
 

 

UCHWAŁA NR X/59/11 
RADY GMINY NIEDŹWIADA 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
funkcjonalnego Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin – Niedźwiada”.  

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 późniejszymi zmianami), 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. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXVIII/117/09 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 6 marca 2009 r., 

po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany planu, wymienionej w § 1 niniejszej uchwały z ustaleniami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, Rada Gminy 

uchwala, co następuje:  

DZIAŁ I. 
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego 
Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin – Niedźwiada”, uchwalonego uchwałą Nr XXX/135/05 Rady Gminy 

Niedźwiada z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 197, poz. 3308 z dnia 6 października 2005 r.).  

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Regionalnego 

Portu Lotniczego „Lublin – Niedźwiada”, jest przedstawiona w postaci:  

1) ustaleń zmiany planu stanowiących treść niniejszej uchwały;  

2) rysunku zmiany planu w skali 1:2000, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;  

3) rysunek i ustalenia zmiany planu stanowią integralną całość.  

3. Integralną częścią uchwały są załączniki:  

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Regionalnego Portu 

Lotniczego „Lublin – Niedźwiada” – stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych – stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu, o którym mowa w § 1 jest:  

1) przeznaczenie terenów wraz z liniami rozgraniczającymi te tereny;  

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenów i obiektów, w tym podlegających ochronie;  

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.  

2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:  
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1) ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz obszaru przestrzeni 

publicznej;  

2) ochrona lokalnych interesów publicznych poprzez unormowanie i podporządkowanie działań 

inwestycyjnych wymogom zachowania ładu przestrzennego oraz kształtowanie prawidłowego układu 

komunikacyjnego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań;  

3) określenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów tak, aby umożliwić kształtowanie ładu 

przestrzennego w sposób zapewniający ochronę środowiska i zdrowia ludzi oraz wartości kulturowych.  

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

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
funkcjonalnego regionalnego portu lotniczego „Lublin – Niedźwiada”, uchwalony uchwałą Nr XXX/135/05 

Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 197, poz. 3308  

z dnia 6 października 2005 r.);  

2) zmianie planu – należy przez to rozumieć ustalenia, o których mowa w § 2 ust. 1;  

3) terenie planistycznym (terenie) – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na załączniku graficznym 
liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;  

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, określone w ustaleniach 
szczegółowych zmiany planu i oznaczone symbolem literowym (literowymi), które winno przeważać na 

terenie planistycznym;  

5) przeznaczeniu wielofunkcyjnym (oznaczonym symbolami literowymi przedzielonymi przecinkiem)  
– należy przez to rozumieć równoważność określonych rodzajów przeznaczenia, które mogą istnieć łącznie 

lub samodzielnie; przeznaczenie wielofunkcyjne na cele rolnicze i nierolnicze ustalono zmianą planu 

wyłącznie dla terenów nie objętych ochroną gruntów rolnych;  

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, określone w ustaleniach 
szczegółowych zmiany planu dotyczących terenu planistycznego, które uzupełnia przeznaczenie 

podstawowe z zastrzeżeniem, że zagospodarowanie związane z funkcją dopuszczalną, będzie stanowić nie 

więcej niż 30% powierzchni terenu planistycznego oraz, że funkcja dopuszczalna nie wykluczy 

zagospodarowania terenu, zgodnie z funkcją podstawową, ustaloną zmianą planu;  

7) przeznaczeniu zamiennym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, określone w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących terenu planistycznego, które zastępuje przeznaczenie podstawowe, 

o zbliżonych do przeznaczenia podstawowego warunkach lokalizacyjnych i spełniające wymogi przepisów 

szczególnych;  

8) usługach publicznych – należy przez to rozumieć przeznaczenie obiektów budowlanych lub ich części na 
cele służące użyteczności publicznej, obejmujące w zmianie planu obiekty oświaty i wychowania, kultury, 

kultu religijnego, zdrowia i opieki społecznej, łączności;  

9) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć przeznaczenie obiektów budowlanych lub ich części 
na cele służące działalności związanej z zaspokojeniem stałych potrzeb bytowych i socjalnych ludności, 

obejmujące w zmianie planu usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, bytowe, administracji oraz usługi 

uzupełniające inne funkcje, pod warunkiem że nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko 

przyrodnicze oraz życie i zdrowie ludzi;  

10) usługach komercyjnych i obiektach produkcyjnych – należy przez to rozumieć usługi określone w pkt 
9 oraz obiekty związane z produkcją spożywczą, oraz inwestycje nie zaliczone w przepisach ochrony 

środowiska do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko a także których oddziaływanie nie 

przekracza granic terenu do którego inwestor ma tytuł prawny;  

11) usługach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć tereny wyznaczone na lokalizację obiektów 
sportowo-terenowych jak zespoły boisk do gier, lodowiska, ogrody zabaw dla dzieci, baseny i związana 

z nimi infrastruktura oraz obiekty budowlane jak hala sportowa, pływalnia z towarzyszącymi usługami 

(wypożyczalnie sprzętu, informacje turystyczne i inne) uzupełniającymi program obiektów sportowo-

rekreacyjnych;  
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12) drodze publicznej – należy przez to rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach 
publicznych do kategorii dróg (powiatowej lub gminnej) wydzieloną liniami rozgraniczającymi;  

13) drodze wewnętrznej - należy przez to rozumieć drogę oznaczoną zmianą planu symbolem KDW, nie 
zaliczoną do dróg publicznych, stanowiącą teren komunikacji samochodowej, z dopuszczeniem 

komunikacji pieszej;  

14) ciągu pieszym - należy przez to rozumieć teren oznaczony zmianą planu symbolem KX, wyznaczony dla 
ruchu pieszych;  

15) dostępie działki budowlanej do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej 
drogi (poprzez zjazd) albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej 

służebności drogowej;  

16) dostępie działki budowlanej do drogi wewnętrznej - należy przez to rozumieć dostęp terenu 
planistycznego do obsługującej go drogi wewnętrznej (położonej poza granicami ww. terenu) poprzez 

drogę wewnętrzną lub ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;  

17) obsłudze komunikacji – należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania terenu planistycznego 
służące obsłudze komunikacji pieszej i kołowej (drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, piesze, drogi 

pożarowe, place, parkingi);  

18) środkach ochrony minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko – należy przez to rozumieć 
rozwiązania techniczno-inżynieryjne lub techniczno-przestrzenne ograniczające negatywne oddziaływanie 

inwestycji (uciążliwych dla środowiska jak drogi, zakłady przemysłowe, usługowe, usługi komunikacji) na 

środowisko. Do środków ochrony czynnej należą np. wały ziemne, ekrany przeciwhałasowe i tłumiące 

drgania, pasy zadrzewień, do środków ochrony biernej – związane z zapewnieniem wymaganej 

izolacyjności przegród zewnętrznych. Wybór środków czynnej ochrony środowiska zależy od skali 

i charakteru zagrożeń i jest dokonywany na podstawie dokumentów wymaganych przepisami 

szczególnymi;  

19) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
zawierający więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków;  

20) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi, stosownie do 

ustaleń szczegółowych dotyczących terenu planistycznego;  

21) zabudowie bliźniaczej - należy przez to rozumieć dwa budynki o tej samej funkcji sytuowane ścianą 
zewnętrzną przy granicy sąsiadujących ze sobą działek budowlanych (na których są budowane), zgodnie 

z przepisami szczególnymi;  

22) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego 
o obszarze nie mniejszym niż 1,0 ha użytków rolnych;  

23) zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć siedliska rolne w rodzinnych gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych, w skład których mogą wchodzić w szczególności budynki mieszkalne, 

budynki gospodarcze, budynki inwentarskie;  

24) zabudowie agroturystycznej – należy przez to rozumieć zabudowę zagrodową w której jest możliwe 
wynajmowanie domów, pokoi, miejsc noclegowych, miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep 

samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych;  

25) budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych 

służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji 

indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do 

przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych;  

26) budynku inwentarskim – należy przez to rozumieć budynek w zabudowie zagrodowej służący do 
hodowli inwentarza (chowu bydła, trzody chlewnej, owiec, drobiu itp.) jak obora, chlewnia, stajnia, kurnik, 

itp.; do budynków inwentarskich zalicza się również budynki wielofunkcyjne, których powierzchnia jest 

wykorzystywana w części do hodowli inwentarza, w części do przechowywania płodów rolnych;  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

— 3 — Poz. 1001



27) budynkach (o różnych funkcjach) powiązanych ze sobą – należy przez to rozumieć budynki  
(np. mieszkalny i garażowy) posiadające przynajmniej jedną ścianę (lub część ściany) – wspólną lub 

powiązane ze sobą elementami konstrukcji dachu a także „wbudowane”;  

28) dachu wielospadowym - należy przez to rozumieć dach wielopołaciowy – o dwu - i większej liczbie 
głównych połaci dachowych, w różnych typach (polski, naczółkowy, mansardowy itp.); dopuszcza się 

elementy doświetlenia dachu – lukarny, okna mansardowe, wole oczy, okna połaciowe;  

29) adaptacji - należy przez to rozumieć zachowanie istniejących budynków, z możliwością ich przebudowy, 
rozbudowy i nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania, w przystosowaniu, dostosowaniu, dopasowaniu 

istniejącego zagospodarowania do funkcji z zakresu przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego; nie 

dotyczy przypadku odtworzenia obiektów budowlanych, dla których obowiązują zasady jak dla budowy 

nowych budynków, zgodnie z przeznaczeniem terenu;  

30) kondygnacji - należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą 
pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie 

a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad 

tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia 

techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaję się 

nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub 

kotłownia;  

31) kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją 
podziemną;  

32) kondygnacji podziemnej (podpiwniczeniu) – należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze 
wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego 

do niego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację dopuszczoną we wszystkich budynkach 

realizowanych na podstawie niniejszego planu;  

33) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji 

nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji 

cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni 

dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub 

konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na 

pobyt ludzi; określone w zmianie planu maksymalne wysokości nie odnoszą się do inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej, z wyłączeniem określonych w ustaleniach ogólnych dla 

powierzchni podejścia - wznoszenia;  

34) geometrii dachu – należy przez to rozumieć określony w ustaleniach zmiany planu kąt nachylenia 
głównych połaci dachowych (nie dotyczy nachylenia połaci dachów ganków, werand, lukarn, itp.);  

35) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć najmniejszą, dopuszczalną odległość 
elewacji budynku, stosownie do ustaleń planu, od krawędzi jezdni lub linii rozgraniczającej drogi 

obsługującej teren, na którym jest planowane jego usytuowanie lub innych linii ustalonych zmianą planu; 

nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej (liniowych a także budowli i urządzeń), które winny być 

sytuowane z zachowaniem przepisów szczególnych;  

36) linii rozgraniczającej teren – należy przez to rozumieć linie wydzielające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone symbolem literowym lub cyfrowy 

i literowym, wyznaczające granice ewentualnego podziału geodezyjnego; linie rozgraniczające  

– orientacyjne mogą zostać uściślone na podstawie projektów technicznych lub podziałów geodezyjnych, 

z zachowaniem warunków zmiany planu i przepisów szczególnych;  

37) linii wewnętrznego podziału:  

a) orientacyjnej –proponowany, orientacyjny podział terenu planistycznego na działki budowlane,  

do uściślenia w projektach podziału geodezyjnego,  

b) wydzielone ewidencyjnie lub w zmianie planu części terenu planistycznego o różnym sposobie 

użytkowania (np. rowy);  
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38) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której 
odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;  

39) wskaźniku istniejącej zabudowy – należy przez to rozumieć udział procentowy sumy powierzchni 
zabudowy (w znaczeniu przepisu szczególnego) istniejących, adaptowanych ustaleniami zmiany planu 

budynków do powierzchni terenu planistycznego lub działki budowlanej;  

40) wskaźniku powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć udział procentowy 
terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% 

powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m², oraz wodę 

powierzchniową na tym terenie do powierzchni terenu planistycznego lub działki budowlanej, w granicach 

terenu planistycznego, stosownie do ustaleń szczegółowych zmiany planu;  

41) wskaźniku powierzchni zabudowy – jest to udział procentowy sumy powierzchni zabudowy  
(w znaczeniu przepisu szczególnego) budynków, które mogą być lokalizowane w granicach wydzielonego 

terenu do powierzchni terenu planistycznego lub działki budowlanej w granicach terenu planistycznego, 

stosownie do ustaleń szczegółowych zmiany planu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni 

obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni obiektów 

pomocniczych (szklarnie, szopy, altany) oraz elementów zewnętrznych jak: schody, rampy, daszki, 

występy dachowe, a także obiektów małej architektury i funkcjonujących sezonowo;  

42) obszarze przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu  
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów 

społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne;  

43) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

44) przepisach ustawy bez podania nazwy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).  

2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.  

DZIAŁ II. 
USTALENIA OGÓLNE  

Rozdział 1. 
Ustalenia dotyczące funkcji terenów  

§ 4. 1. Ustala się podstawowe funkcje terenów oznaczonych na rysunku planu następującymi symbolami:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej:  

a) RM – zabudowa zagrodowa,  

b) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

c) RM,MN – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna,  

d) MW – zabudowa wielorodzinna;  

2) tereny zabudowy mieszkalno-usługowej:  

a) MN,U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa,  

b) U,MN – zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna,  

c) RM,U – zabudowa zagrodowa i usługi komercyjne;  

3) tereny usług i działalności produkcyjnej:  

a) UP – usługi publiczne,  

b) US – usługi sportu i rekreacji,  

c) UP,US – usługi publiczne i sportu,  

d) U,UP – usługi komercyjne i publiczne,  

e) U oraz RU – usługi komercyjne oraz obsługa rolnictwa,  

f) Um – usługi komercyjne z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej,  
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g) U,P – usługi komercyjne i działalność produkcyjna;  

4) tereny zieleni i wód:  

a) ZP – zieleń publiczna,  

b) ZL – lasy, zieleń śródpolna, zalesienia,  

c) W – wody śródlądowe;  

5) tereny komunikacji:  

a) KD – drogi publiczne,  

b) KDW – drogi wewnętrzne,  

c) KDX – ciągi pieszo-jezdne,  

d) KS,ZP – obsługa komunikacji z zielenią publiczną,  

e) KS – obsługa komunikacji (garaże);  

6) tereny infrastruktury technicznej:  

a) TW – zaopatrzenie w wodę,  

b) TT – telekomunikacja.  

2. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie przeznaczenia i użytkowania;  

2) linie zabudowy nieprzekraczalne;  

3) granice obszaru przestrzeni publicznej.  

3. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie przeznaczenia i użytkowania – orientacyjne,  

są ustaleniami orientacyjnymi zmiany planu, podlegającymi uściśleniu w opracowaniach szczegółowych – 

projektach podziału geodezyjnego, projektach technicznych.  

4. Ustalenia ogólne, określające sposób zagospodarowania oraz kształtowania zabudowy obowiązują  

dla całego obszaru objętego zmianą planu.  

5. Inwestowanie zgodne z ustaleniami ogólnymi oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania 

poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu i ustaleniami szczegółowymi.  

6. W poszczególnych terenach możliwa jest lokalizacja obiektów z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego 

w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem tych terenów, na zasadach określonych w niniejszych 

ustaleniach.  

7. Tereny, dla których zmiana planu przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być  

do czasu zagospodarowania zgodnie ze zmianą planu użytkowane w sposób dotychczasowy. Na terenach tych 

zakazuje się budowy i rozbudowy obiektów sprzecznych z funkcją przewidywaną w zmianie planu.  

Rozdział 2. 
Zasady i formy ochrony  

§ 5. 1. Ochrona środowiska:  

1) dopuszcza się lokalizowanie obiektów zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  

na środowisko, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) zmiana funkcji terenu, wprowadzona projektem zmian planu nie może powodować przekroczeń 

standardów jakości powietrza oraz dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego dla terenów chronionych 

akustycznie;  

3) wprowadza się nakaz zachowania istniejącej wartościowej zieleni, dopuszcza się wycinkę drzew wyłącznie 

w przypadkach szczególnych;  

4) realizacja nowych inwestycji powinna być prowadzona w sposób minimalizujący szkody dla środowiska 

przyrodniczego i jego walorów estetycznych;  
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5) planowana inwestycja nie może spowodować pogorszenia warunków odpływu wody rowem A-76;  

6) teren objęty zmianą planu położony jest w OBSZARZE OCHRONY GŁÓWNEGO ZBIORNIKA 
WÓD PODZIEMNYCH NR 407 , w celu ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wodnych obowiązuje 
zakaz wykonywania robót, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód.  

2. Strefy uciążliwości inwestycji lotniskowych:  

1) strefy uciążliwości akustycznej – na rysunku zmiany planu naniesiono izofony określające teoretyczny 

poziom hałasu dla różnego rodzaju zabudowy:  

a) izofona ograniczająca zabudowę mieszkaniową jedno – i wielorodzinną oraz zagrodową – wewnątrz 

krzywej LEQ16 = 50 dB (A),  

b) izofona ograniczająca zabudowę uzdrowiskową, szpitalną, domów opieki i związaną ze stałym  

lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży w porze dziennej – wewnątrz krzywej LEQ16 = 55 dB 

(A),  

c) po zrealizowaniu budowy lotniska i uruchomieniu jego eksploatacji należy dokonać pełnej analizy ruchu 

lotniczego i pomiarów hałasu w punktach stanowiących największe zagrożenie; wyniki powinny 

posłużyć do weryfikacji założonych zagrożeń dla naturalnego środowiska w otoczeniu lotniska jak 

i również przystosowania ich do wymogów i przepisów prawa, w tym Unii Europejskiej;  

2) Strefy ograniczeń wysokości zabudowy:  

a) cały obszar zmiany planu obejmują powierzchnie (płaszczyzny) podejścia – wznoszenia, przejściowe 

oraz powierzchnia pozioma wewnętrzna dla drogi startowej kodu 4; wysokość zabudowy (wraz 

z wszystkimi urządzeniami na dachu), drzew i innych obiektów nie powinna przekraczać – 25,0 m od 

poziomu terenu z uwzględnieniem obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych 

linii, masztów, anten, usytuowanych w zasięgu powierzchni podejścia, które powinny być niższe o co 

najmniej 10,0 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające; 

obiekty przekraczające te wysokości winny być uzgadniane indywidualnie z odpowiednimi służbami 

lotniczymi,  

b) na rysunku zmiany planu naniesiono strefy ograniczenia wysokości w rejonie lotniska i korytarza 

podejścia – wznoszenia statków powietrznych w tym wynikające z zastosowania systemów oświetlenia 

nawigacyjnego i radionawigacyjnego z podaniem ograniczenia wysokości.  

3. Ochrona przed hałasem:  

1) obowiązuje ochrona przed hałasem polegająca na utrzymaniu lub zmniejszeniu poziomu hałasu do poziomu 

hałasu dopuszczalnego (lub poniżej), określonego przez wskaźniki hałasu, zgodnie z przepisami 

szczególnymi, dla następujących rodzajów terenów, przeznaczonych zmianą planu:  

a) pod zabudowę mieszkaniową:  

- oznaczonych symbolem MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  

- oznaczonych symbolem MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

- oznaczonych symbolem RM – zabudowa zagrodowa,  

- oznaczonych symbolem RM, MN – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna,  

b) pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży  

- oznaczonych symbolem UP – usługi publiczne (oświaty),  

c) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową  

- oznaczonych symbolem Um – usługi komercyjne z dopuszczeniem mieszkalnictwa,  

- oznaczonych symbolem RM, U – zabudowa zagrodowa i usługi komercyjne,  

- oznaczonych symbolem MN, U i U, MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi 

komercyjne; usługi komercyjne i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

2) w przypadku budowy projektowanego lotniska na terenach położonych w strefie uciążliwości akustycznej 

lotniska:  
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a) należy zastosować środki techniczne, technologiczne oraz organizacyjne ograniczające negatywny 

wpływ eksploatacji lotniska na istniejące tereny i obiekty związane ze stałym lub czasowym pobytem 

ludzi,  

b) na terenach dla których nie będą dotrzymane dopuszczalne normy poziomu hałasu mogą zostać 

wprowadzone ograniczenia w ich użytkowaniu.  

Rozdział 3. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego  

§ 6. Ustala się następujące warunki ochrony konserwatorskiej obejmujące:  

1. Zabytek nieruchomy - kapliczka w Niedźwiadzie (przy rozwidleniu dróg do Lubartowa i Brzeźnicy), 

figurująca w gminnej ewidencji zabytków – w STREFIE PLANISTYCZNEJ OCHRONY 
KONSERWATORSKIEJ :  

1) w odniesieniu do obiektu wymienionego w ust 1 obowiązują:  

a) ochrona i konserwacja zabytkowej substancji architektonicznej,  

b) wymóg opiniowania przez właściwe służby konserwatorskie wszelkiej działalności mogącej zmienić 

wygląd obiektu objętego ochroną konserwatorską, jego otoczenia lub widok na obiekt,  

c) dopuszcza się rekonstrukcję zniszczonych fragmentów budowli, uzupełnienie nowymi obiektami 

i urządzeniami, wyłącznie w oparciu o projekty, zaopiniowane przez Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków,  

d) zapewnienie prawidłowej ekspozycji obiektu zabytkowego;  

2) wszelka działalność inwestycyjna wymieniona w ust. 1 pkt 1 w granicach strefy planistycznej winna być 

uzgadniana lub opiniowana, stosownie do przepisów szczególnych z zakresu prawa budowlanego, przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

2. Obszary koncentracji stanowisk archeologicznych, wyodrębnione w oparciu o Archeologiczne Zdjęcie 

Polski w zakresie i formie uzależnionej od ich układu i wartości historycznej, położone w PLANISTYCZNEJ 
STREFIE OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ oraz pojedyncze stanowiska archeologiczne objęte 
ochroną planistyczną. Na ww. obszarach obowiązuje zasada – wszelkie prace ziemne (zwłaszcza o szerokim 

zakresie robót np. melioracje, inwestycje liniowe itp.) prowadzone w strefie powinny być uzgadniane przez 

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na etapie realizacji inwestycji.  

3. Obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej określone w przepisach szczególnych, dotyczące 

znalezisk archeologicznych – w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych i budowlanych przedmiotu, co do 

którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia 

oraz powiadomić Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Niedźwiada.  

Rozdział 4. 
Ustalenie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania w wydzielonych obszarach funkcjonalno-

przestrzennych  

§ 7. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej:  

1) zabudowa zagrodowa, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem RM ; podstawowe przeznaczenie 
terenu – zabudowa zagrodowa, przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

agroturystyka, usługi komercyjne, infrastruktura techniczna, obsługa komunikacji, obowiązują następujące 

warunki zagospodarowania i zabudowy terenu:  

a) adaptacja istniejących siedlisk rolniczych – z wyłączeniem stref i rejonów zabudowy dotyczącej obsługi 

lotniska oraz infrastruktury technicznej,  

b) przekształcanie i dostosowywanie zabudowy zagrodowej do celów agroturystycznych,  

c) dopuszcza się przekształcanie zagospodarowania i zmianę sposobu użytkowania zabudowy zagrodowej 

na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  

d) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług komercyjnych:  

- w istniejących budynkach w zabudowie zagrodowej  
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- w wolnostojących budynkach, jako uzupełnienie zabudowy siedliska rolnego lub mieszkaniowej 

jednorodzinnej,  

- wbudowanych w budynek mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,  

e) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – budynek mieszkalny wolnostojący lub 

bliźniaczy z wbudowanym lub wolnostojącym garażem oraz budynkiem gospodarczym,  

f) realizacja obiektów pod warunkami:  

- maksymalna wysokość budynków - do II kondygnacji nadziemnych (w tym parter z użytkowym 

poddaszem), do 9,0 m z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to obiektów gospodarczych, składowych, 

garażowych itp. w zabudowie zagrodowej, które ze względów techniczno-użytkowych winny mieć 

wysokość większą pod warunkiem zachowania wymogów ustanowionych zmianą planu dla strefy 

ograniczeń wysokości zabudowy,  

- poziom podłogi parteru budynku mieszkalnego nie wyżej niż 1,0 m od poziomu terenu,  

- geometria dachów budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych – dachy 

wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci 30° – 45°; pozostałych budynków – dachy 

wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci do 30°; dopuszcza się dachy jednospadowe 

o nachyleniu do 30° w przypadkach sytuowania zabudowy przy granicy z sąsiednią działką 

budowlaną,  

g) dopuszcza się podział geodezyjny na działki budowlane, zgodnie z zasadą orientacyjnie określoną na 

załączniku graficznym o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m²,  

h) zachowanie wskaźników:  

- maksymalnej powierzchni zabudowy – do 40% powierzchni działki z zabudową zagrodową lub 

mieszkalno-usługową oraz do 30% powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, agroturystyczną, z zastrzeżeniem że wskaźnik ten może zostać zwiększony o max. 

20% w przypadku adaptowanej zabudowy,  

- minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni działki z zabudową zagrodową lub 

mieszkalno-usługową, oraz 40% powierzchni działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub 

agroturystyczną (nie dotyczy działek zabudowanych),  

i) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych 

bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż 3,0 m lecz nie 

mniejszej niż 1,5 m od niej, z zachowaniem warunków ogólnych zmiany planu,  

j) zwarty obszar terenów zabudowy jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 0,5 ha na gruntach 

I-III klasy bonitacyjnej,  

k) obowiązuje urządzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych z uwzględnieniem 

minimalnego wskaźnika:  

- 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny,  

- 1 miejsce parkingowe / 1 pokój gościnny w gospodarstwie agroturystycznym,  

- 1 miejsce parkingowe / 25 m² powierzchni użytkowej usług;  

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem MN ; podstawowe 
przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa 

usługowa (usługi komercyjne, w tym rzemiosła), usługi publiczne, infrastruktura techniczna, obsługa 

komunikacji, obowiązują następujące warunki zagospodarowania i zabudowy terenu:  

a) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem jej rozbudowy, 

przebudowy i budowy nowych budynków, z zachowaniem warunków zmiany planu,  

b) przekształcanie zagospodarowania i zmiana sposobu użytkowania zabudowy zagrodowej na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną,  

c) zabudowa niezabudowanych działek budynkami mieszkalnymi wolnostojącymi lub bliźniaczymi, 

garażem, (wbudowanym lub wolnostojącym) i budynkiem gospodarczym wolnostojącym,  
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d) dopuszcza się realizację obiektów usługowych – wbudowanych w budynki wymienione w pkt a i b oraz 

w obiektach wolnostojących. Realizowane obiekty winny być związane z obsługą zespołu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz uzupełniać inne funkcje sytuowane w zespole i jego otoczeniu,  

e) dopuszcza się lokalizację zabudowy spełniającą warunki przepisów szczególnych w zakresie ochrony 

przed hałasem i zanieczyszczeniami,  

f) realizacja obiektów pod warunkami:  

- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno-usługowych - do  

II kondygnacji nadziemnych (w tym parter z użytkowym poddaszem), budynków gospodarczych, 

garażowych – I kondygnacja nadziemna z zachowaniem warunków ustaleń ogólnych dotyczących 

strefy ograniczenia wysokości zabudowy,  

- geometria dachów budynków mieszkalnych – dachy wielospadowe o nachyleniu połaci 25° – 45°, 

pozostałych budynków – dachy wielospadowe o nachyleniu połaci do 30°; w przypadkach sytuowania 

zabudowy przy granicy z sąsiednią działką budowlaną dopuszcza się dachy jednospadowe 

o nachyleniu do 30°,  

g) dopuszcza się podział geodezyjny na działki budowlane, zgodnie z zasadą orientacyjnie określoną na 

załączniku graficznym, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkalno-usługową  

– wolnostojącą o powierzchni minimum 1000 m² oraz odpowiednio pod zabudowę bliźniaczą na działki 

o minimalnej powierzchni 700 m²,  

h) zachowanie wskaźników:  

- maksymalnej powierzchni zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – do 25% powierzchni działki, 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej – do 40% powierzchni działki, z zastrzeżeniem że wskaźnik ten 

może zostać zwiększony o 20% w odniesieniu do adaptowanej zabudowy,  

- minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – 60% powierzchni działki przeznaczonej pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 45% powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową (nie dotyczy działek zabudowanych),  

i) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych 

bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż 3,0 m lecz nie 

mniejszej niż 1,5 m od niej, z zachowaniem warunków ogólnych zmiany planu,  

j) obowiązuje urządzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych z uwzględnieniem 

minimalnego wskaźnika:  

- 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny,  

- 1 miejsce parkingowe / 25 m² powierzchni użytkowej usług;  

3) zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem RM, 
MN ; podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
przeznaczenie dopuszczalne – agroturystyka, usługi komercyjne (w tym rzemiosła), usługi publiczne, 

infrastruktura techniczna, obsługa komunikacji, obowiązują następujące warunki zagospodarowania 

i zabudowy terenu:  

a) adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem jej rozbudowy, przebudowy i budowy nowych 

budynków, z zachowaniem warunków zmiany planu i przepisów szczególnych,  

b) przekształcanie zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i funkcje usługowe,  

c) warunki podziału geodezyjnego, zagospodarowania działek i ich zabudowy, odpowiednio do rodzaju ich 

przeznaczenia, z zastosowaniem przepisów zmiany planu (ust. 1 pkt 1 lub 2) dotyczących terenu 

oznaczonego symbolem RM oraz terenu oznaczonego symbolem MN;  

4) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem MW :  

a) zagospodarowanie według ustaleń szczegółowych,  

b) dopuszcza się podział terenów i wydzielenie działek w przypadku budowy garaży, obiektów 

infrastruktury technicznej, w tym wydzielania dróg dojazdowych, oraz w przypadku przekształceń 

własnościowych, z zachowaniem przepisów szczególnych.  
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2. Tereny zabudowy mieszkalno-usługowej:  

1) oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MN, U i U, MN ; podstawowe przeznaczenie terenu – 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne i usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa usługowa (usługi komercyjne, w tym rzemiosła), 

usługi publiczne, składy i magazyny (w tym hurtownie), drobna przedsiębiorczość (w tym obiekty 

produkcyjne nieuciążliwe), obsługa komunikacji, infrastruktura techniczna, obowiązują następujące 

warunki zagospodarowania i zabudowy terenu:  

a) wydzielenie terenów, ich podział geodezyjny i zabudowa warunkowane dostępnością do układu 

ulicznego istniejącego lub wydzieleniem dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW, 

z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej  

- zgodnie z zasadą określoną na załączniku graficznym, minimalna powierzchnia działki przeznaczonej 

na funkcje mieszkalno-usługowe – 1500 m², z zastrzeżeniem w przypadku realizacji wyłącznie funkcji 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej min. powierzchnia powinna wynosić 1000 m², zaś 

w przypadku przeznaczenia działki pod usługi komercyjne – min. 500 m²; dopuszcza się działki 

o powierzchni mniejszej w przypadku wydzielenia obsługi komunikacyjnej lub lokalizacji obiektów 

infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepisów szczególnych,  

b) adaptacja istniejącej zabudowy, jej przekształcenia na funkcje określone zmianą planu,  

c) budowa nowych obiektów – budynków mieszkalnych jednorodzinnych z towarzyszącą zabudową 

gospodarczą, garażową i obiektów usługowych z zachowaniem warunków zmiany planu, odpowiednio 

dla terenów oznaczonych symbolami MN i U, z zastrzeżeniem innych warunków ustalonych dla terenu 

MN, U oraz U, MN;  

2) oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem RM, U ; podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa 
zagrodowa, usługi komercyjne, przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

składy, magazyny, obsługa komunikacji, infrastruktura techniczna, obowiązują następujące warunki 

zagospodarowania i zabudowy terenu:  

a) adaptacja istniejącej zabudowy i jej przekształcenia na funkcje określone zmianą planu,  

b) budowa nowych obiektów – budynku mieszkalnego, usługowego, zabudowy gospodarczej, garażowej, 

magazynowej z zachowaniem warunków realizacji obiektów określonych w ustaleniach ogólnych 

zmiany planu, odpowiednio dla terenów oznaczonych symbolami RM i U, w dostosowaniu do funkcji 

terenu, z zastrzeżeniem że warunki podziału geodezyjnego oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 

należy przyjąć jak dla terenu oznaczonego symbolem U,  

c) minimalny wskaźnik miejsc parkingowych:  

- 1 miejsce / 1 lokal mieszkalny,  

- 1 miejsce / 30 m² powierzchni sprzedaży,  

- 1 miejsce / 50 m² powierzchni magazynów.  

3. Tereny usług i działalności produkcyjnej:  

1) usługi publiczne, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UP; podstawowe przeznaczenie terenu – 
usługi publiczne administracji, oświaty i wychowania, kultury i kultu religijnego, zdrowia i opieki 

społecznej, łączności, przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania na wyższych kondygnacjach lub obiekty 

mieszkalne związane z projektowanymi usługami (zgodnie z ustaleniami szczegółowymi), sport i rekreacja, 

zieleń urządzona, usługi komercyjne, obsługa komunikacji, infrastruktura techniczna, obowiązują 

następujące warunki zagospodarowania i zabudowy terenu:  

a) adaptacja istniejących obiektów usługowych, dopuszczalna ich rozbudowa i przebudowa,  

b) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem ustalonym zmianą planu, 

z zachowaniem przepisów szczególnych oraz z uwzględnieniem ochrony interesów osób trzecich,  

c) dopuszcza się uzupełnianie zabudowy, z zachowaniem warunków zmiany planu,  
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d) budowa obiektów usług publicznych uzupełniających program obsługi ośrodka gminnego, 

w szczególności w obrębie obszaru przestrzeni publicznej a także usług publicznych związanych 

z obsługą lotniska,  

e) dopuszcza się podział geodezyjny:  

- w istniejącej zabudowie, w przypadkach uzasadnionych zmianami funkcjonalnymi i własnościowymi 

oraz budową obiektów infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych,  

- w zabudowie projektowanej – na działki o minimalnej powierzchni 800 m²,  

f) realizacja obiektów usługowych z zachowaniem warunków:  

- maksymalna wysokość zabudowy – do III kondygnacji nadziemnych (nie dotyczy obiektów 

sakralnych), z zachowaniem warunków ogólnych zmiany planu dotyczących strefy ograniczenia 

wysokości,  

- geometria dachów – dachy wielospadowe o nachyleniu połaci 20°-45°,  

- architektura o dużych walorach estetycznych i materiałowych, harmonizująca z otoczeniem,  

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy terenów z istniejącymi usługami publicznymi może 

zostać zwiększony o maksymalnie 20% wskaźnika istniejącej zabudowy; terenów projektowanych 

usług publicznych do 40% powierzchni terenu,  

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni terenu z zabudową 

istniejącą, 30% powierzchni terenu z zabudową projektowaną,  

- zapewnienie bezpośredniej dostępności do drogi publicznej (nie dotyczy inwestycji celu publicznego 

z zakresu łączności publicznej),  

- urządzenie miejsc parkingowych w ilości zapewniającej potrzeby istniejącego i projektowanego 

zainwestowania, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych; minimalny wskaźnik miejsc 

parkingowych w terenach projektowanych przeznaczonych na usługi administracji i zdrowia – 30 

miejsc na 100 zatrudnionych, usługi kultury – 30 miejsc na 100 (użytkowników i zatrudnionych 

łącznie), usługi oświaty i wychowania – 1 miejsce na 5 zatrudnionych,  

- urządzenie zieleni z dopuszczeniem małej architektury i innych elementów zagospodarowania 

kształtujących przestrzeń publiczną wokół obiektów, dopuszcza się inwestycje celu publicznego 

z zakresu łączności publicznej w obszarze przestrzeni publicznej pod warunkiem kształtowania ładu 

przestrzennego i maskowania obiektów;  

2) usługi publiczne, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem US; podstawowe przeznaczenie terenu – 
sport i rekreacja (zespoły boisk do gier, pływalnia, baseny, hale sportowe, lodowiska, ogrody zabaw dla 

dzieci), przeznaczenie dopuszczalne – obiekty i urządzenia turystyczne (jak obiekty hotelowo-

gastronomiczne, kempingi, urządzenia turystyki kwalifikowanej pieszej i rowerowej), usługi komercyjne 

związane z podstawową funkcją terenu (handel, gastronomia, wypożyczalnie sprzętu), infrastruktura 

techniczna, obsługa komunikacji, obowiązują następujące warunki zagospodarowania i zabudowy terenu:  

a) adaptacja istniejących obiektów sportowych z dopuszczeniem ich rozbudowy i uzupełniania o nowe 

obiekty, zgodnie z przeznaczeniem ustalonym zmianą planu, z zachowaniem przepisów szczególnych,  

b) budowa obiektów, stanowiących integralną część urządzenia terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,  

c) dopuszcza się podział terenu w przypadku przekształceń własnościowych i funkcjonalnych oraz 

wydzielania działek pod budowę obiektów infrastruktury technicznej lub obsługę komunikacji, 

z zachowaniem przepisów szczególnych,  

d) realizacja zabudowy z zachowaniem warunków:  

- maksymalna wysokość budynków – do II kondygnacji nadziemnych - do 14,0 m,  

- geometria dachów – dachy wielospadowe o nachyleniu połaci 20°-45°; nad obiektami halowymi 

i innymi o dużej rozpiętości dachów dopuszcza się dachy dostosowane do typu konstrukcji w tym 

o nachyleniu połaci mniejszym niż określone wyżej (w tym płaskie, pogrążone),  

- architektura o dużych walorach estetycznych i materiałowych, harmonizująca z otoczeniem,  
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- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40% powierzchni terenu,  

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 25% powierzchni terenu,  

- urządzenie zieleni w otoczeniu obiektów sportowych, w tym pełniącej funkcje izolacyjne i osłonowe 

od strony terenów mieszkalnictwa,  

- urządzenie miejsc parkingowych w ilości zapewniającej potrzeby istniejącego i projektowanego 

zainwestowania, w tym także z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych; minimalny 

wskaźnik miejsc parkingowych – 30 miejsc na 100 miejsc (dla użytkowników i zatrudnionych);  

3) usługi publiczne i usługi sportu, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UP, US ; podstawowe 
przeznaczenie terenu – usługi publiczne (kultury, zdrowia, oświaty i wychowania), usługi sportu (obiekty 

kubaturowe sportowo-rekreacyjne), przeznaczenie dopuszczalne – usługi komercyjne (handlu, gastronomii, 

turystyczne), mieszkania na wyższych kondygnacjach (w tym pokoje gościnne hotelowe), zieleń urządzona, 

obsługa komunikacji, infrastruktura techniczna, obowiązują następujące warunki zagospodarowania 

i zabudowy terenu:  

a) budowa obiektów zgodnie z przeznaczeniem ustalonym zmianą planu według warunków określonych 

w ustaleniach ogólnych zmiany planu dotyczących terenów oznaczonych symbolem UP (z zastrzeżeniem 

minimalnego wskaźnika miejsc parkingowych, który należy przyjąć odpowiednio do planowanego 

przeznaczenia, zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla terenów usług publicznych (UP) z zastrzeżeniem 

warunków podziału geodezyjnego, a w przypadku obiektów sportowych dotyczących maksymalnej 

wysokości i formy dachów),  

b) dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej powierzchni 3000 m² w przypadku realizacji 

zabudowy przez kilku inwestorów oraz wydzielanie działek o powierzchni mniejszej pod obsługę 

komunikacyjną lub obiekty infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

4) usługi komercyjne i usługi publiczne, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem U, UP ; podstawowe 
przeznaczenie terenu – usługi komercyjne (handlu, gastronomii, administracji, bankowości, turystyczne) 

usługi publiczne, przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania na wyższych kondygnacjach (w tym pokoje 

gościnne), zieleń urządzona, obsługa komunikacji, infrastruktura techniczna, obowiązują następujące 

warunki zagospodarowania i zabudowy terenu:  

a) budowa obiektów zgodnie z przeznaczeniem ustalonym zmianą planu według warunków określonych 

w ustaleniach ogólnych zmiany planu dotyczących terenów oznaczonych symbolem UP (z zastrzeżeniem 

minimalnego wskaźnika miejsc parkingowych, który należy przyjąć odpowiednio do planowanego 

przeznaczenia, zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla terenów usług komercyjnych (U) i usług publicznych 

(UP)), z zastrzeżeniem warunków podziału geodezyjnego,  

b) dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej powierzchni 800 m², w przypadku realizacji 

zabudowy przez kilku inwestorów oraz wydzielania działek o powierzchni mniejszej, w przypadku 

wydzielania obsługi komunikacyjnej lub budowy obiektów infrastruktury technicznej. Wskazana 

regulacja istniejącego podziału, poprzez połączenie działek oraz ich podział w dostosowaniu do 

planowanego układu funkcjonalno-przestrzennego,  

c) pozostałe warunki, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zmiany planu dotyczącymi terenu o wyżej 

określonym przeznaczeniu;  

5) usługi komercyjne, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem U oraz RU ; podstawowe przeznaczenie 
terenu – usługi komercyjne (handlu, gastronomii, zdrowia i rehabilitacji, turystyczne, rzemiosła 

nieuciążliwego, bytowe, obsługi biznesu) a także obsługa rolnictwa, przeznaczenie dopuszczalne – usługi 

publiczne, składy i magazyny (w tym hurtownie), drobna przedsiębiorczość (w tym obiekty produkcyjne 

nieuciążliwe), obsługa komunikacji, infrastruktura techniczna, obowiązują następujące warunki 

zagospodarowania i zabudowy terenu:  

a) adaptacja istniejących obiektów usługowych, dopuszcza się ich rozbudowę i przebudowę, 

z zachowaniem warunków zmiany planu i przepisów szczególnych,  

b) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem ustalonym zmianą planu, 

z zachowaniem przepisów szczególnych oraz z uwzględnieniem ochrony interesów osób trzecich,  

c) dopuszcza się uzupełnianie nowymi budynkami, terenów wymienionych w pkt a,  
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d) budowa nowych budynków na działkach dotychczas niezabudowanych,  

e) dopuszcza się podział każdego z terenów oznaczonych symbolem U lub RU na maksymalnie dwie 

działki o minimalnej powierzchni 300 m², w przypadku ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym; możliwość wydzielenia działek o mniejszej powierzchni w przypadku przekształceń 

własnościowych i wydzielania działek na obsługę komunikacyjną lub pod budowę obiektów 

infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

f) realizacja obiektów usługowych z zachowaniem warunków:  

- maksymalna wysokość zabudowy – do II kondygnacji nadziemnych – do 9,0 m,  

- geometria dachów – dachy wielospadowe o nachyleniu połaci 20°-45°,  

- architektura o dużych walorach estetycznych i materiałowych, harmonizująca z otoczeniem,  

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – terenów z istniejącymi usługami może zostać 

zwiększony o maksymalnie 20% istniejącego wskaźnika powierzchni zabudowy, terenów dotychczas 

niezabudowanych – do 40% powierzchni terenu lub działki budowlanej,  

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – w terenach z istniejącą zabudową -  

20% powierzchni terenu lub działki, w terenach niezabudowanych - 30% powierzchni terenu lub 

działki budowlanej,  

- urządzenie zieleni z dopuszczeniem obiektów małej architektury i innych kształtujących przestrzeń 

ogólnodostępną wokół obiektów,  

- urządzenie miejsc parkingowych w ilości zaspokajającej potrzeby istniejącego i projektowanego 

zainwestowania, w tym także z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych; minimalny 

wskaźnik miejsc parkingowych w terenach projektowanych przeznaczonych na usługi handlu  

– 3 miejsca na 100 m² powierzchni sprzedaży, usługi gastronomii – 25 miejsc na 100 miejsc (dla 

użytkowników i zatrudnionych) , usługi turystyczne – 1 miejsce na 1 pokój gościnny, pozostałe – 

1 miejsce na 25 m² powierzchni użytkowej;  

6) usługi komercyjne z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, oznaczone na rysunku zmiany planu 

symbolem Um ; podstawowe przeznaczenie terenu – usługi komercyjne o znaczeniu centrotwórczym 
(handlu, gastronomii, zdrowia i rehabilitacji, turystyczne, bytowe, obsługi biznesu, łączności), 

przeznaczenie dopuszczalne – mieszkalnictwo wbudowane, usługi publiczne, obsługa komunikacji, 

infrastruktura techniczna, obowiązują następujące warunki zagospodarowania i zabudowy terenu:  

a) wydzielenie terenów i ich podział geodezyjny w obszarze przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadą 

określoną na załączniku graficznym, na działki o szerokości frontu minimum 18,0 m i powierzchni  

700 m²; dopuszcza się podział na działki o mniejszej powierzchni w przypadku ich przeznaczenia na 

obsługę komunikacji lub obiekty infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepisów szczególnych,  

b) zabudowa w obszarze przestrzeni publicznej, zwarta (szeregowa bezpośrednio przy granicy sąsiednich 

działek budowlanych), z funkcją mieszkalną na wyższej kondygnacji z zachowaniem przepisów 

szczególnych – dopuszcza się przejazdy bramowe na zaplecze działek; na pozostałych obszarach obiekty 

wolnostojące, usługowe z częścią mieszkalną,  

c) budowa obiektów zgodnie z przeznaczeniem ustalonym zmianą planu, z zachowaniem warunków:  

- maksymalna wysokość zabudowy – do III kondygnacji nadziemnych, ostatnia w poddaszu 

użytkowym – do 12,0 m, z zachowaniem warunków ogólnych zmiany planu dotyczących strefy 

ograniczenia wysokości,  

- geometria dachów – dachy wielospadowe o nachyleniu połaci 20°-45°,  

- architektura o dużych walorach estetycznych i materiałowych, harmonizująca z otoczeniem oraz dla 

części terenów spełniająca wymogi ustalone dla obszaru przestrzeni publicznej,  

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – do 40% powierzchni terenu lub działki budowlanej,  

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni terenu lub działki 

budowlanej,  
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- urządzenie zieleni z dopuszczeniem obiektów małej architektury i innych kształtujących przestrzeń 

publiczną wokół obiektów,  

- urządzenie miejsc parkingowych w ilości zaspokajającej potrzeby istniejącego i projektowanego 

zainwestowania, w tym także z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych; minimalny 

wskaźnik miejsc parkingowych w terenach przeznaczonych na usługi handlu – 3 miejsca na 100 m² 

powierzchni sprzedaży, usługi gastronomii – 25 miejsc na 100 miejsc (użytkowników i  

zatrudnionych) , usługi turystyczne – 1 miejsce na 1 pokój gościnny, usługi pozostałe – 1 miejsce na 

25 m² powierzchni użytkowej, mieszkalnictwo – 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny;  

7) usługi komercyjne i działalność produkcyjna, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem  

U,P – obowiązują ustalenia szczegółowe zmiany planu.  

4. Tereny zieleni:  

1) tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ZP ;  

- zieleń urządzona, publiczna – parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, itp.; 

zagospodarowanie w dostosowaniu do funkcji obiektów którym towarzyszy,  

- w otoczeniu parkingów przy obiektach usługowych – izolacyjna i osłonowa,  

- w obszarze przestrzeni publicznej – zieleń ozdobna  

- dopuszcza się lokalizacje obiektów małej architektury w szczególności obiektów kultu religijnego 

(kapliczki, figury), posągów, wodotrysków, obiektów architektury ogrodowej, obiektów użytkowych 

służących rekreacji codziennej (place zabaw dla dzieci) i utrzymaniu porządku a także infrastruktury 

technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;  

2) tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ZL ; tereny leśne, dla których obowiązuje:  

a) adaptacja dotychczasowego sposobu użytkowania, z zachowaniem zasady doboru drzewostanu 

w dostosowaniu do typu siedliska,  

b) zakaz lokalizacji obiektów, poza bezpośrednio związanych z gospodarką leśną oraz urządzeniami 

turystycznymi – wiaty przeciwdeszczowe a także infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej.  

Rozdział 5. 
Obszar przestrzeni publicznej  

§ 8. 1. Wyznacza się obszar przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Niedźwiada, w granicach 
określonych na rysunku zmiany planu, obejmujący:  

1) zespoły istniejących usług publicznych o znaczeniu lokalnym – administracji, oświaty i wychowania, 

sportu i rekreacji (na terenach oznaczonych symbolami 35 UP, 41 UP i 42 US);  

2) projektowane usługi publiczne o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, w tym związane z obsługą 

projektowanego lotniska (na terenach oznaczonych symbolami 43 UP,US; 49 UP i 50 U,UP);  

3) istniejące usługi o znaczeniu lokalnym (na terenie oznaczonym symbolem 40 RU) oraz projektowane 

usługi komercyjne z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej (na terenach oznaczonych symbolami 47 Um; 51 

Um; 46 MN,U i 52 MN,U);  

4) istniejące budownictwo wielorodzinne (na terenach oznaczonych symbolami 36 MW i 37 MW);  

5) centralny plac (z parkingami i zielenią publiczną) dla obsługi przestrzeni publicznej (oznaczonej symbolem 

48 KS,ZP);  

6) istniejące i projektowane drogi publiczne (oznaczone symbolami KDG-P(D)-02; KDP(L)/KDG-P(L)) 

i wewnętrzne (oznaczone symbolem KDW) oraz obiekty obsługi komunikacji (oznaczone symbolem 39 

KS) i telekomunikacji (oznaczone symbolem 38 TT).  

2. Ustala się następujące warunki kształtowania terenów położonych w obszarze przestrzeni publicznej:  

1) w obrębie istniejącej zabudowy usługowej i mieszkaniowej:  
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a) adaptacja istniejących obiektów budowlanych zgodnie z warunkami określonymi dla wyznaczonych 

obszarów funkcjonalno-przestrzennych oraz ustaleniami szczegółowymi dla terenów planistycznych,  

b) nakaz kształtowania ogólnodostępnych przestrzeni wokół istniejących obiektów poprzez urządzenie 

ciągów komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej, placów o nawierzchni zharmonizowanej kolorystycznie, 

z zastosowaniem podobnych rozwiązań materiałowych,  

c) nakaz urządzenia zieleni w dostosowaniu do pełnionych funkcji (ozdobna, izolacyjna, osłonowa),  

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń budowlanych 

z maksymalnym dostosowaniem do charakteru obiektów lokalizowanych na terenach projektowanej 

zabudowy w obszarze przestrzeni publicznej (w szczególności dotyczy to ogrodzeń, ławek, oświetlenia, 

infrastruktury technicznej w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej);  

2) w obrębie projektowanych terenów:  

a) nakaz wydzielenia placu, stanowiącego centrum układu urbanistycznego miejscowości, miejsce 

organizacji imprez masowych i nawiązywania kontaktów społecznych i jego urządzenie, zgodnie 

z ustaleniami szczegółowymi i z zachowaniem osiowej kompozycji wnętrza i elementów 

zagospodarowania placu,  

b) nakaz wydzielenia ulic (projektowanych dróg gminnych), warunkującego realizację projektowanej 

zabudowy wokół placu oraz terenów nie posiadających bezpośredniej obsługi komunikacyjnej,  

c) nakaz kształtowania pierzei placu i odchodzących z niego projektowanych ulic ze zwartą zabudową (w 

obowiązującej linii zabudowy) o spójnym charakterze architektonicznym, harmonizującej kolorystyce i o 

ujednoliconej wysokości,  

d) nakaz kształtowania obiektu usług publicznych osiowego, jako dominanty architektonicznej (z 

zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy ograniczenia wysokości) oraz obiektów małej architektury, 

obiektów i urządzeń budowlanych o ujednoliconym charakterze; dopuszcza się obiekty infrastruktury 

technicznej w tym inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z warunkiem ich 

maskowania,  

e) kształtowanie programu usług z dominacją funkcji ponadlokalnych i lokalnych, o szczególnym 

znaczeniu dla społeczności gminy, kulturotwórczych,  

f) zakaz wydzielania i podziału geodezyjnego terenów usług przyległych do placu w sposób inny niż 

ustalony w projekcie zmiany planu,  

g) dopuszcza się lokalizację wolno stojących, trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych, 

pomników, obiektów małej architektury (wodotrysków, obiektów architektury ogrodowej), 

tymczasowych obiektów budowlanych (kiosków ulicznych, pawilonów sprzedaży ulicznej 

i wystawowych, urządzeń rozrywkowych, powłok pneumatycznych), obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej w tym celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w sektorach wyodrębnionych 

w projekcie zagospodarowania placu i przyległych terenów.  

Rozdział 6. 
Zasady obsługi komunikacyjnej  

§ 9. Ustala się układ komunikacyjny obsługujący obszar objęty zmianą planu według następującej 
klasyfikacji funkcjonalnej i oznaczony na rysunku zmiany planu:  

1. Drogi publiczne oznaczone symbolem „ KD ”  

1) Drogi powiatowe klasy „ L ” (lokalne) KD-P(L) – 1553 L – droga powiatowa nr 1553 L relacji Niedźwiada 
– Brzeźnica Bychawska – Kaznów, KD-P(L) – 1555 L – droga powiatowa nr 1555 L relacji Niedźwiada – 

Brzeźnica Książęca – Gródek dla których obowiązują:  

a) parametry techniczne:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem zmiany planu – dla odcinków drogi 

oznaczonych symbolem KD-P(L) – 1553 L – odpowiednio 12,0 i 15,0 m, dla odcinka drogi 

oznaczonej symbolem KD-P(L) 1555 L – 12,0 m,  

- szerokość jezdni min. 5,5 m,  
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- dostępność nieograniczona,  

b) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, określone w ustaleniach szczegółowych, 

dotyczących wydzielonych terenów planistycznych,  

c) realizacja chodników, w terenach zabudowanych,  

d) dopuszcza się nasadzenia zieleni izolacyjnej,  

e) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, nie związanej z funkcjonowaniem drogi, za zgodą 

zarządcy drogi,  

f) zakaz realizacji ogrodzeń w pasie drogowym wyznaczonym w pkt 1a,  

g) budowa ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m;  

2) Droga powiatowa pozbawiona kategorii, wskazana do zaliczenia do kategorii dróg gminnych, stosownie do 

przepisów ustawy o drogach publicznych KD-P(L) / KD-G(L) d. droga powiatowa nr 1552 L relacji 

Niedźwiada – Tarło – pozbawiona kategorii, wymaga zaliczenia do kategorii dróg gminnych  

a) obowiązują warunki zagospodarowania dla drogi klasy L wymienione w ust. 1 pkt 2 – 6 oraz parametry 

techniczne:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m,  

- szerokość jezdni min. 5,0 m,  

- dostępność nieograniczona,  

b) obowiązują warunki zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej,  

c) regulacja stanu prawnego – zaliczenie do kategorii dróg publicznych – gminnych, z zachowaniem 

przepisów szczególnych z zakresu dróg publicznych;  

3) Drogi gminne klasy „ L ” (lokalne) KD-G(L) – 103508 L – droga gminna nr 103508 L relacji od drogi 
powiatowej nr 1552 L – Kol. Niedźwiada – Górka Lubartowska, KD-G(L)–01 - droga nowoprojektowana 

w dostosowaniu do układu własnościowego (odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 815 do drogi powiatowej 

nr 1553 L) dla których obowiązują:  

a) parametry techniczne:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m,  

- szerokość jezdni min. 5,0 m,  

- dostępność nieograniczona,  

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, określone w ustaleniach 

szczegółowych, dotyczących wydzielonych terenów planistycznych,  

c) realizacja chodników w terenach zabudowanych,  

d) dopuszcza się nasadzenia zieleni izolacyjnej,  

e) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, nie związanej z funkcjonowaniem drogi, za zgodą 

zarządcy drogi,  

f) zakazuje się budowy ogrodzeń w pasie drogowym wyznaczonym w pkt 3a,  

g) dopuszcza się budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m, w pasie rezerwowanym na budowę drogi 

oznaczonej symbolem KD-G(L)-01;  

4) Droga gminna klasy „ D ” (dojazdowa) KD-G(D) – 103509 L – droga gminna nr 103509 L relacji droga 
powiatowa nr 1553 L – Niedźwiada dla której obowiązują:  

a) parametry techniczne:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem zmiany planu – odpowiednio 8,0 m 

i 12,0 m,  

- szerokość jezdni min. 5,0 m,  
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- dostępność nieograniczona,  

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, określone w ustaleniach 

szczegółowych, dotyczących wydzielonych terenów planistycznych,  

c) dopuszcza się budowę chodników jednostronnych,  

d) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, nie związanej z funkcjonowaniem drogi, za zgodą 

zarządcy drogi,  

e) zakazuje się budowy ogrodzeń w pasie drogowym wyznaczonym w pkt 4a;  

5) Drogi gminne – projektowane klasy „ D ” (dojazdowe) KDG-P(D)–02 – projektowany odcinek drogi od 
drogi KD-G(L) 103508 do projektowanej drogi oznaczonej symbolem KD-G(L)-01, KDG-P(D)-02 z drogą 

oznaczoną symbolem KD-P(L)/KD-G(L) (wydzielające od północy i południa m.in. centralny plac układu 

urbanistycznego) dla których obowiązują:  

– projektowane odcinki dróg łączące ww. odcinek drogi  

a) wydzielenie dróg publicznych oraz zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych z zachowaniem przepisów 

szczególnych z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz dotyczących dróg publicznych,  

b) parametry techniczne:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – minimum10,0 m,  

- szerokość jezdni min. 5,0 m,  

- dostępność nieograniczona,  

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, określone w ustaleniach 

szczegółowych, dotyczących wydzielonych terenów planistycznych,  

d) realizacja chodników,  

e) dopuszcza się nasadzenia zieleni izolacyjnej,  

f) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, nie związanej z funkcjonowaniem drogi, za zgodą 

zarządcy drogi,  

g) zakazuje się budowy ogrodzeń w pasie drogowym wyznaczonym w pkt 5b,  

h) obowiązują warunki zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej.  

2. Drogi wewnętrzne oznaczone symbolem „ KDW ”  

1) Drogi wewnętrzne – istniejące – oznaczone symbolami KDW-03 KDW-04 KDW-05 KDW-06 KDW-07 

KDW-08 KDW-09dla których obowiązują:  

a) adaptacja istniejącego układu ogólnodostępnych dróg wewnętrznych, budowa dróg, zgodnie 

z warunkami zmiany planu,  

b) parametry techniczne:  

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem zmiany planu: • ulicy oznaczonej 

symbolem KDW-03 – min. 5,0 m, • dróg oznaczonych symbolami KDW-04, KDW-07, KDW-09 – 

min. 10,0 m, • dróg oznaczonych symbolami KDW-05, KDW-06 – min. 8,0 m, • drogi oznaczonej 

symbolem KDW-08 – min. 8,0 m i min. 10,0 m,  

- szerokość jezdni min. 3,0 m – 3,5 m z mijankami lub utwardzonymi poboczami,  

- dostępność nieograniczona,  

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, określone w ustaleniach 

szczegółowych, dotyczących wydzielonych terenów planistycznych,  

d) dopuszcza się realizację chodników w terenach zabudowanych,  

e) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, nie związanej z funkcjonowaniem drogi, za zgodą 

zarządcy drogi,  
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f) zakazuje się budowy ogrodzeń w pasie drogowym wyznaczonym w pkt 1b;  

2) Droga wewnętrzna – projektowana – oznaczona symbolem KDW-010dla której obowiązują:  

a) wydzielenie i budowa drogi wewnętrznej, ogólnodostępnej o następujących parametrach technicznych:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10,0 m,  

- szerokość jezdni min. 5,0 m,  

- dostępność nieograniczona,  

b) budowa drogi na odcinku kolidującym z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, 

z uwzględnieniem zasad określonych w ustaleniach ogólnych zmiany planu,  

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, określone w ustaleniach 

szczegółowych, dotyczących wydzielonych terenów planistycznych,  

d) budowa chodników w terenach zabudowanych,  

e) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, nie związanej z funkcjonowaniem drogi, za zgodą 

zarządcy drogi,  

f) zakazuje się budowy ogrodzeń w pasie drogowym wyznaczonym w pkt 2a;  

3) Drogi wewnętrzne – projektowane – oznaczone symbolem KDW dla których obowiązują:  

a) wydzielenie i realizacja dróg wewnętrznych staraniem i na koszt wnioskodawcy podziału terenu na 

działki budowlane – warunkujące podział terenów na działki budowlane, które nie posiadają 

bezpośredniego dostępu do dróg publicznych lub wewnętrznych – ogólnodostępnych,  

b) parametry techniczne projektowanych dróg:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem zmiany planu minimum 6,0 m, 8,0 m 

i 10,0 m,  

- szerokość jezdni 3,0 m – 3,5 m,  

- dostępność nieograniczona,  

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, określone w ustaleniach 

szczegółowych, dotyczących wydzielonych terenów planistycznych,  

d) dopuszcza się budowę chodników,  

e) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, nie związanej z funkcjonowaniem drogi, za zgodą 

zarządcy drogi,  

f) zakazuje się budowy ogrodzeń w pasie drogowym wyznaczonym w pkt 3b.  

3. Ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolem  „KDX”. 

1) Ciągi pieszo-jezdne – istniejące - oznaczone symbolem KDX dla których obowiązują:  

a) adaptacja ciągów komunikacyjnych, wydzielonych staraniem i na koszt właścicieli gruntów 

podlegających podziałowi na działki budowlane; dopuszcza się ich przedłużenie, z zachowaniem 

warunków zmiany planu,  

b) parametry techniczne:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – min. 5,0 m,  

- szerokość jezdni min. 3,0 m (dopuszcza się nawierzchnię utwardzoną),  

- dostępność nieograniczona,  

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, określone w ustaleniach 

szczegółowych, dotyczących wydzielonych terenów planistycznych,  

d) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, nie związanej z funkcjonowaniem drogi za zgodą 

zarządcy drogi,  

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
— 19 — Poz. 1001Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego



e) zakazuje się budowy ogrodzeń w pasie drogowym wyznaczonym w pkt 2a;  

2) Ciągi pieszo-jezdne – projektowane - oznaczone symbolem KDX dla których obowiązują:  

a) wydzielenie i realizacja ciągów pieszo-jezdnych staraniem i na koszt wnioskodawcy podziału terenu na 

działki budowlane – warunkujące podział terenów na działki budowlane, które nie posiadają 

bezpośredniego dostępu do dróg publicznych lub wewnętrznych – ogólnodostępnych,  

b) parametry techniczne:  

- szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 5,0 m,  

- szerokość jezdni minimum 3,0 m (dopuszcza się nawierzchnię utwardzoną),  

- dostępność nieograniczona,  

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, określone w ustaleniach 

szczegółowych, dotyczących wydzielonych terenów planistycznych,  

d) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, nie związanej z funkcjonowaniem drogi, za zgodą 

zarządcy drogi,  

e) zakazuje się budowy ogrodzeń w pasie drogowym wyznaczonym w pkt 2b.  

4. Ustala się zasady realizacji miejsc parkingowych w obrębie obszaru objętego zmianą planu, oznaczonych 

symbolem „ KS, ZP ”, z zachowaniem przepisów szczególnych:  

1) na wydzielonych terenach obsługi komunikacji z zielenią publiczną:  

a) oznaczonym symbolem 3 KS, ZP – parking dla obsługi kościoła (4UP) z zielenią izolacyjną od terenów 

mieszkalnictwa oraz urządzoną (dopuszcza się budowę placu zabaw dla dzieci),  

b) oznaczonym symbolem 48 KS, ZP – centralny plac z parkingami i zielenią urządzoną dla obsługi 

obszaru przestrzeni publicznej; obowiązuje grupowanie parkingów w sektorach wydzielonych 

w projekcie zagospodarowania terenu, izolowanych od ruchu pieszego zielenią;  

2) w obrębie wydzielonych terenów planistycznych, zgodnie z ustalonymi dla nich wskaźnikami;  

3) dopuszcza się parkowanie przyjezdniowe przy drogach gminnych i ogólnodostępnych wewnętrznych, jeśli 

nie będzie to kolidować z ruchem komunikacyjnym.  

5. Ustala się warunki grodzenia działek budowlanych, od strony obsługujących je dróg:  

1) w minimalnej odległości wyznaczonej przez linie rozgraniczające teren i ww. drogi, lub określonej 

w ustaleniach szczegółowych, z warunkami że:  

a) nie będą kolidowały z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną,  

b) nie będą kolidowały z innymi obiektami budowlanymi (np. sakralnymi) nie uwidocznionymi na 

załączniku graficznych planu,  

c) nie będą kolidowały z istniejącą zielenią wysoką;  

2) na terenach położonych przy drogach publicznych minimalne odległości określone w pkt 1, mogą zostać 

zmienione, z zachowaniem przepisów szczególnych, dotyczących dróg publicznych;  

3) na terenach położonych przy ogólnodostępnych drogach wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW 

(wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2) oraz ciągach pieszo-jezdnych oznaczonych symbolem KDX, odległości 

określone w pkt 1 mogą zostać zmniejszone gdy linia rozgraniczająca została ustalona:  

a) na podstawie projektu technicznego,  

b) uściślona w projekcie podziału geodezyjnego.  

Rozdział 7. 
Infrastruktura techniczna  

§ 10. 1. Tereny zaopatrzenia w wodę, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem TW – obowiązują 

ustalenia szczegółowe zmiany planu;  
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1) ustala się zaopatrzenie obszaru opracowania w wodę z istniejącego wodociągu zbiorowego w oparciu 

o ujęcie wód głębinowych w miejscowości Zabiele oraz Niedźwiada (ujęcie awaryjne);  

2) dla zabudowy rozproszonej, położonej poza zasięgiem wodociągów, ustala się zaopatrzenie w wodę 

poprzez lokalne ujęcia wód podziemnych (w tym studnie kopane).  

2. Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków:  

1) ustala się realizację zbiorczego systemu kanalizacji ściekowej do gminnej oczyszczalni komunalnej 

zlokalizowanej w miejscowości Tarło; dla obiektów położonych poza zasięgiem grawitacyjnego systemu 

kolektorów głównych ustala się budowę strefowych lokalnych przepompowni ścieków;  

2) na terenach zabudowy rozproszonej lub położonej poza zasięgiem kanalizacji zbiorczej ustala się:  

a) realizację przydomowych oczyszczalni ścieków,  

b) dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków, do czasu realizacji kanalizacji 

zbiorczej z warunkiem ich lokalizacji w sposób umożliwiający przyłączenie docelowo do sieci 

kanalizacyjnej;  

3) wprowadza się zakaz odprowadzania bądź wylewania ścieków bytowych do cieków wodnych, urządzeń 

melioracyjnych i do gruntu.  

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną:  

1) realizowane będzie w oparciu o istniejące i projektowane sieci średniego i niskiego napięcia. Przyłączenie 

do sieci elektroenergetycznej nowych obiektów lub zwiększenie mocy istniejących, będzie uzależnione od 

warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia i dostarczenia energii elektrycznej. W przypadku 

odmowy przyłączenia z powodu braku ww. warunków oraz braku zastrzeżeń od tej odmowy ze strony 

Urzędu Regulacji Energetyki, przyłączenie może być kontynuowane przez strony po zawarciu stosownej 

umowy, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań efektywności inwestycji dla właściciela sieci, 

w szczególności dotyczy to obszarów nie przewidzianych do zasilania w obowiązującym Planie Rozwoju;  

2) zagospodarowanie terenu należy wykonać w sposób możliwie nie kolidujący z istniejącymi urządzeniami 

elektroenergetycznymi. Należy zapewnić stały dostęp do urządzeń i sieci dla służb eksploatacyjnych 

z użyciem sprzętu ciężkiego. Ewentualna przebudowa linii i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących 

z planowanym zagospodarowaniem oraz wykonanie obostrzeń w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń 

projektowanych obiektów (w zależności od rodzaju obiektu) z istniejącymi napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi odbywać się będzie kosztem i staraniem inwestora projektowanej zabudowy, na 

podstawie warunków przebudowy kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i stosownej umowy 

cywilno-prawnej, zawartej z właścicielem sieci elektroenergetycznej;  

3) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, dopuszcza się dla zasilania obecnych 

przyszłych odbiorców energii elektrycznej, budowę linii elektroenergetycznych średniego i niskiego 

napięcia oraz stacji transformatorowych 15/04 kV,  

4) dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowych terenów pod realizację stacji transformatorowych, których 

nie uwzględniono w rysunkach planu, jeżeli uzasadnione jest to wzrostem zapotrzebowania mocy;  

5) planowane wnętrzowe stacje transformatorowe należy lokalizować na terenach wywłaszczonych, dla 

których możliwy jest dogodny dojazd dla sprzętu ciężkiego, o powierzchni gruntu pod stację do 80 m². 

Dopuszcza się realizację stacji transformatorowych w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki, przy 

zastosowaniu ścian stacji bez otworów drzwiowych i wentylacyjnych;  

6) przebudowę lub rozbudowę sieci elektroenergetycznej należy przewidzieć w pasach technicznych 

zarezerwowanych pod infrastrukturę energetyczną i innych trasach nie wyznaczonych w planie, 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci. Dla linii kablowych średniego i niskiego napięcia 

oraz złącz kablowych, pas techniczny winien być o szerokości min. 1 m. W pasach tych nie wolno sadzić 

drzew i krzewów oraz składować materiałów;  

7) w terenach zabudowy, budowę liniowych urządzeń elektroenergetycznych należy realizować w liniach 

rozgraniczających ulicy (drogi). W przypadku lokalizacji linii elektroenergetycznych i złącz kablowych 

w pasach technicznych dróg, szerokość pasów technicznych pod infrastrukturę elektroenergetyczną winna 

być zgodna z przepisami dotyczącymi budowy i eksploatacji dróg;  
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8) poza terenami zabudowy, wzdłuż dróg publicznych linie elektroenergetyczne w wykonaniu napowietrznym 

należy realizować zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych;  

9) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN-15kV i niskiego 

napięcia nn:  

a) wyznacza się pas techniczny – strefę ochronną wolną od zabudowy z zakazem nasadzeń drzew 

wysokopiennych, składowania materiałów łatwopalnych – o szerokości 15,0 m tj. 7,5 m od osi linii,  

b) w przypadku likwidacji linii, bądź jej przebudowy np. skablowania, ulega likwidacji również 

wyznaczona strefa, a tereny objęte strefą, otrzymują funkcje zgodnie z funkcją terenów przyległych,  

c) w strefie linii dopuszcza się nasadzenia drzew niskopiennych, krzewów, uprawy polowe i ogrodnicze, 

pod warunkiem zachowania wymaganych przepisami odległości drzew i gałęzi od linii 

elektroenergetycznej; zbliżenie obiektu budowlanego na odległość mniejszą niż ww. wymaga uzyskania 

indywidualnej zgody i spełnienia warunków, określonych przez dysponenta sieci,  

d) dla linii niskiego napięcia wymaga się zachowania odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przy zalesieniach i zadrzewieniach na terenie planowanej zabudowy należy zachować wymagane 

przepisami odległości gałęzi i drzew od linii elektroenergetycznej.  

4. Tereny obsługi telekomunikacji, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem TT – obowiązują 
ustalenia szczegółowe zmiany planu; zaopatrzenie w łączność telefoniczną - ustala się zaopatrzenie obszaru 

opracowania w łączność telefoniczną z istniejącej i rozbudowywanej sieci teletechnicznej, w oparciu 

o bezprzewodowe i przewodowe sieci telekomunikacyjne. Dopuszcza się inwestycje celu publicznego 

z zakresu łączności publicznej, z zachowaniem przepisów szczególnych.  

5. Zaopatrzenie w ciepło:  

1) ustala się zaopatrzenie obszaru opracowania w ciepło z kotłowni indywidualnych lub lokalnych, 

z wykorzystaniem paliw i technologii nie powodujących pogorszenia stanu środowiska oraz emisji spalin 

poniżej dopuszczalnych norm;  

2) jako paliwo preferuje się w szczególności olej opałowy niskosiarkowy, gaz ziemny, gaz propan-butan, 

energię elektryczną, pompy cieplne lub systemy solarne.  

6. Zaopatrzenie w gaz ziemny - ustala się zaopatrzenie obszaru opracowania w gaz ziemny 

z projektowanych sieci gazowych średniego ciśnienia, zgodnie z programem gazyfikacji.  

7. Gospodarka odpadami stałymi - postępowanie z odpadami komunalnymi (w tym gromadzenie odpadów 

komunalnych) zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Sposób postępowania 

z odpadami innymi niż komunalne powinien być zgodny z przepisami o odpadach. Składowanie odpadów na 

składowisku jest dopuszczalne w przypadku braku możliwości odzysku odpadów lub ich unieszkodliwiania 

w inny sposób niż składowanie, z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych.  

DZIAŁ III. 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

Rozdział 1. 
Ustalenia dotyczące terenów planistycznych na obszarze objętym zmianą planu w jednostce 

strukturalnej Niedźwiada (N)  

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 RM, MN – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych i mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem przekształceń, uzupełniania nową zabudową, 

podziałów geodezyjnych i zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany 

planu, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) rozbiórka obiektów w złym stanie technicznym;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczonej symbolem KD-P(L) 1555 L – min. 16,0 m, 

wyznaczona przez adaptowany budynek mieszkalny, usytuowany najbliżej drogi,  
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b) od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW–08  

- północnej – min. 3,0 m, wyznaczona przez istniejącą zabudowę jw.,  

- wschodniej – min. 8,0 m;  

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:  

1) regulacja istniejącego podziału geodezyjnego poprzez łączenie działek o szerokości mniejszej niż 16,0 m; 

dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, zgodnie z zasadą określoną orientacyjnie na załączniku 

graficznym, z zachowaniem warunków podziału określonych w ustaleniach ogólnych:  

a) wydzielenie działek budowlanych posiadających bezpośrednią dostępność do dróg wewnętrznych – 

ogólnodostępnych (KDW-08 i KDW-09),  

b) wydzielenie drogi wewnętrznej – KDW – o min. szerokości 10,0 m, zgodnie z ustaleniami ogólnymi 

zmiany planu – staraniem i na koszt właścicieli gruntów objętych podziałem;  

2) zabudowa i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu, 

z zachowaniem przepisów szczególnych ;  

3) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu określone dla strefy ochronnej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KDW-08 – min. 8,0 m,  

b) od północnej linii rozgraniczającej teren z drogą oznaczoną symbolem KDW–09 – min. 4,0 m (6,0 m od 

granicy ewidencyjnej ww. odcinka drogi),  

c) od wschodniej linii rozgraniczającej teren z drogą oznaczoną symbolem KDW-09 – min. 8,0 m (10,0 m 

od granicy ewidencyjnej ww. odcinka drogi),  

d) od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej SN – 7,5 m, z zastrzeżeniem warunków zmiany planu,  

e) od granic projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW – 10,0 m.  

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 KS, ZP – teren obsługi komunikacji i zieleni publicznej, ustala się:  

1) adaptacja istniejących parkingów dla obsługi zespołu kościelno-plebańskiego, z dopuszczeniem 

rozbudowy, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) obsługa przez istniejący zjazd na drogę powiatową oznaczoną symbolem KD-P(L) 1555 L ;  

3) urządzenie zieleni publicznej oraz pozostałe warunki zagospodarowania określone w ustaleniach ogólnych 

zmiany planu.  

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 UP – teren usług publicznych (kultu religijnego), ustala się:  

1) adaptacja obiektów sakralnych – kościoła rzymsko-katolickiego z towarzyszącymi obiektami – dzwonnicą, 

kapliczką oraz domem parafialnym;  

2) dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę istniejących obiektów, poza obszarem cmentarza 

przykościelnego;  

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 12,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczonej 

symbolem KD-P(L);  

4) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne zmiany planu.  

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 5 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:  

1) zabudowa i zagospodarowanie terenu, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu;  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej oznaczonej 

symbolem KDW-08.  

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 6 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
komercyjnych, ustala się:  
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1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem przekształceń, uzupełniania nową zabudową, 

podziałów geodezyjnych i zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany 

planu;  

2) rozbiórka obiektów w złym stanie technicznym;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczonej symbolem KD-P(L) – w nawiązaniu do adaptowanej 

zabudowy – 12,0 m,  

b) od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW-08 – min. 8,0 m,  

c) od granicy ciągu pieszo-jezdnego – oznaczonego symbolem KDX – min 4,0 m.  

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 7 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
komercyjnych, ustala się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem przekształceń, uzupełniania nową zabudową, 

podziałów geodezyjnych i zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany 

planu;  

2) regulacja istniejącego podziału geodezyjnego poprzez łączenie działek o szerokości mniejszej niż 16,0 m; 

dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, zgodnie z zasadą określoną na załączniku graficznym, 

z zachowaniem warunków podziału określonych w ustaleniach ogólnych:  

a) wydzielenie działek budowlanych posiadających bezpośrednią dostępność do dróg wewnętrznych – 

ogólnodostępnych (KDW-08, KDW-09 i KDW-07),  

b) wydzielenie drogi wewnętrznej – KDW – o min. szerokości 10,0 m, zgodnie z ustaleniami ogólnymi 

zmiany planu – staraniem i na koszt właścicieli gruntów objętych podziałem;  

3) zabudowa i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu, 

z zachowaniem przepisów szczególnych ;  

4) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu określone dla strefy ochronnej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej;  

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KDW-08 – min. 8,0 m,  

b) od granicy ewidencyjnej drogi oznaczonej symbolem KDW–07 – 6,0 m,  

c) od linii rozgraniczającej teren z drogą oznaczoną symbolem KDW-09 – min. 8,0 m (10,0 m od granicy 

ewidencyjnej ww. odcinka drogi),  

d) od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej SN – 7,5 m, z zachowaniem warunków zmiany planu,  

e) od granic projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW – 10,0 m;  

6) na obszarze koncentracji stanowisk archeologicznych obowiązują ustalenia dotyczące planistycznej strefy 

obserwacji archeologicznej.  

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 8 U – teren zabudowy usługowej komercyjnej, ustala się:  

1) adaptacja budynku bliźniaczego – usługowego (usługi komercyjne handlu i bankowości); dopuszcza się 

zmianę sposobu użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem ustalonym zmianą planu;  

2) dopuszcza się nadbudowę obiektu usługowego o jedną kondygnację lub jego odtworzenie (budowę nowego 

obiektu), z zachowaniem przepisów szczególnych i warunków zmiany planu;  

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczonej symbolem KD-P(L) 

1553 L – ok. 7,0 m, w przypadku odtwarzania obiektu obowiązuje zachowanie minimalnej odległości 8,0 

m.  

9. Dla terenu oznaczonego symbolem 9 U, MN – teren zabudowy usługowej komercyjnej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:  

1) adaptacja istniejącego budynku usługowego (usługi handlu);  
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2) dopuszcza się nadbudowę obiektu usługowego o jedną kondygnację, rozbudowę budynku lub budowę 

nowego obiektu, z zachowaniem warunków zmiany planu i przepisów szczególnych;  

3) dopuszcza się budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zabudową towarzyszącą, na warunkach 

określonych w ustaleniach ogólnych dotyczących terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN”;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających ulicy KD-G(D) 103509 L – 8,0 m.  

10. Dla terenu oznaczonego symbolem 10 RM,U – teren zabudowy zagrodowej i usług komercyjnych, 
ustala się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i usług komercyjnych (usługi handlu artykułami rolnymi, 

paszami i koncentratami oraz przemysłowymi – wbudowane w budynek mieszkalny) z dopuszczeniem 

przekształceń, uzupełniania nową zabudową, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany 

planu, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy – min. 8,0 m od linii rozgraniczających drogi KD-G(D) – 103509 L, 

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy.  

11. Dla terenu oznaczonego symbolem 11 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
komercyjnych, ustala się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i usług publicznych (usługi łączności wbudowane w budynek 

mieszkalny) z dopuszczeniem przekształceń, uzupełniania nową zabudową, podziałów geodezyjnych 

i zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu;  

2) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany planu, 

z zastrzeżeniem że wydzielenie działek nie posiadających bezpośredniego dostępu do dróg publicznych 

i ogólnodostępnych dróg wewnętrznych jest warunkowane wydzieleniem ciągu pieszo-jezdnego 

oznaczonego symbolem KDX – staraniem i na koszt wnioskodawcy podziału;  

3) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu określone dla strefy ochronnej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej SN;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej KD-P(L) 1553 L, w nawiązaniu do adaptowanej zabudowy  

– ok. 7,0 m i 15,0 m,  

b) od linii rozgraniczających drogi gminnej, oznaczonej symbolem KD-G(D) – 103509 L - 8,0 m,  

c) od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej SN – 7,5 m,  

d) od linii rozgraniczających ogólnodostępnej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW-08  

– min. 8,0 m,  

e) od granicy ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KDX – 4,0 m.  

12. Dla terenu oznaczonego symbolem 12 MN, U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
komercyjnych, ustala się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem przekształceń, uzupełniania nową zabudową, 

podziałów geodezyjnych i zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany 

planu;  

2) dopuszcza się podział terenu zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany planu, z zastrzeżeniem  

że wydzielenie działki nie posiadającej bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej jest 

warunkowane wydzieleniem na koszt i staraniem wnioskodawcy podziału – drogi wewnętrznej o min. 

szerokości 10,0 m;  

3) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu dotyczące:  

a) strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN – 7,5 m,  

b) planistycznej ochrony znalezisk archeologicznych, dotyczące stanowiska archeologicznego;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  
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a) od linii rozgraniczających drogi gminnej, oznaczonej symbolem KD-G(D) – w nawiązaniu  

do adaptowanej zabudowy – 10,0 m,  

b) od linii rozgraniczających ogólnodostępnych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami KDW-07 

i KDW-08 – min. 8,0 m,  

c) od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej SN – 7,5 m,  

d) od granicy projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW – w nawiązaniu  

do adaptowanej zabudowy – 4,0 m i 10,0 m.  

13. Dla terenu oznaczonego symbolem 13 RM, MN – teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ustala się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 

przekształceń, uzupełniania nową zabudową, podziałów geodezyjnych i zagospodarowania, zgodnie 

z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu;  

2) dopuszcza się podział terenu zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany planu, z zastrzeżeniem  

że wydzielenie działki nie posiadającej bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej jest 

warunkowane wydzieleniem na koszt i staraniem wnioskodawcy podziału – drogi wewnętrznej o min. 

szerokości 10,0 m;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od linii rozgraniczających drogi gminnej, oznaczonej symbolem KD-G(D) – w nawiązaniu  

do adaptowanej zabudowy, odpowiednio 6,0 m i 12,0 m,  

b) od wschodniej linii rozgraniczającej od ogólnodostępnej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 

KDW-07 – 4,0 m,  

c) od północnej linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW-07 – 8,0 m,  

d) od granicy projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW – 4,0 m.  

14. Dla terenu oznaczonego symbolem 14 RM,MN – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, ogrodniczych, agroturystycznych i mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem przekształceń, uzupełniania nową zabudową, 

podziałów geodezyjnych i zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany 

planu, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) dopuszcza się podział na działki budowlane, zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany planu, 

z zastrzeżeniem że wydzielenie działek nie posiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej 

i ogólnodostępnej drogi wewnętrznej jest warunkowane wydzieleniem drogi wewnętrznej oznaczonej 

symbolem KDW o minimalnej szerokości 8,0 m;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od zachodniej linii rozgraniczającej z drogami oznaczonymi symbolami KD-G(D) – 103509 L i KDW-

07 – 10,0 m,  

b) od północnej linii rozgraniczającej z drogą oznaczoną symbolem KDW-07 – 8,0 m,  

c) od południowej linii rozgraniczającej z drogą oznaczoną symbolem KDW-06 – 8,0 m,  

d) od granicy projektowanej drogi oznaczonej symbolem KDW – północnej - 10,0 m, południowej – 8,0 m,  

e) od granicy ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KDX – 4,0 m.  

15. Dla terenu oznaczonego symbolem 15 RM,MN – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, ogrodniczych, agroturystycznych i mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:  

1) dopuszcza się podział na działki budowlane, zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany planu, 

z zastrzeżeniem że wydzielenie działek nie posiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej 

i ogólnodostępnej drogi wewnętrznej jest warunkowane wydzieleniem drogi wewnętrznej oznaczonej 

symbolem KDW o minimalnej szerokości 8,0 m;  

2) zabudowa i zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu;  
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od zachodniej linii rozgraniczającej z drogą gminną oznaczoną symbolem KD-G(D) – 103509 L  

– 8,0 m,  

b) od krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczonej symbolem KD-P(L) – 1553L – 20,0 m,  

c) od północnej linii rozgraniczającej z ogólnodostępną drogą wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW-06 

– 8,0 m,  

d) od granicy drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW – 10,0 m,  

e) od linii rozgraniczającej z terenami leśnymi oznaczonymi symbolem 16 ZL – min. 12,0 m.  

16. Dla terenu oznaczonego symbolem 15a RM,MN – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, ogrodniczych, agroturystycznych i mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:  

1) dopuszcza się podział na działki budowlane, zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany planu;  

2) zabudowa i zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczonej symbolem KD-P(L) – 1553L – 20,0 m,  

b) od granicy ewidencyjnej drogi (w ciągu projektowanej drogi KD-G(L)-01) – 20,0 m.  

17. Dla terenów oznaczonych symbolami 16 ZL i 17 ZL – tereny leśne – obowiązują ustalenia ogólne 
zmiany planu.  

18. Dla terenu oznaczonego symbolem 18 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala 
się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z dopuszczeniem przekształceń, uzupełniania 

nową zabudową, podziałów geodezyjnych, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany 

planu, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od wschodniej linii rozgraniczającej teren z drogą gminną oznaczoną symbolem KD-G(D) – 103509 L  

- min. 4,0 m, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy,  

b) od północnej linii rozgraniczającej teren z ww. drogą gminną - zmienna – w nawiązaniu do adaptowanej 

zabudowy, odpowiednio 8,0 m, 16,0 m, 8,0 m, 6,0 m i 10,0 m,  

c) od linii rozgraniczającej ogólnodostępnej drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW-05 – 8,0 m,  

d) od granicy projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW-010 – 12,0 m, zgodnie 

z rysunkiem zmiany planu.  

19. Dla terenu oznaczonego symbolem 19 RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
ogrodniczych, agroturystycznych, ustala się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem przekształceń, uzupełniania nową zabudową, 

podziałów geodezyjnych, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu, z zachowaniem 

przepisów szczególnych;  

2) dopuszcza się podział na działki budowlane, zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany planu, 

z zastrzeżeniem że wydzielenie działek nie posiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej 

i ogólnodostępnej drogi wewnętrznej jest warunkowane wydzieleniem drogi wewnętrznej ogólnodostępnej 

– projektowanej, oznaczonej symbolem KDW-010 o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających  

– 10,0 m;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od linii rozgraniczającej drogi gminnej oznaczonej symbolem KD-G(D) – 103509 L - 4,0 m,  

b) od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, ogólnodostępnej oznaczonej symbolem KDW-05 – 8,0 m,  
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c) od granicy drogi wewnętrznej, ogólnodostępnej – projektowanej oznaczonej symbolem KDW-010 – 10,0 

m.  

20. Dla terenu oznaczonego symbolem 20 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala 
się:  

1) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem, warunkami zagospodarowania i ustaleniami ogólnymi zmiany 

planu, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) dopuszcza się podział terenu, zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany planu, z zastrzeżeniem:  

a) wydzielenia ogólnodostępnej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW-010 o min. szerokości 

10,0 m,  

b) wydzielenia dróg wewnętrznych staraniem i na koszt wnioskodawców podziału, oznaczonych symbolem 

KDW o min. szerokości 8,0 m, dla obsługi działek nie posiadających bezpośredniego dostępu do drogi 

wymienionej w pkt 2a; dopuszcza się wydzielenie ww. dróg wspólnych dla obsługi sąsiadujących działek 

podlegających podziałowi;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KDW-010 – 10,0 m,  

b) od granicy dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW (w przypadku ich wydzielania przez 

właścicieli gruntów) – min. 4,0 m.  

21. Dla terenu oznaczonego symbolem 21 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala 
się:  

1) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem, warunkami zagospodarowania i ustaleniami ogólnymi zmiany 

planu, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) dopuszcza się zabudowę bliźniaczą w przypadku wydzielenia odcinka drogi oznaczonej symbolem KDW-

010; możliwość zabudowy działek w granicach terenu, z ich obsługą przez istniejącą drogę gminną 

oznaczoną symbolem KD-G(D)-103509 L, warunkowana regulacją podziału geodezyjnego – połączeniem 

i podziałem zgodnie z warunkami zmiany planu;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od linii rozgraniczającej drogi gminnej oznaczonej symbolem KD-G(D)-103509 L – min. 4,0 m,  

b) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KDW-010 – 10,0 m.  

22. Dla terenu oznaczonego symbolem 22 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala 
się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, z dopuszczeniem przekształceń, uzupełniania 

nową zabudową, podziałów geodezyjnych, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany 

planu, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) dopuszcza się podział na działki budowlane, zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany planu, 

z zastrzeżeniem że wydzielanie działek nie posiadających bezpośredniego dostępu do dróg publicznych jest 

warunkowane wydzieleniem ogólnodostępnej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW-10 – o min. 

szerokości 10,0 m;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KD-P(L)-1553 L – w nawiązaniu  

do adaptowanej zabudowy – ok. 15,0 m, na pozostałym odcinku – min. 20,0 m,  

b) od linii rozgraniczających drogi gminnej oznaczonej symbolem KD-G(D)-103509 L – min. 8,0 m,  

c) od granicy projektowanej ogólnodostępnej drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW-010 – min. 

10,0 m,  

d) od linii rozgraniczającej terenu leśnego, oznaczonego symbolem 17 ZL – min. 12,0 m;  

4) obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu dla obszaru koncentracji stanowisk archeologicznych, 

określonego na rysunku zmiany planu dotyczące strefy obserwacji archeologicznej.  
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23. Dla terenu oznaczonego symbolem 23 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala 
się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i usług komercyjnych (zakład naprawy samochodów 

w wolnostojącym budynku w siedlisku rolnym), z dopuszczeniem przekształceń, uzupełniania nową 

zabudową, podziałów geodezyjnych i zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi 

zmiany planu, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) dopuszcza się podział geodezyjny, zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany planu, pod warunkiem 

wydzielenia, na koszt i staraniem wnioskodawców podziału ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem 

KDX o min. szerokości 5,0 m oraz projektowanej ogólnodostępnej drogi wewnętrznej, oznaczonej 

symbolem KDW-010;  

3) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu określone dla napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 

w ustaleniach ogólnych zmiany planu;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KD-P(L)-1553 L – w nawiązaniu do 

adaptowanej zabudowy – min. 15,0 m,  

b) od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej SN – 7,5 m, z zastrzeżeniem ustaleń ogólnych zmiany 

planu,  

c) od linii rozgraniczającej projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW-010 – min.  

6,0 m,  

d) od granicy projektowanego ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem KDX – min. 4,0 m  

(w przypadku jego wydzielenia).  

24. Dla terenu oznaczonego symbolem 24 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala 
się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem przekształceń, uzupełniania nową zabudową, 

podziałów geodezyjnych i zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany 

planu, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu określone dla napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 

w ustaleniach ogólnych zmiany planu;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od linii rozgraniczającej drogi gminnej oznaczonej symbolem KD-G(D)-103509 L – w nawiązaniu  

do adaptowanej zabudowy, odpowiednio min. 12,0 m i min. 8,0 m,  

b) od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej SN – 7,5 m.  

25. Dla terenu oznaczonego symbolem 25 U – teren usług komercyjnych, ustala się:  

1) adaptacja istniejących obiektów usługowych (usługi handlu w obiektach wolnostojących, na wydzielonych 

działkach) z dopuszczeniem ich przebudowy, zmiany sposobu użytkowania, nadbudowy o jedną 

kondygnację oraz rozbudowy budynku w południowej części terenu o maksymalnie 60% jego powierzchni 

zabudowy, z zachowaniem ustaleń ogólnych zmiany planu oraz przepisów szczególnych;  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczonej symbolem KD-P(L)-1553 L – min. 8,0 m (dotyczy 

rozbudowy budynku, z wyłączeniem nadbudowy),  

b) od linii rozgraniczających drogi gminnej oznaczonej symbolem KD-G(D)- 103509 L – min. 4,0 m, 

w nawiązaniu do adaptowanej zabudowy.  

26. Dla terenu oznaczonego symbolem 26 U,P – teren zabudowy usługowej komercyjnej i obiektów 
produkcyjnych, ustala się:  

1) adaptacja istniejącego wielofunkcyjnego obiektu usługowo-produkcyjnego (usług handlu i administracji, 

piekarnia), z dopuszczeniem jego przebudowy, zmiany sposobu użytkowania oraz nadbudowy o jedną 
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kondygnację (bez prawa rozbudowy), zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu,  

m. in. dotyczącymi terenów usług komercyjnych „U”, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) maksymalna wysokość zabudowy – II kondygnacje nadziemne – do 12,0 m;  

3) geometria dachu – dach wielospadowy o nachyleniu połaci 20° – 45°;  

4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – odpowiada wskaźnikowi powierzchni istniejącej 

zabudowy;  

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni terenu planistycznego;  

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KD-P(L) – 

1553 L – min. 8,0m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.  

27. Dla terenu oznaczonego symbolem 27 U,MN – teren zabudowy usługowej komercyjnej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:  

1) zabudowa i zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym zmianą planu i z zachowaniem 

warunków ogólnych zmiany planu oraz przepisów szczególnych;  

2) dopuszcza się podział terenu na 2 działki budowlane, zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany 

planu;  

3) obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu dotyczące istniejącej kapliczki objętej planistyczną ochroną 

konserwatorską;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KD-P(L) -1553 L – 8,0 m i 15,0 m,  

b) od linii rozgraniczających drogi gminnej, oznaczonej symbolem KD-G(D) - 103509 L – min. 12,0 m.  

28. Dla terenów oznaczonych symbolami 28 MN,U; 29 MN,U; 30 MN,U; 31 MN,U; 33 MN,U – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług komercyjnych, ustala się:  

1) zabudowa terenów i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem i warunkami ogólnymi ustalonymi 

zmianą planu, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) dopuszcza się etapową zabudowę terenów w dostosowaniu do realizacji układu komunikacyjnego:  

a) w I etapie – w przyległym do drogi powiatowej oznaczonej symbolem KD-P(L) – 1553 L i przy drodze 

oznaczonej symbolem KD-G(L)-01 (w ciągu istniejącej drogi),  

b) w II etapie – na działkach przyległych do projektowanego odcinka drogi oznaczonej symbolem  

KD-G(L)-01 (w południowej części terenu),  

c) dopuszcza się zabudowę na działkach wydzielonych zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany 

planu, nie posiadających bezpośredniego dostępu do dróg wymienionych w pkt 2 a i b, pod warunkiem 

wydzielenia obsługujących je odcinków dróg, staraniem i na koszt wnioskodawców podziału;  

3) na obszarze koncentracji stanowisk archeologicznych w obrębie terenu oznaczonego symbolem 28 MN,U 

obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu dotyczące planistycznej strefy obserwacji archeologicznej, na 

terenie oznaczonym symbolem 33 MN,U – w rejonie lokalizacji stanowiska archeologicznego obowiązuje 

planistyczna ochrona znalezisk archeologicznych;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KD-P(L) -1553 L – 20,0 m,  

b) od wschodniej linii rozgraniczającej terenu, oznaczonego symbolem 28 MN,U z drogą oznaczoną 

symbolem KD-G(L)-01 – 15,0 m,  

c) od południowej linii rozgraniczającej tereny, oznaczone symbolami 28 MN,U; 30 MN,U i 31 MN,U 

z drogą oznaczoną symbolem KD-G(L)-01 – 10,0 m,  

d) od granicy dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem KDW (łączących drogę KD-P(L) 

z projektowaną drogą KD-G(L)-01) – 6,0 m,  
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e) od granicy pozostałych dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem KDW i placów nawrotowych  

– 4,0 m.  

29. Dla terenów oznaczonych symbolami 32 MN i 34 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ustala się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem jej rozbudowy, 

z zachowaniem ustaleń ogólnych zmiany planu oraz przepisów szczególnych;  

2) dopuszcza się podział terenu oznaczonego symbolem 32 MN na działki budowlane i jego zabudowę pod 

warunkiem wydzielenia, staraniem i na koszt wnioskodawców podziału, drogi wewnętrznej oznaczonej 

symbolem KDW;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KD-P(L) -1553 L – 20,0 m,  

b) od granicy projektowanych dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem KDW - odpowiednio – 6,0 m 

i od drogi wewnętrznej z placem nawrotowym – 4,0 m.  

30. Dla terenu oznaczonego symbolem 35 UP – teren usług publicznych, ustala się:  

1) adaptacja budynku wielofunkcyjnego usług publicznych (Urząd Gminy, inne usługi administracji, usługi 

kultury- Gminna Biblioteka Publiczna, ochrony bezpieczeństwa publicznego – posterunek policji) 

z dopuszczeniem zmiany sposobu użytkowania i rozbudowy, z zachowaniem warunków ustaleń ogólnych 

zmiany planu oraz przepisów szczególnych;  

2) obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni z drogą powiatową oznaczoną symbolem KD-P(L) – 

min. 12,0 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.  

31. Dla terenów oznaczonych symbolami 36 MW i 37 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, ustala się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem jej rozbudowy, 

z zachowaniem ustaleń ogólnych zmiany planu oraz przepisów szczególnych;  

2) obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy terenu oznaczonego symbolem 37 MW – nawiązaniu do istniejącego 

budynku mieszkalnego, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KD-P(L) -1553 L – 12,0 m,  

b) od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KD-P(L)/KDG-P(L) – min. 6,0 m.  

32. Dla terenu oznaczonego symbolem 38 TT – teren obsługi telekomunikacji, ustala się:  

1) adaptacja obiektu technicznego telekomunikacji, z możliwością zagospodarowania zgodnie 

z przeznaczeniem;  

2) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania terenu, zgodnie z funkcją sąsiednich terenów;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KD-P(L)/KDG-P(L) – 

min. 6,0 m.  

33. Dla terenu oznaczonego symbolem 39 KS – teren obsługi komunikacji, ustala się:  

1) adaptacja budynku garażowego (związanego z obsługą terenu oświaty);  

2) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania terenu, zgodnie z funkcją sąsiednich terenów;  

3) obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KD-P(L)/KDG-P(L) – 

min. 6,0 m.  

34. Dla terenu oznaczonego symbolem 40 RU – teren obsługi rolnictwa, ustala się:  
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1) adaptacja obiektu lecznicy dla zwierząt z dopuszczeniem jego nadbudowy o jedną kondygnację, rozbudowy 

lub zmiany sposobu użytkowania, z zachowaniem warunków ustaleń ogólnych zmiany planu oraz 

przepisów szczególnych;  

2) obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KD-P(L)/KDG-P(L) – 

w nawiązaniu do istniejącego budynku lecznicy - min. 6,0 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.  

35. Dla terenu oznaczonego symbolem 41 UP – teren usług publicznych, ustala się:  

1) adaptacja obiektu wielofunkcyjnego usług publicznych (oświaty – szkoła podstawowa, gimnazjum; usług 

innych – OSP, kultury i sportu – hala widowiskowo-sportowa, boiska) z dopuszczeniem jego rozbudowy 

lub budowy obiektów związanych funkcjonalnie, z zachowaniem warunków ogólnych zmiany planu oraz 

przepisów szczególnych;  

2) obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej;  

3) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu w nawiązaniu do istniejącej 

zabudowy - od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KD-P(L)/KDG-P(L) – ok. 17,0 m.  

36. Dla terenu oznaczonego symbolem 42 US – teren sportu i rekreacji, ustala się:  

1) adaptacja boisk sportowych;  

2) dopuszcza się budowę obiektu sportowego (kubaturowego) – pływalni, lodowiska itp., wzbogacającego 

program usług;  

3) obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej.  

37. Dla terenu oznaczonego symbolem 43 UP,US – teren usług publicznych i sportu i rekreacji, ustala się:  

1) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu, z zachowaniem 

przepisów szczególnych;  

2) dopuszcza się budowę wielofunkcyjnego obiektu usług lokalnych i ponadlokalnych (np. ośrodek 

konferencyjny z usługami kultury i sportu, z dopuszczeniem funkcji komercyjnych – hotel, ośrodek spa 

itp.);  

3) obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KD-P(L)/KDG-P(L) – 15,0 m,  

b) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KD-G(L)-01 – 10,0 m.  

38. Dla terenu oznaczonego symbolem 44 Um – teren usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji 
mieszkalnej, ustala się:  

1) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu, z zachowaniem 

przepisów szczególnych;  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KD-P(L)/KDG-P(L) – 15,0 m,  

b) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KD-G(L)-01 – 10,0 m.  

39. Dla terenu oznaczonego symbolem 45 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala 
się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z dopuszczeniem przekształceń, rozbudowy 

i uzupełniania nowymi obiektami, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu, 

z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) rozbiórka obiektów w złym stanie technicznym;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, w nawiązaniu do adaptowanej 

zabudowy:  
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a) od krawędzi jezdni drogi gminnej, oznaczonej symbolem KD-G(L) – odpowiednio ok. 13,0 m i 24,0 m,  

b) od krawędzi jezdni drogi, oznaczonej symbolem KD-P(L)/KDG-P(L) – ok. 12,0 m,  

b) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KDG-P(D)-02 – 2,0 m.  

40. Dla terenu oznaczonego symbolem 46 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
komercyjnych, ustala się:  

1) adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem jego rozbudowy i uzupełniania 

nowymi obiektami, zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu, z zachowaniem 

przepisów szczególnych;  

2) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej szerokości 18,0 m i jego zabudowę, 

zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami ogólnymi zmiany planu, warunkowany wydzieleniem, staraniem 

i na koszt wnioskodawców podziału (zabudowy) drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW 

o szerokości 8,0 m z placem nawrotowym;  

3) obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, w nawiązaniu do adaptowanej 

zabudowy:  

a) od krawędzi jezdni drogi, oznaczonej symbolem KD-P(L)/KDG-P(L) – 12,0 m,  

b) od granicy drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW – 4,0 m.  

41. Dla terenów oznaczonych symbolami 47 Um i 51 Um – tereny usług komercyjnych z dopuszczeniem 
funkcji mieszkalnej, ustala się:  

1) zabudowa terenów i podział na działki budowlane warunkowany wydzieleniem dróg gminnych 

o szerokości min. 10,0 m, oznaczonych symbolem KDG-P(D)-02 oraz zachowaniem warunków ogólnych 

zmiany planu dotyczących w szczególności kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;  

2) obowiązuje zachowanie warunków podziału na działki o minimalnej szerokości 18,0 m, ustalonej linii 

zabudowy, gabarytów i formy zabudowy;  

3) linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) obowiązujące – od granicy drogi oznaczonej symbolem KDG-P(D)-02 na wyznaczonych na rysunku 

zmiany planu odcinkach – 6,0 m,  

b) nieprzekraczalne  

- od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KD-P(L)/KDG-P(L) – 12,0 m, ponadto  

- na terenie oznaczonym symbolem 47 Um – od południowej granicy z drogą oznaczoną symbolem 

KDG-P(D)-02 - 15,0 m, od zachodniej granicy z projektowaną ww. drogą gminną – 2,0 m,  

- na terenie oznaczonym symbolem 51 Um – od zachodniej granicy z drogą oznaczoną symbolem 

KDG-P(D)-02 – 10,0 m.  

42. Dla terenu oznaczonego symbolem 48 KS,ZP – teren obsługi komunikacji i zieleni publicznej, ustala 
się:  

1) ukształtowanie centralnego placu układu urbanistycznego Niedźwiady z zachowaniem zasad funkcjonalno-

przestrzennych i kompozycyjnych określonych w ustaleniach ogólnych zmiany planu;  

2) obowiązują w szczególności ustalenia zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej.  

43. Dla terenu oznaczonego symbolem 49 UP – teren usług publicznych, ustala się:  

1) zabudowa terenu wielofunkcyjnym obiektem usług publicznych o znaczeniu lokalnym (i ewentualnie 

związanych z obsługą lotniska), zachowaniem warunków ogólnych zmiany planu;  

2) obowiązują w szczególności ustalenia zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej;  

3) dopuszcza się lokalizację zespołu obiektów w zwartej zabudowie, na wydzielonych działkach o szerokości 

około 20,0 m;  
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4) linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) obowiązująca – od strony placu oznaczonego symbolem 48 KS,ZP, wyznaczająca pierzeję placu, 

odpowiada wschodniej linii rozgraniczającej,  

b) nieprzekraczalne  

- od granicy północnej i południowej z drogą oznaczonej symbolem KDG-P(D)-02 – 4,0 m,  

- od zachodniej granicy z ciągiem pieszo-jezdnym oznaczonym symbolem KDX – 8,0 m.  

44. Dla terenu oznaczonego symbolem 50 U,UP – teren zabudowy usługowej komercyjnej i usług 
publicznych, ustala się:  

1) zabudowa terenu wielofunkcyjnym obiektem lub zespołem obiektów, zgodnie z przeznaczeniem 

i warunkami ogólnymi zmiany planu;  

2) dopuszcza się powiązanie funkcjonalne z obiektami na terenie oznaczonym symbolem 49 UP;  

3) obowiązują w szczególności ustalenia zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od granicy projektowanego ciągu pieszo-jezdnego – 4,0 m;  

b) od granicy południowej i północnej dróg oznaczonych symbolem KDG-P(D) – 4,0 m;  

c) od zachodniej granicy drogi oznaczonej symbolem KDG-P(D) – 10,0 m.  

45. Dla terenu oznaczonego symbolem 52 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej komercyjnych, ustala się:  

1) zabudowa terenu, podział na działki budowlane, zgodnie z przeznaczeniem i warunkami ogólnymi zmiany 

planu, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) obowiązują w szczególności ustalenia zmiany planu dotyczące obszaru przestrzeni publicznej;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających z drogami oznaczonymi symbolami  

KD-P(L)/KDG-P(L), KD-G(L)-01 i KDG-P(D)-02 – 10,0 m.  

46. Dla terenu oznaczonego symbolem 53 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej komercyjnych, ustala się:  

1) zabudowa terenu, podział na działki budowlane, zgodnie z przeznaczeniem i warunkami ogólnymi zmiany 

planu, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od linii rozgraniczających z drogą oznaczoną symbolem KD-G(L)-01 - 10,0 m;  

b) od linii rozgraniczających z drogą oznaczoną symbolem KDG-P(D)-02 – 10,0 m;  

c) od granicy drogi z placem nawrotowym, oznaczonej symbolem KDW (w przypadku jej wydzielenia)  

- 4,0 m.  

47. Dla terenu oznaczonego symbolem 54 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala 
się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem przekształceń, rozbudowy i uzupełniania 

nowymi obiektami, zgodnie z przeznaczeniem i warunkami ogólnymi zmiany planu;  

2) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane i jego zabudowę, zgodnie z zasadą określoną 

orientacyjnie na rysunku zmiany planu i warunkami ogólnymi zmiany planu oraz przepisami szczególnym; 

podział terenu i zabudowę działek nie mających bezpośredniego dostępu do istniejących dróg oznaczonych 

symbolami KD-G(L) i KD-G(L)-01 warunkuje się wydzieleniem drogi gminnej oznaczonej symbolem 

KDG-P(D)-02 oraz dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW wraz z placami nawrotowymi;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi gminnej oznaczonej symbolem KD-G(L) -103508 L – 15,0 m;  
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b) od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-G(L)-01 – 10,0 m;  

c) od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDG-P(D)-02 – 10,0 m i 6,0 m;  

d) od granicy dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW o szerokości min. 8,0 m wraz z placami 

nawrotowymi oraz ciągu pieszo-jezdnego o szerokości min. 5,0 m – 4,0 m.  

48. Dla terenu oznaczonego symbolem 55 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala 
się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się jej rozbudowę, zmianę 

sposobu użytkowania i uzupełnianie nowymi budynkami, z zachowaniem warunków zmiany planu 

i przepisów szczególnych;  

2) obowiązują w rejonie lokalizacji stanowiska archeologicznego, warunki planistycznej ochrony znalezisk 

archeologicznych, określone w ustaleniach ogólnych zmiany planu;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KDW-03 (ul. 5-go Maja) – w nawiązaniu do istniejącej 

zabudowy – 6,0 m;  

b) od krawędzi jezdni drogi gminnej oznaczonej symbolem KD-G(L) – 103508 L – 10,0 m.  

49. Dla terenu oznaczonego symbolem 56 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
komercyjnych, ustala się:  

1) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem terenu i warunkami ogólnymi zmiany planu, z zachowaniem 

przepisów szczególnych;  

2) dopuszcza się zbliżenie budynku mieszkalnego, usługowego na odległość min. 1,5 m do granicy 

z sąsiednią, zabudowaną działką oraz budynku gospodarczego, przy granicy sąsiednich działek, 

z zachowaniem przepisów szczególnych;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-G(L)-01 – min. 4,0 m;  

b) od krawędzi jezdni drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW-03 – min. 6,0 m.  

50. Dla terenów oznaczonych symbolami 57 MN,U; 58 MN,U; 59 MN,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług komercyjnych, ustala się:  

1) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem terenu i warunkami ogólnymi zmiany planu, z zachowaniem 

przepisów szczególnych;  

2) obowiązuje zakaz lokalizacji usług i zagospodarowania, które mogą wpłynąć na zanieczyszczenie wód 

awaryjnego ujęcia wody, oznaczonego symbolem 60 TW;  

3) dopuszcza się podział geodezyjny terenu oznaczonego symbolem 58 MN,U na działki budowlane 

o minimalnej powierzchni 2000 m²;  

4) urządzenie zieleni izolacyjnej od strony drogi oznaczonej symbolem KD-G(L)-01 i ujęcia wody (60 TW);  

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od granicy ewidencyjnej drogi oznaczonej symbolem KD-G(L)-01 – ok. 30,0 m;  

b) od granicy ciągów pieszo-jezdnych – 4,0 m.  

51. Dla terenu oznaczonego symbolem 60 TW – teren urządzeń zaopatrzenia w wodę, ustala się adaptację 

istniejącego ujęcia wody jako awaryjne ujęcie dla zaopatrzenia w wodę m. Niedźwiada.  

52. Dla terenów oznaczonych symbolami 61 RM,MN i 62 RM,MN – tereny zabudowy zagrodowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:  

1) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem terenu i warunkami ogólnymi zmiany planu, z zachowaniem 

przepisów szczególnych;  

2) utrzymanie sposobu użytkowania terenów oznaczonych symbolem ZL, w granicach działek;  
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KD-G(L) – 103508 L – 

15,0 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.  

53. Dla terenów oznaczonych symbolami 63 MN i 67 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ustala się:  

1) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem terenu i warunkami ogólnymi zmiany planu, z zachowaniem 

przepisów szczególnych;  

2) dopuszcza się sytuowanie zabudowy w zbliżeniu do granicy sąsiednich zabudowanych działek na odległość 

min. 1,5 m oraz budynku gospodarczego, garażowego, towarzyszącego zabudowie przy granicy ww. 

działek, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KD-G(L) - 103508 – 15,0 m;  

b) od granicy ewidencyjnej drogi, w ciągu drogi oznaczonej symbolem KD-G(L)-01 – 15,0 m.  

54. Dla terenów oznaczonych symbolami 64 ZL i 66 ZL – tereny lasów – obowiązują ustalenia ogólne 
zmiany planu.  

55. Dla terenu oznaczonego symbolem 65 RM – teren zabudowy zagrodowej, ustala się:  

1) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem przekształceń, rozbudowy i uzupełniania 

nowymi obiektami, zgodnie z przeznaczeniem i warunkami ogólnymi zmiany planu;  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KD-G(L) - 103508 – 15,0 m;  

b) od granicy ewidencyjnej drogi, w ciągu drogi oznaczonej symbolem KD-G(L)-01 – 15,0 m.  

56. Dla terenu oznaczonego symbolem 68 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
komercyjnych, ustala się:  

1) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem terenu i warunkami ogólnymi zmiany planu, z zachowaniem 

przepisów szczególnych;  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu:  

a) od granicy ewidencyjnej drogi, w ciągu drogi oznaczonej symbolem KD-G(L)-01 – 15,0 m;  

b) od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej, ogólnodostępnej oznaczonej symbolem KDW-04 – 6,0 m.  

DZIAŁ IV. 
Przepisy końcowe  

§ 12. Ustala się stawki procentowe jednorazowej opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości, 
pobieranej na rzecz gminy, w przypadku zbycia nieruchomości w terminie 5 lat od dnia w którym zmiana planu 

stała się obowiązująca, w wysokości:  

1) 1 % dla terenów:  

a) lasów - oznaczonych symbolem ZL,  

b) dróg publicznych – oznaczonych symbolem KD,  

c) dróg wewnętrznych – oznaczonych symbolem KDW,  

d) ciągów pieszo-jezdnych – oznaczonych symbolem KDX,  

e) obsługi komunikacji – oznaczonych symbolem TT,  

f) zaopatrzenia w wodę – oznaczonych symbolem TW,  

g) obsługi komunikacji (parkingi, place) z zielenią publiczną – oznaczonych symbolem KS,ZP,  

h) obsługi komunikacji (garaże) – oznaczonych symbolem KS,  

i) zabudowy zagrodowej – oznaczonych symbolem RM,  
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j) zabudowy wielorodzinnej – oznaczonych symbolem MW,  

k) usług publicznych i sportu – oznaczonych symbolem UP,US,  

l) usług publicznych – oznaczonych symbolem UP, ł) obsługi rolnictwa – oznaczonych symbolem RU;  

2) 3 % dla terenów:  

a) zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczonych symbolem RM,MN,  

b) zabudowy zagrodowej i usług komercyjnych – oznaczonych symbolem RM,U;  

3) 5 % - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczonych symbolem MN;  

4) 10 % - dla terenów zabudowy:  

a) mieszkaniowej i usługowej komercyjnej - oznaczonych symbolami MN,U i U,MN,  

b) usługowej komercyjnej i usług publicznych – oznaczonych symbolem U,UP,  

c) usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej – oznaczonych symbolem Um;  

5) 30% - dla terenów zabudowy usługowej komercyjnej i działalności produkcyjnej – oznaczonych symbolem 

U,P.  

§ 13. W zakresie objętym zmianą przestają obowiązywać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru funkcjonalnego Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin-Niedźwiada”.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiada.  

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.  
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Grzegorz Iwanek 
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