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UCHWADA NR IX/39/2011

 RADY GMINY JÓZEFÓW NAD WISDĄ

 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Józefów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póp-
niejszymi zmianami), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, 
art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pópniejszymi zmianami) 
oraz uchwaEy Rady Gminy Józefów nad WisEą: Nr 
XXVI 11/166/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Józefów, po stwierdzeniu zgodno[ci projektu 
zmiany planu, wymienionej w §1 niniejszej uchwa-
Ey, z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Józefów, 
Rada Gminy uchwala co następuje: 

DZIAD I
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Józefów, 
uchwalonego uchwaEą Nr 111/19/02 Rady Gminy 
Józefów z dnia 30 grudnia 2002r. (ogEoszoną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 
w 2003r. Nr 21, poz. 900), z pópniejszymi zmia-
nami.

§2. 1. Zmianę planu stanowią:
1) Ustalenia będące tre[cią niniejszej uchwaEy;
2) Rysunki wykonane na mapach w skali 1:1000, 

stanowiące zaEączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 7, rysunek 
wykonany na mapie w skali 1:5000, stanowiący 
zaEącznik Nr 5 oraz rysunki wykonane na mapie w 
skali 1:2000, stanowiące zaEączniki Nr 3, Nr 4 i Nr 
6 do niniejszej uchwaEy.

2. ZaEączniki graficzne przedstawiające tereny pla-
nistyczne objęte zmianą planu i ustalenia tekstowe 
stanowią integralną caEo[ć.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyEoronego do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Józefów - stanowiące 
zaEącznik Nr 8 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 przepi-
sami o finansach publicznych -stanowiące zaEącznik 
Nr 9 do niniejszej uchwaEy.

§3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy bę-
dzie mowa o:

1) planie - nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Józefów, 
uchwalony uchwaEą Nr 111/19/02 Rady Gminy Jó-
zefów z dnia 30 grudnia 2002r. (Dz. U. Woj. Lubel-
skiego z 2003r. Nr 21, poz. 900), z pópniejszymi 
zmianami;

2) zmianie planu - nalery przez to rozumieć ustale-
nia, o których mowa w §2 ust. 1 niniejszej uchwaEy;

3) zaEączniku graficznym- nalery przez to rozumieć 
odpowiedni dla terenu planistycznego rysunek, o 
którym mowa w §2 ust.1 pkt 2 niniejszej uchwaEy;

4) terenie planistycznym - nalery przez to rozu-
mieć teren lub tereny objęte granicami opracowania 
zmiany planu, wyznaczone na zaEączniku graficz-
nym liniami rozgraniczającymi, o okre[lonym ustale-
niami niniejszej uchwaEy, przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania;

5) przeznaczeniu podstawowym ｡ nalery przez 
to rozumieć przeznaczenie, okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych zmiany planu i oznaczone symbolem 
literowym, które winno przewarać na obszarze wy-
znaczonym liniami rozgraniczającymi; w przypadku 
oznaczenia terenu symbolami literowymi przezna-
czenie podstawowe okre[la się jako wielofunkcyjne, 
zgodnie z pkt 6;

6) przeznaczeniu wielofunkcyjnym - nalery przez 
to rozumieć równowarno[ć okre[lonych rodzajów 
przeznaczenia podstawowego terenów planistycz-
nych, oznaczonego jako kilka symboli literowych 
podzielonych przecinkami, które mogą istnieć Eącz-
nie lub samodzielnie, z zastrzereniem ustaleG szcze-
góEowych zmiany planu;

7) przeznaczeniu zamiennym - nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych dotyczących terenu planistyczne-
go, które zastępuje przeznaczenie podstawowe, o 
zblironych dla przeznaczenia podstawowego wa-
runkach lokalizacyjnych i speEniające wymogi prze-
pisów szczególnych;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nir podstawowe, które 
uzupeEnia przeznaczenie podstawowe, okre[lone w 
ustaleniach szczegóEowych, dotyczących terenów 
planistycznych;

9) usEugach komercyjnych - nalery przez to rozu-
mieć przeznaczenie obiektów budowlanych lub ich 
czę[ci na cele sEurące dziaEalno[ci związanej z za-



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 125 ｠ 11080 ｠ Poz. 2171 

spokojeniem staEych potrzeb bytowych i socjalnych 
ludno[ci, obejmujące w zmianie planu usEugi han-
dlu, gastronomii, rzemiosEa nieuciąrliwego, obsEugi 
rolnictwa, bytowe, administracji i inne nieuciąrliwe, 
zgodnie z warunkami zagospodarowania ustalonymi 
w zmianie planu;

10) usEugach komercyjnych nieuciąrliwych - na-
lery przez to rozumieć usEugi okre[lone w pkt 9, 
nie zaliczane zgodnie z przepisami szczególnymi lub 
zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko dla których, 
sporządzenie raportu oddziaEywania na [rodowisko 
nie jest obowiązkowe, a przeprowadzona procedura 
oceny oddziaEywania na [rodowisko wykazaEa brak 
niekorzystnego wpEywu na [rodowisko lub inne 
usEugi nie emitujące haEasu, spalin;

11) drodze publicznej - nalery przez to rozumieć 
drogę, zaliczoną na podstawie ustawy o drogach 
publicznych do jednej z kategorii dróg (krajowej, 
wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej), wydzieloną 
liniami rozgraniczającymi;

12) drodze wewnętrznej - nalery przez to rozu-
mieć drogę, oznaczoną w zmianie planu symbolem 
KDW lub ciąg pieszo-jezdny, oznaczony symbolem 
KDX nie zaliczone do dróg publicznych, stanowiące 
teren komunikacji samochodowej, z dopuszczeniem 
komunikacji 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 ciąg pieszo-jezdny lub przez 
ustanowienie odpowiedniej sEurebno[ci drogowej;

14) 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 takich jak: stacje pa-
liw, zakEady obsEugi, naprawy i remontów [rodków 
transportu, myjnie samochodowe;

15) adaptacji - nalery przez to rozumieć utrzy-
manie 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-
budowy obiektów budowlanych, dla których obo-
wiązują zasady jak dla budowy nowych budynków, 
zgodnie z przeznaczeniem terenu;

16) zabudowie zagrodowej - nalery przez to ro-
zumieć budynki w rodzinnych gospodarstwach 
rolnych, o powierzchni gruntów powyrej 1 ha, 
ogrodniczych, sadowniczych, w których mogą być 
sytuowane w szczególno[ci budynki mieszkalne, 
budynki gospodarcze, inwentarskie i inne, stosow-
nie do ustaleG szczegóEowych zmiany planu;

17) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - na-
lery przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub zespóE takich budynków wraz z 
budynkami gararowymi i gospodarczymi, stosownie 
do ustaleG szczegóEowych zmiany planu;

18) 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; 

19) 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,Om; za kondygnację nie 
uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak 
maszynownia dpwigu, centrala wentylacyjna, klima-
tyzacyjna lub kotEownia;

20) 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;

21) kondygnacji nadziemnej - nalery przez to ro-
zumieć kardą kondygnację niebędącą kondygnacją 
podziemną

22) 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 najwyrej poEoronego 
punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia bu-
dynku znajdującego się bezpo[rednio nad pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

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

24) 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;

25) linii rozgraniczającej teren - nalery przez to 
rozumieć linie wydzielające tereny o rórnym prze-
znaczeniu i rórnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczone symbolem literowym lub cyfrowym i 
literowym, wyznaczające granice ewentualnego 
podziaEu geodezyjnego; linie rozgraniczające - orien-
tacyjne mogą zostać u[ci[lone na podstawie pro-
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jektów technicznych lub podziaEów geodezyjnych, z 
zachowaniem warunków zmiany planu i przepisów 
szczególnych;

26) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć najmniejszą, dopuszczalną odlegEo[ć 
elewacji budynku, stosownie do ustaleG planu, od 
krawędzi jezdni lub linii rozgraniczającej drogi obsEu-
gującej teren, na którym jest planowane jego usytu-
owanie lub innych linii ustalonych zmianą planu; nie 
dotyczy obiektów infrastruktury technicznej, które 
winny być sytuowane z zachowaniem przepisów 
szczególnych;

27) linii wewnętrznego podziaEu orientacyjnej - za-
lecany podziaE terenu na dziaEki budowlane, do u[ci-
[lenia w projektach podziaEu;

28) 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 grani-
cach terenu planistycznego, stosownie do ustaleG 
szczegóEowych zmiany planu;

29) 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 zmia-
ny planu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się 
powierzchni obiektów budowlanych, ani ich czę-
[ci niewystających ponad powierzchnię terenu, 
powierzchni obiektów pomocniczych (szklarnie, 
szopy, altany) oraz elementów zewnętrznych jak: 
schody, rampy, daszki, występy dachowe, a takre 
obiektów maEej architektury i obiektów funkcjonują-
cych sezonowo;

30) przepisach szczególnych - nalery przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczy-
mi;

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

2. Pojęcia nie zdefiniowane nalery rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

DZIAD II
USTALENIA OGÓLNE

§4. 
RozdziaE 1

Zasady i formy ochrony
Ochrona przyrody 
1. Dla terenu planistycznego, poEoronego w ob-

rębie Mazanów-Krasne, oznaczonego na zaEączniku 
Nr 5 symbolami: W; W1; WS, w granicach Kra[nic-

kiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują 
warunki okre[lone w rozporządzeniu Nr 39 Woje-
wody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2006r. w spra-
wie Kra[nickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów 
Obszaru:

1) zachowanie oraz poprawa 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;

2) zachowanie lub odtwarzenie 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;

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

4) ochrona i ksztaEtowanie zadrzewieG, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zadrzewieG nadwodnych i 
[ródpolnych;

5) ochrona specyficznych cech krajobrazu doliny 
Chodelki, w tym meandrów rzeki, starorzeczy, natu-
ralnych form rzepby terenu (wydmy, doliny denuda-
cyjne, wąwozy lessowe, kotEy i studzienki erozyjne);

6) tworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych, 
umorliwiających migrację gatunków;

7) 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;

8) dąrenie do odtworzenia dawnych odmian drzew 
owocowych i ras zwierząt hodowlanych;

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

10) eliminowanie lub ograniczenie pródeE zagro-
reG, w szczególno[ci zanieczyszczenia powietrza, 
wód i gleb, poprzez usuwanie zanieczyszczeG an-
tropogenicznych, ksztaEtowanie prawidEowej go-
spodarki wodno[ciekowej, promowanie sposobów 
gospodarowania gruntami, ograniczających erozję 
gleb.

2. Na Obszarze zakazuje się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-

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

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko;

3) 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;

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

5) 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;

6) 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;

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

8) 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 ust. 2 pkt 2, nie do-
tyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać 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 ust. 2 pkt 3, nie do-
tyczy prac wykonywanych na potrzeby ochrony 
przyrody.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie do-
tyczy terenów, dla których udzielono koncesji na 
wydobywanie kopalin przed dniem wej[cia w rycie 
niniejszego rozporządzenia.

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, pkt 8, nie 
dotyczy obiektów lokalizowanych w obszarach wy-
znaczonych w studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin lub w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gmin lub w ciągach istniejącej zabudowy.

7. Zgodnie z przepisami ustawy z zakresu ochrony 
przyrody, zakazy o których mowa w ust. 2 pkt 2 
nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, w 
tym z zakresu infrastruktury technicznej - telekomu-
nikacyjnej.

§5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazu 
kulturowego

1. Warunki ochrony konserwatorskiej dotyczą 
terenów objętych zmianami: terenu oznaczonego 
symbolem 42ZL,RZ, poEoronego w obrębie Kolczyn 
(zaEącznik Nr 2), na którym znajduje się stanowisko 
archeologiczne, terenu poEoronego w obrębie Chru-
[lina Kolonia, oznaczonego symbolem J3RO,UC (za-
Eącznik Nr 6), który znajduje się w strefie obserwacji 
archeologicznej oraz znajduje się stanowisko arche-
ologiczne i terenu poEoronego w obrębie Chru[lina 
Kolonia, oznaczonego symbolem J4UC (zaEącznik 
Nr 7), który znajduje się w strefie obserwacji arche-
ologicznej.

2. Dla ww. terenów obowiązują warunki ochro-
ny konserwatorskiej okre[lone w przepisach szcze-
gólnych, dotyczące znalezisk archeologicznych 
- w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych 
i budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie ir jest on zabytkiem, nalery zabez-
pieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz po-
wiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
lub Wójta Gminy.

§6. 
RozdziaE 2

Infrastruktura techniczna
1. Na obszarach objętych zmianą planu, obowią-

zują następujące zasady budowy i przebudowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ObsEuga komunikacyjna: w oparciu o istniejące 
i projektowane drogi publiczne, wewnętrzne, ciągi 
pieszo-jezdne, zgodnie z ustaleniami szczegóEowymi 
zmiany planu;

2) Zaopatrzenie w wodę: z istniejących i projekto-
wanych sieci wodociągowych, w etapie (do czasu 
realizacji sieci wodociągowej), dopuszcza się budo-
wę indywidualnych ujęć wody;

3) Odprowadzenie [cieków:
a) dopuszcza się w etapie:
- realizację bezodpEywowych zbiorników na nie-

czysto[ci ciekEe, z warunkiem ich lokalizacji w spo-
sób umorliwiający docelowo przyEączenie do sieci 
kanalizacyjnej, 

- przydomowych oczyszczalni [cieków, z wyklu-
czeniem terenów nararonych na zalewanie wodami 
opadowymi oraz innych terenów o niekorzystnych 
dla budowy oczyszczalni przydomowych warun-
kach hydrogeologicznych,

b) docelowo odprowadzenie [cieków do kanaliza-
cji sanitarnej i komunalnej oczyszczalni [cieków;

4) Gospodarka odpadami - postępowanie z odpa-
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 unieszkodliwienia w inny sposób nir skEado-
wanie, z przyczyn technologicznych lub nieuzasad-
nione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych;
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5) Zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) realizowane będzie w oparciu o istniejące i pro-

jektowane sieci [redniego i niskiego napięcia,
b) przyEączenie do sieci elektroenergetycznej no-

wych obiektów lub zwiększenie mocy istniejących, 
zgodnie z warunkami okre[lonymi przez zarządcę 
sieci,

c) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc 
i energię elektryczną, dla zasilania obecnych i przy-
szEych odbiorców energii elektrycznej, dopuszcza się 
morliwo[ć wyznaczenia terenu pod realizację stacji 
transformatorowej 15/04 kV, której nie uwzględnio-
no na rysunkach planu, jereli uzasadnione jest to 
wzrostem zapotrzebowania mocy,

d) 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 sze-
roko[ci min. 1 m, w pasach tych nie wolno sadzić 
drzew i krzewów,

e) w terenach zabudowy, budowę liniowych urzą-
dzeG elektroenergetycznych nalery realizować w li-
niach rozgraniczających ulicy (drogi), poza terenami 
zabudowy, wzdEur dróg publicznych linie elektro-
energetyczne w wykonaniu napowietrznym nalery 
realizować zgodnie z przepisami ustawy o drogach 
publicznych,

f) dla istniejących, napowietrznych linii elektro-
energetycznych [redniego napięcia SN-15kV:

- wyznacza się pas techniczny - strefę ochronną 
wolną od zabudowy z zakazem nasadzeG drzew i 
krzewów wysokopiennych, skEadowania materia-
Eów Eatwopalnych - o szeroko[ci 15 m tj. 7,5 m od 
osi linii,

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

- w strefie linii dopuszcza się nasadzenia nisko-
piennych drzew, krzewów, uprawy polowe i ogrod-
nicze, pod warunkiem zachowania wymaganych 
przepisami szczególnymi, odlegEo[ci od przewodów 
linii,

- zblirenie obiektu budowlanego na odlegEo[ć 
mniejszą nir ww. wymaga uzyskania indywidual-
nej zgody i speEnienia warunków, okre[lonych przez 
dysponenta sieci,

g) zagospodarowanie terenu nalery wykonać w 
sposób nie kolidujący z istniejącymi urządzeniami 
elektroenergetycznymi,

h) usunięcie kolizji istniejących urządzeG elektro-
energetycznych z planowanym zagospodarowaniem 
terenu odbywać się będzie kosztem i staraniem in-
westora projektowanej zabudowy, wedEug odpo-
wiedniego porozumienia lub umowy zawartej z wEa-
[cicielem sieci elektroenergetycznej,

i) wykonanie (odpowiednich) potrzebnych ob-

ostrzeG oraz ochrony przeciwporareniowej na napo-
wietrznych sieciach elektroenergetycznych, w miej-
scach skrzyrowaG tego wymagających, powstaEych 
w wyniku zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, odbywać się będzie jak w 
pkt h,

j) budowa elektroenergetycznych linii kablowych 
pod drogami jest dozwolona tylko w przypadkach 
skrzyrowaG z drogami,

k) realizacja (rezerwacja terenu i budowa) urzą-
dzeG elektroenergetycznych do poEączenia urządzeG 
wytwórczych z sieci przedsiębiorstwa energetycz-
nego, lery w gestii inwestora elektrowni;

6) Zapewnienie Eączno[ci publicznej telekomunika-
cyjnej - w oparciu o przewodowe i bezprzewodowe 
sieci telekomunikacyjne, zgodnie z warunkami okre-
[lonymi przez dysponenta sieci;

7) Zaopatrzenie w ciepEo - z indywidualnych pródeE 
ciepEa, zasilanych paliwami niskoemisyjnymi.

§7. 
RozdziaE 3

Ustalenia dotyczące caEego obszaru gminy w 
zakresie usytuowania zabudowy od granicy lasu i 

sąsiednich dziaEek budowlanych.
1. W celu ochrony warunków siedliskowych lasu, 

wprowadza się zasady zagospodarowania i zabudo-
wy terenów wyznaczonych w planie, poEoronych w 
sąsiedztwie lasów:

1) Na obszarach o szeroko[ci 30 m od brzegu lasu 
obowiązują:

a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych o kuba-
turze powyrej 4000 m3,

b) zakaz lokalizacji obiektów i przedsięwzięć de-
stabilizujących stosunki wodne oraz negatywnie 
wpEywających na przyrodę obszarów le[nych i stre-
fy ekotonalne,

c) dopuszcza się lokalizację, z zachowaniem wa-
runków i procedur okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych:

- budowli, urządzeG i sieci infrastruktury technicz-
nej, w tym telekomunikacyjnej,

- dróg z urządzeniami infrastruktury drogowej,
- obiektów sportu, turystyki i rekreacji,
- nowych budynków i budowli, zgodnie z prze-

znaczeniem terenów ustalonym w planie i zmianach 
planu, z zastrzereniem pkt 2 i 3,

- adaptację istniejącej zabudowy, morliwo[ć jej 
rozbudowy, wymiany lub uzupeEnienia zabudowa-
nych dziaEek nowymi obiektami, z zastrzereniem 
pkt 2 i 3;

2) W odlegEo[ci minimum 12 m od brzegu lasu 
dopuszcza się lokalizację budynków:

a) w obszarze zabudowanych dziaEek,
b) w terenach przeznaczonych w planie i zmia-

nach planu pod zabudowę, gdy zachowanie odlegEo-
[ci wymienionej w pkt 1 nie jest morliwe ze wzglę-
du na parametry dziaEki budowlanej;

3) Dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy 
oraz sytuowanie budowli infrastruktury technicznej 
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w odlegEo[ci mniejszej nir wymieniona w pkt 2 :
a) na terenach zabudowanych, poEoronych w en-

klawach le[nych,
b) na terenach le[nych - obiektów związanych z 

gospodarką le[ną, obsEugą turystyki oraz infrastruk-
turą techniczną, w tym z zakresu telekomunikacji

§8. 
RozdziaE 4

1. Ustala się zmianę w zakresie podziaEu na dziaEki 
budowlane terenów oznaczonych w planie symbo-
lem MR, ML oraz symbolem ML.

2. Ustala się zasady podziaEu na dziaEki budowla-
ne:

1) terenów przeznaczonych pod zabudowę za-
grodową i letniskową, oznaczonych symbolem MR, 
ML:

a) na dziaEki pod zabudowę zagrodową MR - o mi-
nimalnej powierzchni 2500 m2,

b) na dziaEki pod zabudowę letniskową ML - o mi-
nimalnej powierzchni 1500 m2,

c) dopuszcza się wydzielenie dziaEek pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną o minimalnej po-
wierzchni 800 m2;

2) terenów przeznaczonych pod zabudowę letni-
skową, oznaczonych symbolem ML - na dziaEki o 
minimalnej powierzchni 1000 m2;

3) terenów rolnych z dopuszczeniem zabudowy, 
oznaczonych symbolem RPm, na dziaEki dla zstęp-
nych, z zachowaniem warunków planu:

a) na dziaEki pod zabudowę zagrodową - o mini-
malnej powierzchni 2000 m2,

b) na dziaEki pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną- o minimalnej powierzchni 800 m2.

§9. 
RozdziaE 5

1. Ustala się zmianę warunków zabudowy i zago-
spodarowania terenów wyznaczonych w planie w 
zakresie wskapników powierzchni zabudowy:

1) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
- 60% powierzchni dziaEki budowlanej, przeznaczo-
nej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w 
terenach oznaczonych symbolami: MN; MN, ML; 
MR, MN oraz usEugowo- mieszkaniowej w terenach 
oznaczonych symbolami: UCm i UC, MN:

a) poEoronych w granicach historycznego centrum 
objętego planistyczną ochroną konserwatorską 
ukEadu urbanistycznego,

b) poEoronych na pozostaEym obszarze gminy na 
dziaEkach o powierzchni mniejszej nir 400 m2;

2) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
40% powierzchni dziaEki budowlanej, przeznaczonej 
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w te-
renach oznaczonych symbolami: MN; MN, ML; MR, 
MN; UCm - na obszarze gminy, poza historycznym 
centrum, je[li powierzchnia dziaEki jest mniejsza nir 
800 m2.

DZIAD III
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§10. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu kierunkowego rozwoju bu-
downictwa jednorodzinnego (oznaczonego w planie 
symbolem RP/R-MN) -terenu planistycznego, poEo-
ronego w obrębie Józefów n. WisEą, oznaczonego 
na zaEączniku Nr 1 symbolem 40RM.

2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 
w ust. 1:

1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych, 
sadowniczych;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) infrastruktura techniczna,
c) komunikacja wewnętrzna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Dopuszcza się podziaE terenu na maksymalnie 

4 dziaEki budowlane, o minimalnej szeroko[ci frontu 
25 m, zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na 
zaEączniku graficznym;

2) Zabudowa terenu lub kardej dziaEki budowla-
nej siedliskiem rolnym (budynkiem mieszkalnym z 
towarzyszącą zabudową gospodarczą, gararową);

3) Dopuszcza się zabudowę maksymalnie dwóch 
dziaEek budowlanych o Eącznej powierzchni ponirej 
0,5 ha budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, z 
towarzyszącą zabudową gararową, gospodarczą;

4) Dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, gararowych w zblireniu do granicy są-
siedniej dziaEki budowlanej na odlegEo[ć minimalną 
1,5 m lub jako blipniaczej z zabudową na sąsiedniej 
dziaEce - przy granicy sąsiedniej dziaEki budowlanej;

5) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego - II kondygnacje nad-

ziemne, druga w poddaszu urytkowym - do 10 m,
b) budynku gospodarczego, gararowego - I kon-

dygnacja nadziemna;
6) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego - dach wielospadowy o 

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

wielospadowy o nachyleniu poEaci 15° - 40°; w 
przypadku sytuowania budynków w sposób okre-
[lony w ust. 3 pkt 4, dopuszcza się dachy jednospa-
dowe o nachyleniu do 30° lub pEaskie;

7) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dla zabudowy zagrodowej - 40% powierzchni 

dziaEki,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

20% powierzchni dziaEki;
8) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dla zabudowy zagrodowej - 30% powierzchni 

dziaEki lub terenu,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

50% powierzchni dziaEki lub terenu;
9) Nieprzekraczalna linia zabudowy - minimum 10 
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m od granicy ewidencyjnej dziaEek nr ewid. 204/1 i 
205/1, stanowiących ciąg pieszo-jezdny, oznaczony 
symbolem KDX;

10) ObsEuga komunikacyjna ciągiem pieszo-jezd-
nym, oznaczonym symbolem KDX, wEączonym do 
drogi wojewódzkiej, oznaczonej symbolem KW/
KP(Z);

11) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 1 
miejsce na 1 lokal mieszkalny.

§11. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) - terenu pla-
nistycznego poEoronego w obrębie Kolczyn, ozna-
czonego na zaEączniku Nr 2 symbolami: 41ML.ZL; 
42ZL, RZ; KDX; KX.

2. Ustala się przeznaczenie terenów wymienio-
nych w ust. 1:

1) Terenu oznaczonego symbolem 41 ML, ZL:
a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa letni-

skowa (rekreacji indywidualnej) i zadrzewienia,
b) przeznaczenie dopuszczalne:
- rolne - sad, ogród, urytki zielone,
- infrastruktura techniczna,
- komunikacja piesza;
2) Terenu oznaczonego symbolem 42ZL, RZ:
a) przeznaczenie podstawowe - zadrzewienia i 

urytki zielone,
b) przeznaczenie dopuszczalne:
- rolne - sad, ogród, urytki zielone,
- infrastruktura techniczna;
3) Terenu oznaczonego symbolem KDX:
a) przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszo-jezd-

ny,
b) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura 

techniczna;
4) Terenu oznaczonego symbolem KX:
a) przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszy,
b) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura 

techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem 41ML,ZL:
1) Zagospodarowanie terenu w ukEadzie strefo-

wym, zgodnie z zasadą okre[loną na zaEączniku gra-
ficznym:

a) czę[ci wschodniej terenu - wierzchowinowej - 
na cele zabudowy letniskowej,

b) czę[ci zachodniej terenu - zbocze doliny WisEy 
- zadrzewienia, urytki zielone (zadarnienia) o funk-
cjach przeciwerozyjnych;

2) Zabudowa strefy wskazanej do zagospodaro-
wania na funkcje letniskowe budynkiem rekreacji 
indywidualnej z gararem wbudowanym lub dobu-
dowanym do budynku letniskowego, warunkowana 
wydzieleniem ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem KDX lub zapewnieniem innego dostępu 
do drogi publicznej, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi;

3) Maksymalna wysoko[ć zabudowy- II kondy-
gnacje nadziemne, druga w poddaszu urytkowym, 

do 8,0 m;
4) Geometria dachu - dach wielospadowy o syme-

trycznym nachyleniu poEaci 30° - 45°;
5) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy- 

10% powierzchni terenu;
6) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej - 60% powierzchni dziaEki;
7) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z za-

Eącznikiem graficznym:
a) od linii rozgraniczającej istniejący ciąg pieszo-

jezdny - minimum 62 m,
b) od krawędzi wąwozu przy póEnocnej granicy 

dziaEki - minimum 5 m,
c) od brzegu rzeki WisEy - minimum 50 m;
8) ObsEuga komunikacyjna istniejącym ciągiem 

pieszo-jezdnym, wEączonym do drogi gminnej, ozna-
czonej symbolem KG(L) oraz projektowanym (orien-
tacyjnie) do wydzielenia ciągiem pieszo-jezdnym, 
zgodnie z zaEącznikiem graficznym, o minimalnej 
szeroko[ci 5,0 m;

9) Zagospodarowanie strefy zboczowej doliny Wi-
sEy w sposób ograniczający erozję i umorliwiający 
spEyw wód powierzchniowych:

a) zadarnienie, zadrzewienie terenu, z wyjątkiem 
zadrzewieG na kierunku spEywu wód,

b) dopuszcza się urządzenie terenu poprzez 
uksztaEtowanie tarasów, trasowanie ciągów pie-
szych, nasadzenia zieleni ozdobnej i urytkowej (sad, 
ogród), z uwzględnieniem warunku pkt a;

10) Minimalna ilo[ć miejsc parkingowych, które 
nalery sytuować we wschodniej, przeznaczonej do 
zabudowy terenu - 2 miejsca.

4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oznaczonego symbolem 42ZL,RZ:

1) Zagospodarowanie strefy zboczowej doliny Wi-
sEy w sposób ograniczający erozję i umorliwiający 
spEyw wód powierzchniowych:

a) zadarnienie, zadrzewienie terenu, z wyjątkiem 
zadrzewieG na kierunku spEywu wód,

b) dopuszcza się urządzenie terenu poprzez 
uksztaEtowanie tarasów, trasowanie ciągów pie-
szych, nasadzenia zieleni ozdobnej i urytkowej (sad, 
ogród), z uwzględnieniem warunku pkt a;

2) Obowiązują warunki zmiany planu ustanowione 
dla planistycznej strefy obserwacji archeologicznej 
stanowiska archeologicznego.

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nów oznaczonych symbolami: KDX iKX:

1) Adaptacja istniejącego ciągu pieszo-jezdnego 
w obrębie czę[ci dziaEki nr ewid. 949, na potrze-
by obsEugi terenu oznaczonego symbolem 41ML.ZL 
oraz ew. zaplecza przylegEych dziaEek budowlanych, 
na pozostaEym odcinku oznaczonym symbolem KX, 
utrzymanie funkcji ciągu pieszego;

2) Wydzielenie projektowanego ciągu pieszo-
jezdnego, zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną 
na zaEączniku graficznym, o minimalnej szeroko[ci 
5,0 m dla obsEugi terenu oznaczonego symbolem 
41ML,ZL, z zastrzereniem ust. 3 pkt 7d;

3) Dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruk-
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tury technicznej.

§12. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu zabudowy zagrodowej (oznaczo-
nego w planie symbolem MR) i terenu upraw polo-
wych bez prawa zabudowy (oznaczonego w planie 
symbolem RP) - terenu planistycznego poEoronego 
w obrębie SpEawy, oznaczonego na zaEączniku Nr 3 
symbolem KDW.

2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 
w ust. 1:

1) Przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrz-
na;

2) Przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura 
techniczna.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Budowa drogi wewnętrznej o szeroko[ci ok. 

5,0 m, po [ladzie drogi polnej nr ewid. 1181/1, dla 
obsEugi terenów rolnych;

2) Dopuszcza się budowę liniowych obiektów in-
frastruktury technicznej.

§13. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu upraw polowych i sadowniczych, 
wyEączonych z zabudowy (oznaczonego w planie 
symbolem RP) - terenu planistycznego poEoronego 
w obrębie Mazanów-Krasne, oznaczonego na za-
Eączniku Nr 4 symbolem WK 13RO,P.

2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 
w ust. 1:

1) Przeznaczenie podstawowe - teren produkcji 
rolnej, przemysEu i skEadów;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) administracja,
b) infrastruktura techniczna,
c) komunikacja wewnętrzna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Budowa zespoEu obiektów produkcyjno-skEado-

wych w strefach wyznaczonych przez nieprzekra-
czalne linie zabudowy, obejmujących:

a) chEodnie z sortowniami i pomieszczeniami biu-
rowymi,

b) zakEad przemysEowy, skEady, magazyny,
c) obiekty zasilania w energię elektryczną - ukEady 

ogniw fotowoltaicznych,
d) place manewrowe, parkingi, drogi wewnętrzne, 

ciągi piesze,
e) obiekty infrastruktury technicznej, w tym do-

puszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu 
telekomunikacji;

2) Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogą-
cych potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodo-
wisko, z zachowaniem procedur i przepisów szcze-
gólnych;

3) Maksymalna wysoko[ć obiektów wymienio-
nych w pkt 1a, b - 13,0 m;

4) Geometria dachów - dachy wielospadowe lub 
jednospadowe o nachyleniu do 15°; dopuszcza się 
dachy pEaskie;

5) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 

40% powierzchni terenu;
6) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej - 10% powierzchni terenu;
7) W zagospodarowaniu terenu nalery uwzględnić 

warunki dotyczące:
a) napowietrznej linii elektroenergetycznej [red-

niego napięcia ze strefą ochronną, okre[lone w 
ustaleniach ogólnych zmiany planu,

b) ochrony terenu le[nego, oznaczonego symbo-
lem ZL;

8) KsztaEtowanie zespoEu obiektów o ujednolico-
nej architekturze harmonizującej kolorystycznie z 
krajobrazem - wyklucza się stosowanie jaskrawej 
kolorystyki [cian, dopuszcza się odcienie beru, brą-
zu, szaro[ci, zieleni, a takre biel;

9) Nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym:

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczo-
nej symbolem KP(L) - 10 m,

b) od poEudniowo-zachodniej granicy terenu z la-
sem, oznaczonym symbolem ZL - 30 m,

c) od póEnocno-zachodniej granicy terenu z rowem 
melioracyjnym oraz rzeką Podlipie - 10m-34m;

10) ObsEuga komunikacyjna poprzez zjazd lub 
zjazdy, na warunkach uzgodnionych z zarządcą d 
rog i powiatowej;

11) Warunki grodzenia:
a) w minimalnej odlegEo[ci 7,5 m od osi drogi po-

wiatowej, oznaczonej symbolem KP(L),
b) w minimalnej odlegEo[ci 1,5 m od zachodniej 

granicy terenu z rowem melioracyjnym i rzeką Pod-
lipie;

12) Nasadzenia zieleni izolacyjnej przy granicach 
z ciekami;

13) Zagospodarowanie terenu wokóE obiektów 
oraz na obiektach wymienionych w ust. 2 pkt 1, 
poza wewnętrznym ukEadem komunikacyjnym, po-
przez usytuowanie obiektów zasilania elektroener-
getycznego - ogniw fotowoltaicznych;

14) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych w 
granicach terenu - 1 miejsce parkingowe na 1 za-
trudnionego.

§14. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu urytków zielonych (oznaczonego 
w planie symbolem ZZ) oraz obejmującego odcinek 
rzeki Wyrnicy (oznaczonego w planie symbolem 
WS1) - terenów planistycznych, poEoronych w ob-
rębie Mazanów-Krasne, oznaczonych na zaEączniku 
Nr 5 symbolami: W; W1; WS.

2. Ustala się przeznaczenie terenów wymienio-
nych w ust. 1:

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenów oznaczonych symbolami: W; W1 - 

wody powierzchniowe pEynące,
b) terenów oznaczonych symbolami WS - wody 

powierzchniowe [ródlądowe -stawy rybne;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenów oznaczonych symbolami W; W1; WS - 

infrastruktura techniczna,
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b) terenu oznaczonego symbolem W1 - stawy ryb-
ne.

3. Warunki zagospodarowania terenów oznaczo-
nych symbolami: W ;. W1:

1) Adaptacja istniejącego sposobu urytkowania 
i podziaEu geodezyjnego terenu wydzielonego jako 
ｧnowe korytoｦ rzeki Wyrnicy;

2) Dopuszcza się zmianę sposobu urytkowania 
terenu oznaczonego jako ｧstare korytoｦ rzeki Wy-
rnicy i wEączenie do terenów przylegEych stawów 
rybnych, oznaczonych symbolem WS oraz sąsiadu-
jących z rzeką od póEnocy, pod warunkiem regulacji 
podziaEów geodezyjnych oraz zachowania procedur 
i przepisów szczególnych;

4. Warunki zagospodarowania terenów oznaczo-
nych symbolami WS:

1) Adaptacja terenów urytkowanych jako stawy 
rybne (czę[ć kompleksu stawów przylegEych do te-
renu opracowania od póEnocy);

2) Dopuszcza się powiększenie terenu stawów o 
czę[ć terenu rzeki Wyrnicy, oznaczonego symbo-
lem W1, przylegEą do terenów WS, pod warunkiem 
regulacji podziaEów geodezyjnych oraz zachowania 
procedur i przepisów szczególnych.

5. Obowiązują warunki ustaleG ogólnych zmiany 
planu dotyczące:

1) Kra[nickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
2) Zasad obsEugi infrastrukturalnej - inwestycji 

celu publicznego z zakresu Eączno[ci telekomunika-
cyjnej.

§15. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego na uprawy rol-
ne wyEączone z zabudowy (oznaczonego w planie 
symbolem RP) i terenu rolnego z dopuszczeniem 
zabudowy (oznaczonego w planie symbolem RPm) - 
terenu planistycznego, poEoronego w obrębie Chru-
[lina Kolonia, oznaczonego na zaEączniku Nr 6 sym-
bolem J3RO,UC.

2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 
w ust. 1:

1) Przeznaczenie podstawowe - teren obsEugi pro-
dukcji rolniczej, przetwórstwa rolno-sporywczego i 
usEug komercyjnych;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi administracji,
b) uzbrojenie terenu (infrastruktura techniczna),
c) obsEuga komunikacji,
d) sport i rekreacja,
e) zieleG osEonowa i izolacyjna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa i zagospodarowanie terenu w ukEa-

dzie strefowym, wyznaczonym orientacyjnie na 
zaEączniku graficznym, uwzględniającym ochronę 
gruntów rolnych i [rodowiska przyrodniczego oraz 
zabudowy mieszkaniowej przed oddziaEywaniem 
obiektów produkcyjno-skEadowych, z zastrzereniem 
pkt c:

a) w strefie I - we wschodniej czę[ci terenu pla-
nistycznego - sytuowanie chEodni, magazynów, 

obiektów przetwórstwa owoców i warzyw; dopusz-
cza się lokalizację usEug handlu, administracji i usEug 
dla rolnictwa, uzupeEniających podstawową funkcję 
strefy,

b) w strefie II - w zachodniej czę[ci terenu - lo-
kalizacja obiektów, usEug komercyjnych (handlu, 
gastronomii, rzemiosEa nieuciąrliwego, bytowych, 
administracji);

c) dopuszcza się powiększenie strefy I poprzez za-
gospodarowanie na ustalone dla niej funkcje strefy 
II lub czę[ci strefy III;

2) Zabudowa terenu zespoEem budynków w czę-
[ci terenu wyznaczonej przez nieprzekraczalne linie 
zabudowy, o kolorystyce spójnej i harmonizującej z 
krajobrazem;

3) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) produkcyjno-skEadowej - 13 m,
b) usEugowej - II kondygnacje nadziemne, druga w 

poddaszu urytkowym;
4) Geometria dachów:
a) zabudowy produkcyjno-skEadowej - dachy wie-

lospadowe lub jednospadowe, o nachyleniu poEaci 
do 15°, dopuszcza się dachy pEaskie,

b) zabudowy usEugowej - dachy wielospadowe o 
nachyleniu poEaci 30° - 45°;

5) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) w strefie I - 50% powierzchni strefy
b) w strefie II - 40% powierzchni strefy;
6) Minimalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) w strefie I - 20% powierzchni strefy
b) w strefie II - 30% powierzchni strefy;
7) Minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej - 20% powierzchni terenu planistycznego;
8) ObsEuga komunikacyjna:
a) drogą powiatową, oznaczoną symbolem KP(Z), 

poprzez zjazdy (lub zjazd) na warunkach okre[lo-
nych przez zarządcę drogi,

b) drogą wewnętrzną, oznaczoną na zaEączniku 
graficznym symbolem KDW;

9) Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym:

a) od krawędzi jezdni drogi, oznaczonej symbolem 
KP(Z) - 25 m,

b) od wschodniej granicy terenu - 30 m,
c) od granicy ewidencyjnej drogi, oznaczonej sym-

bolem KDW (nr ewid. 386) -10 m i 55 m;
10) Obowiązuje urządzenie zieleni osEonowej i 

izolacyjnej od strony terenów zabudowy mieszka-
niowej (przy wschodniej i zachodniej granicy dziaEki 
oraz graniczących z terenem przydolinnym - buforo-
wej - w celu ochrony wód rzeki Podlipie; dopuszcza 
się urządzenie terenów sportowo-rekreacyjnych z 
zielenią towarzyszącą w póEnocnej czę[ci terenu;

11) Obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu do-
tyczące strefy obserwacji archeologicznych.

§16. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu upraw polowych wykluczo-
nych z zabudowy (oznaczonego w planie symbolem 
RP) - terenu planistycznego, poEoronego w obrębie 
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Chru[lina Kolonia, oznaczonego na zaEączniku Nr 7 
symbolem J4UC.

2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 
w ust. 1:

1) Przeznaczenie podstawowe - usEugi komercyj-
ne;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) produkcja nieuciąrliwa, skEady,
b) administracja,
c) mieszkaniowa (jako zaplecze mieszkaniowe dla 

pracownika zakEadu),
d) infrastruktura techniczna,
e) obsEuga komunikacji.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa i zagospodarowanie terenu związane 

z lokalizacją obiektu lub zespoEu obiektów zakEadu 
usEugowego drobnej przedsiębiorczo[ci z zapleczem 
administracyjnym, magazynowym, gararowym;

2) Dopuszcza się inwestycje mogące potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko;

3) Dopuszcza się funkcję mieszkaniową - wbu-
dowaną w obiekt usEugowy, administracyjny lub w 
budynku wolnostojącym; zakaz wydzielenia dziaEki 
budowlanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszka-
niową;

4) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) wymienionej w pkt 1 - 13 m,
b) mieszkaniowej, wolnostojącej - II kondygnacje 

nadziemne, do 10 m;
5) Geometria dachów:
a) zabudowy wymienionej w pkt 1 - dachy wie-

lospadowe, o nachyleniu poEaci do 30°; dopuszcza 
się dachy jednospadowe lub pEaskie na obiektach o 
powierzchni zabudowy powyrej 200 m2,

b) zabudowy mieszkaniowej, wolnostojącej - dach 
wielospadowy o nachyleniu poEaci 30° - 45°;

6) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
50% powierzchni terenu planistycznego;

7) Minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 20% powierzchni terenu planistycznego;

8) ObsEuga komunikacyjna, drogą powiatową, 
oznaczoną symbolem KP(L) poprzez zjazd, na wa-
runkach zarządcy drogi;

9) Nieprzekraczalna linia zabudowy - 20 ni od kra-
wędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbo-
lem KP(L);

10) Obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej, 
osEonowej przy zachodniej i wschodniej granicy 
dziaEki, ograniczającej oddziaEywanie obiektu na te-
reny zabudowy mieszkaniowej oraz izolującej teren 
zakEadu od obszaru spEywu wód okresowych (są-
siadującego od zachodu z terenem planistycznym);

11) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce na 1 zatrudnionego,
b) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
12) Obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu, 

dotyczące strefy obserwacji archeologicznej.

DZIAD VI
USTALENIA KOFCOWE

§17. Dla terenów objętych niniejszą zmianą, usta-
la się stawkę procentową w wysoko[ci 5 %, sEurą-
cą naliczeniu jednorazowej opEaty na rzecz Gminy 
Józefów nad WisEą, z tytuEu wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, będącego skutkiem uchwalenia zmiany 
planu, w przypadku zbycia nieruchomo[ci w termi-
nie 5 lat od dnia, w którym zmiana planu staEa się 
obowiązująca.

§18. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwa-
Ey, tracą warno[ć ustalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Józefów, 
uchwalonego uchwaEą Nr III/19/02 Rady Gminy 
Józefów z dnia 30 grudnia 2002r. (ogEoszoną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 
Nr 21, poz. 900), z pópniejszymi zmianami, w za-
kresie wynikającym z niniejszej zmiany.

§19. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

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

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

 Przewodniczący Rady Gminy 
Stefan Józef Socha
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