

nalnych: 
Dz = 0 zE (Na terenie objętym planem nie wystę-

pują tereny stanowiące wEasno[ć komunalną ｠ poza 
drogami) 

3. Wobec powyrszego warto[ć bilansu wyniesie : 
WB = - 197 500 zE. 
Dla pokrycia tej kwoty przewiduje się:
ｪ zaangarowanie [rodków wEasnych gminy ｠ 30% 
ｪ pozyskanie [rodków zewnętrznych ｠ 70% 
Przyjmuje się, re rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 

okresie 5 lat od daty uchwalenia planu.


