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UCHWADA NR X/44/2011

 RADY GMINY SZASTARKA

 z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, z pópniejszymi zmiana-
mi), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 
29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z pópniejszymi zmianami) oraz uchwaEy 
Rady Gminy Szastarka Nr LVII/218/2010 z dnia 14 
maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Szastarka, po stwierdzeniu 
zgodno[ci projektu zmiany planu, wymienionej w 
§1 niniejszej uchwaEy z ustaleniami studium uwa-
runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Szastarka, Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

RozdziaE 1
Przepisy wprowadzające

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Szastarka, 
uchwalonego uchwaEą Nr LIV/286/2002 Rady Gmi-
ny Szastarka z dnia 27 maja 2002r. (ogEoszoną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 
Nr 69 poz. 1466 z dnia 12.07.2002r.), z pópniej-
szymi zmianami. 

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

i 1:2000, stanowiące zaEączniki Nr 1 - 14 do niniej-
szej uchwaEy.

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

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, 
wniesionych do wyEoronego do publicznego wglą-
du projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Szastarka - stanowi 
zaEącznik Nr 15 do niniejszej uchwaEy.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - sta-
nowi zaEącznik Nr 16 do niniejszej uchwaEy.

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

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sza-
starka, uchwalony uchwaEą Nr LIV/286/2002 Rady 
Gminy Szastarka z dnia 27 maja 2002r. (ogEoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskie-
go Nr 69 poz. 1466 z dnia 12.07.2002r.), z pópniej-
szymi zmianami;

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

3) zaEączniku graficznym - nalery przez to rozu-
mieć odpowiedni dla terenów planistycznych wy-
mienionych w uchwale rysunek, o którym mowa w 
§2 ust.1 pkt 2 niniejszej uchwaEy;

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

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

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

7) przeznaczeniu zamiennym - nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych dotyczących terenu planistycznego, 
które zastępuje przeznaczenie podstawowe i speEnia 
wymogi przepisów szczególnych;

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

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



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 100 ｠ 9082 ｠ Poz. 1801 

turystyki i inne nieuciąrliwe;
10) drodze publicznej - nalery przez to rozumieć 

drogę, zaliczoną na podstawie ustawy o drogach 
publicznych do jednej z kategorii dróg (powiatowej 
lub gminnej), wydzieloną liniami rozgraniczającymi;

11) drodze wewnętrznej - nalery przez to rozu-
mieć drogę, oznaczoną zmianą planu symbolem 
KDW, nie zaliczoną do dróg publicznych, stanowią-
cą teren komunikacji samochodowej, z dopuszcze-
niem komunikacji pieszej;

12) ciągu pieszo-jezdnym - nalery przez to rozu-
mieć drogę wewnętrzną (niepubliczną), oznaczoną 
zmianą planu symbolem KDX, przeznaczoną dla ru-
chu pieszego i koEowego;

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

14) obsEudze komunikacji - nalery przez to rozu-
mieć elementy zagospodarowania terenu planistycz-
nego, sEurące obsEudze komunikacji pieszej i koEo-
wej (drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, piesze, 
drogi porarowe, place, parkingi) z wykluczeniem 
obiektów usEug komunikacji takich jak: stacje pa-
liw, zakEady obsEugi, naprawy i remontów [rodków 
transportu, myjnie samochodowe;

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

16) zabudowie zagrodowej - nalery przez to ro-
zumieć budynki w rodzinnych gospodarstwach rol-
nych o powierzchni gruntów powyrej 1 ha, ogrod-
niczych lub hodowlanych oraz w gospodarstwach 
le[nych, w których mogą być sytuowane w szcze-
gólno[ci budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i 
inwentarskie, stosownie do ustaleG szczegóEowych 
zmiany planu;

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

18) budynku gospodarczym - nalery przez to ro-
zumieć budynek przeznaczony do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do prze-
chowywania materiaEów, narzędzi, sprzętu i pEodów 
rolnych sEurących mieszkaGcom budynku mieszkal-
nego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku 
rekreacji indywidualnej, a takre ich otoczenia, a w 
zabudowie zagrodowej przeznaczony równier do 
przechowywania [rodków produkcji rolnej i sprzętu 
oraz pEodów rolnych;

19) kondygnacji - nalery przez to rozumieć po-
ziomą nadziemną lub podziemną czę[ć budynku, 

zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stro-
pie lub najwyrej poEoronej warstwy podEogowej na 
gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądp 
warstwy osEaniającej izolację cieplną stropu, znaj-
dującego się nad tą czę[cią budynku, przy czym 
za kondygnację uwara się takre poddasze z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 
poziomą czę[ć budynku, stanowiącą przestrzeG na 
urządzenia techniczne, mającą [rednią wysoko[ć 
w [wietle większą nir 2,0m; za kondygnację nie 
uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak 
maszynownia dpwigu, centrala wentylacyjna, klima-
tyzacyjna lub kotEownia;

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

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

22) wysoko[ci zabudowy - nalery przez to ro-
zumieć wysoko[ć budynku mierzoną od poziomu 
terenu przy najnirej poEoronym wej[ciu do budyn-
ku lub jego czę[ci, znajdującym się na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyrej po-
Eoronego punktu stropodachu lub konstrukcji prze-
krycia budynku znajdującego się bezpo[rednio nad 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 
nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu 
Eączno[ci publicznej, realizowanych z zachowaniem 
przepisów szczególnych;

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

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

25) linii rozgraniczającej teren - nalery przez to 
rozumieć linie wydzielające tereny o rórnym prze-
znaczeniu i rórnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczone symbolem literowym lub cyfrowym i lite-
rowym (literowymi), wyznaczające granice ewentu-
alnego podziaEu geodezyjnego; linie rozgraniczające 
｠ orientacyjne mogą zostać u[ci[lone na podsta-
wie projektów technicznych lub podziaEów geode-
zyjnych z zachowaniem warunków zmiany planu i 
przepisów szczególnych;

26) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć najmniejszą, dopuszczalną odlegEo[ć 
elewacji budynku, stosownie do ustaleG planu, od 
krawędzi jezdni lub linii rozgraniczającej drogi obsEu-
gującej teren, na którym jest planowane jego usytu-
owanie lub innych linii ustalonych zmianą planu; nie 
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dotyczy obiektów infrastruktury technicznej, w tym 
budowli infrastruktury telekomunikacyjnej;

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

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

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

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

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

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

RozdziaE 2
Ustalenia ogólne dotyczące terenów planistycz-

nych, okre[lonych w ustaleniach szczegóEowych

§4. Ustalenia dotyczące ochrony warto[ci kultu-
rowych.

Obowiązują następujące warunki ochrony arche-
ologicznej, okre[lone w przepisach szczególnych: 
w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych 
i budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, ir jest on zabytkiem, nalery zabez-
pieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz po-
wiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków 
lub wójta gminy.

§5. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska.
Tereny objęte opracowaniem poEorone są poza 

obszarami objętymi ochroną na podstawie przepi-
sów ustawy o ochronie przyrody. 

§6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicz-
nej.

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

1) ObsEuga komunikacyjna ｠ w oparciu o istnie-
jące i projektowane drogi publiczne i wewnętrzne 
oraz ciągi pieszo-jezdne ｠ zgodnie z ustaleniami 
szczegóEowymi zmiany planu;

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

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

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

- przydomowych oczyszczalni [cieków, z wyklu-
czeniem terenów nararonych na zalewanie wodami 
opadowymi oraz innych terenów o niekorzystnych 
(ze względów technologicznych i na ochronę [ro-
dowiska) dla budowy oczyszczalni przydomowych 
warunkach hydrogeologicznych,

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

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

5) Zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) realizowane będzie w oparciu o istniejące i 

projektowane sieci [redniego i niskiego napięcia, 
dopuszcza się morliwo[ć przebudowy i rozbudo-
wy sieci energetycznej zasilającej oraz budowę linii 
o[wietleniowych, zgodnie z warunkami okre[lonymi 
przez dysponenta sieci,

b) przebudowę lub rozbudowę sieci elektroenerge-
tycznej nalery przewidzieć w pasach technicznych 
zarezerwowanych pod infrastrukturę energetyczną 
i innych trasach nie wyznaczonych w planie, nie-
zbędnych do prawidEowego funkcjonowania sieci; 
dla linii kablowych [redniego i niskiego napięcia oraz 
zEącz kablowych, pas techniczny winien być o sze-
roko[ci min. 1 m, w pasach tych nie wolno sadzić 
drzew i krzewów,

c) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc 
i energię elektryczną, dopuszcza się morliwo[ć wy-
znaczenia terenu pod realizację stacji transformato-
rowej 15/04 kV, której nie uwzględniono na rysun-
kach planu,

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

6) Dla istniejących, napowietrznych linii elektro-
energetycznych [redniego napięcia SN-15kV :

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

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

c) w strefie linii dopuszcza się nasadzenia drzew 
niskopiennych, krzewów, uprawy polowe i ogrodni-
cze, pod warunkiem zachowania wymaganych prze-
pisami szczególnymi odlegEo[ci od przewodów linii,

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

7) Zapewnienie Eączno[ci publicznej telekomuni-
kacyjnej ｠ w oparciu o przewodowe i bezprzewo-
dowe sieci oraz urządzenia i budowle telekomuni-
kacyjne, w oparciu o warunki techniczne okre[lone 
przez dysponenta sieci; lokalizacja inwestycji celu 
publicznego z zakresu Eączno[ci publicznej odbywać 
się będzie na warunkach okre[lonych w przepisach 
odrębnych.

RozdziaE 3
Ustalenia szczegóEowe

§7. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu 
planistycznego poEoronego w obrębie Polichna IV, 
oznaczonego na zaEączniku graficznym Nr 1 symbo-
lami: K1RM; K2RM,U; KDW.

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

1) Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 
K1RM:

a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych,

b) przeznaczenie dopuszczalne ｠ obsEuga komuni-
kacji (droga wewnętrzna), infrastruktura techniczna.

2) Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 
K2RM,U:

a) przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym, 

ogrodniczym,
- usEugi komercyjne (handlu, gastronomii, obsEugi 

rolnictwa lub inne nieuciąrliwe);
b) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura 

techniczna;
3) Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

KDW:
a) przeznaczenie podstawowe ｠ komunikacja we-

wnętrzna,
b) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura 

techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem K1RM:
1) Zabudowa terenu siedliskami rolnymi na dziaE-

kach budowlanych. Dopuszcza się podziaE terenu na 
2 dziaEki budowlane o minimalnej powierzchni 2000 
m², zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na za-
Eączniku graficznym, pod warunkiem wydzielenia 
drogi wewnętrznej o szeroko[ci 5,0 m, oznaczonej 
symbolem KDW;

2) Dopuszcza się zabudowę kardej dziaEki budyn-
kami: mieszkalnym, gararem, budynkami gospodar-
czymi;

3) Maksymalna wysoko[ć:
a) budynków mieszkalnych - II kondygnacje nad-

ziemne, druga kondygnacja w poddaszu urytko-
wym ｠ do 10m,

b) budynków gospodarczych, gararowych - I kon-
dygnacja nadziemna;

4) Geometria dachów:
a) budynków mieszkalnych - dachy wielospado-

we, o symetrycznym nachyleniu poEaci 30º - 45º,
b) budynków gospodarczych, gararowych - dachy 

wielospadowe, o nachyleniu poEaci do 40º;
5) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 

40% powierzchni dziaEki budowlanej;
6) Minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej - 20% powierzchni dziaEki budowlanej;
7) ObsEuga komunikacyjna - drogą wewnętrzną 

oznaczoną symbolem KDW, wEączoną do drogi po-
wiatowej, oznaczonej symbolem KP(G) ｠ zgodnie z 
warunkami okre[lonymi przez zarządcę drogi powia-
towej;

8) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) min. 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej 

klasy G (gEównej) dla zabudowy mieszkaniowej,
b) min. 20 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej 

klasy G (gEównej) dla zabudowy gospodarczej,
c) 4 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, 

oznaczoną symbolem KDW (w przypadku podziaEu 
terenu K1RM na dziaEki budowlane);

9) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 2 
miejsca parkingowe na 1 siedlisko.

4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
K2RM,U:

1) Zabudowa terenu siedliskiem rolnym oraz bu-
dynkiem usEugowym wolnostojącym lub wbudo-
wanym w budynek mieszkalny lub gospodarczy; 
dopuszcza się lokalizację budynku magazynowo-go-
spodarczego, wolnostojącego;

2) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go - II kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja 
w poddaszu urytkowym ｠ do 10m,

b) budynku usEugowego, magazynowo-gospodar-
czego, gararu, budynków gospodarczych - I kondy-



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 100 ｠ 9085 ｠ Poz. 1801 

gnacja nadziemna;
3) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go - dach wielospadowy, o symetrycznym nachyle-
niu poEaci 30º - 45º,

b) budynku usEugowego, magazynowo-gospodar-
czego, gararu, budynków gospodarczych - dachy 
wielospadowe, o nachyleniu poEaci do 40º;

4) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
｠ 40% powierzchni terenu planistycznego;

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

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

a) min. 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej 
klasy G (gEównej) dla zabudowy mieszkaniowej,

b) min. 20 m, od krawędzi jezdni drogi powiato-
wej oznaczonej symbolem KP(G) (gEównej) dla za-
budowy usEugowej, magazynowo-gospodarczej, go-
spodarczej, gararu,

c) 4 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, 
oznaczoną symbolem KDW (w przypadku podziaEu 
terenu K1RM na dziaEki budowlane);

7) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe na 25 m² powierzchni 

urytkowej obiektu usEugowego;
8) ObsEuga komunikacyjna - drogą wewnętrzną 

oznaczoną symbolem KDW, wEączoną do drogi po-
wiatowej, oznaczonej symbolem KP(G) ｠ zgodnie z 
warunkami okre[lonymi przez zarządcę drogi powia-
towej;

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oznaczonego symbolem KDW:

1) Wydzielenie drogi wewnętrznej dla obsEugi pro-
jektowanego zespoEu zabudowy, o minimalnej sze-
roko[ci 5,0 m, z zastrzereniem ust. 3 pkt 1;

2) Dopuszcza się trasowanie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających drogi we-
wnętrznej.

§8. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu 
planistycznego poEoronego w obrębie Polichna IV, 
oznaczonego na zaEączniku graficznym Nr 2 symbo-
lem K3RM.

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

1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym;

2) Przeznaczenie zamienne - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna;

3) Przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura 
techniczna.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu siedliskiem rolnym, w tym: 

budynkiem mieszkalnym z towarzyszącą zabudową 
gospodarczą, inwentarską, gararową, z zachowa-
niem przepisów szczególnych;

2) Dopuszcza się podziaE terenu na dwie dziaEki 
budowlane, z przeznaczeniem pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną, zgodnie z zasadą okre[lo-
ną na zaEączniku graficznym; morliwo[ć zabudowy 
kardej dziaEki budynkiem mieszkalnym, gospodar-
czym, gararem;

3) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynków mieszkalnych (w zabudowie zagro-

dowej i jednorodzinnej) ｠ II kondygnacje nadziemne, 
druga w poddaszu urytkowym ｠ do 10,0 m,

b) budynków gospodarczych, inwentarskich, ga-
rarowych ｠ I kondygnacja nadziemna;

4) Geometria dachów:
a) budynków mieszkalnych (w zabudowie zagro-

dowej i jednorodzinnej) ｠ dach wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci 30º - 45º,

b) budynków gospodarczych, inwentarskich, ga-
rarowych, - dach wielospadowy o nachyleniu poEaci 
do 40º;

5) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) do powierzchni terenu z zabudową zagrodową 

｠ 40%
b) do powierzchni dziaEki budowlanej z zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną ｠ 30%;
6) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) do powierzchni terenu z zabudową zagrodową 

｠ 20%,
b) do powierzchni dziaEki budowlanej z zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną ｠ 30%;
7) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym:
a) min. 20 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej 

(zbiorczej), oznaczonej symbolem KP(Z) dla zabudo-
wy mieszkaniowej,

b) min. 15 m, od krawędzi jezdni drogi powiato-
wej oznaczonej symbolem KP(Z) dla zabudowy go-
spodarczej, inwentarskiej, gararowej,

c) 4 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, 
oznaczoną symbolem KDW;

8) Grodzenie:
a) od strony drogi powiatowej ｠ min. 10 m od osi 

drogi oznaczonej symbolem KP(Z),
b) od strony istniejącej drogi wewnętrznej ｠ min. 

1,0 m od granicy ewidencyjnej tej drogi;
9) ObsEuga komunikacyjna - drogą wewnętrzną 

oznaczoną symbolem KDW lub drogą powiatową, 
zgodnie z warunkami okre[lonymi przez zarządcę 
drogi powiatowej;

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

§9. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenów dziaEalno[ci produkcyjnej i po-
wierzchniowej eksploatacji surowców (oznaczonych 
w planie symbolem K2PP,PE/RL,WS2), terenów 
lasów i zadrzewieG (oznaczonych w planie symbo-
lem ZL) oraz terenów rolnych bez prawa zabudo-
wy (oznaczonych w planie symbolem RP) ｠ terenu 
planistycznego poEoronego w obrębie Polichna IV, 
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oznaczonego na zaEączniku graficznym Nr 3 symbo-
lami: K4UT,WS, ZL.

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

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) usEugi turystyki,
b) wody powierzchniowe [ródlądowe, lasy, za-

drzewienia;
2) Przeznaczenie zamienne:
a) opieka nad osobami starszymi i niepeEnospraw-

nymi,
b) wody powierzchniowe [ródlądowe, lasy, za-

drzewienia;
3) Przeznaczenie dopuszczalne, uzupeEniające 

przeznaczenie wymienione w pkt 1:
a) sportowo-rekreacyjne,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
c) obsEuga komunikacji (drogi wewnętrzne, place, 

parkingi),
d) infrastruktura techniczna,
e) rolne ｠ sady, ogrody;
4) Przeznaczenie dopuszczalne, uzupeEniające 

przeznaczenie wymienione w pkt 3:
a) usEugi gastronomii,
b) mieszkalnictwo zbiorowe,
c) sportowo-rekreacyjne,
d) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
e) rolne,
f) obsEuga komunikacyjna (drogi wewnętrzne, pla-

ce, parkingi),
g) infrastruktura techniczna;
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Na terenie objętym opracowaniem wyznacza 

się dwa obszary wskazane do zabudowy, ograni-
czone nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) Zabudowa jednego z obszarów budynkiem 
lub zespoEem budynków zamieszkania zbiorowego 
- usEug turystyki, takimi jak: hotel, motel, pensjo-
nat z usEugami gastronomii; zamiennie morliwo[ć 
lokalizacji domu opieki dla ludzi starszych, niepeEno-
sprawnych z pokojami go[cinnymi, restauracją. W 
ww. zabudowie dopuszcza się obiekty towarzyszą-
ce takie jak: budynki gospodarcze, gararowe;

3) Drugi z obszarów przeznacza się na zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną, bez wydzielania 
odrębnych dziaEek budowlanych z terenu objętego 
opracowaniem;

4) Dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy 
lub jej odtworzenie ze zmianą sposobu urytkowania 
na jednorodzinną lub gospodarczą, gararową;

5) Budynki jednorodzinne mogą być wolnostoją-
ce lub zblipnione; budynki towarzyszące zabudowie 
mieszkaniowej ｠ tj. gospodarcze i garare, mogą być 
wbudowane w budynki mieszkalne lub wolnostoją-
ce;

6) Na obszarze poza liniami zabudowy, dopuszcza 
się obiekty maEej architektury, [cierki spacerowe, 
place zabaw itp.;

7) Obowiązuje rekultywacja terenów poeksploata-
cyjnych w kierunku wodnym i le[nym lub na cele 

sportowo-rekreacyjne bez prawa zabudowy;
8) Obowiązuje utrzymanie istniejących terenów 

le[nych, z morliwo[cią wykorzystania ich jako te-
reny rekreacyjne;

9) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynków zamieszkania zbiorowego - usEug tu-

rystyki (hotel, motel, pensjonat) lub opieki spoEecz-
nej (dom rencistów, opieki nad osobami niepeEno-
sprawnymi) ｠ II kondygnacje nadziemne, druga w 
poddaszu urytkowym ｠ do 12,0 m,

b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych - II 
kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu urytko-
wym ｠ do 10,0 m,

c) budynków gospodarczych, gararowych ｠ I kon-
dygnacja nadziemna;

10) Geometria dachów:
a) budynków zamieszkania zbiorowego, wymie-

nionych w pkt 8a i mieszkalnych jednorodzinnych 
｠ dachy wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 
poEaci 30º - 45º,

b) budynków gospodarczych, gararowych - dachy 
wielospadowe o nachyleniu poEaci do 40º;

11) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
- 13% powierzchni terenu planistycznego;

12) Minimalny wskapnik powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej ｠ 70% powierzchni terenu plani-
stycznego;

13) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) min. 15 m i 17 m od granicy projektowanej dro-

gi powiatowej, oznaczonej na zaEączniku graficznym 
symbolem KP(Z) klasy ｧZｦ (zbiorcza),

b) od strony poEudniowej wyznaczonych obsza-
rów przeznaczonych do zabudowy - zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym, w nawiązaniu do istniejącej 
zabudowy,

c) od granicy lasu oznaczonego symbolem ZL - 
min. 12 m, z zastrzereniem demontaru i przebu-
dowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 
[redniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia 
wraz ze stacja transformatorową;

14) ObsEuga komunikacyjna - projektowaną dro-
gą powiatową, oznaczoną na zaEączniku graficznym 
symbolem KP(Z) klasy ｧZｦ (zbiorcza), poprzez zjazd 
na warunkach okre[lonych przez zarządcę drogi;

15) Grodzenie od strony projektowanej drogi po-
wiatowej, oznaczonej na zaEączniku graficznym 
symbolem KP(Z) ｠ 10,0 m od osi tej drogi;

16) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe na 1 pokój go[cinny
c) 1 miejsce parkingowe na 4 go[ci na terenie 

obiektu usEug turystyki;
17) Docelowo, dopuszcza się skorygowanie prze-

biegu poEudniowej granicy terenu planistycznego, 
na odcinku oznaczonym linią rozgraniczającą ｠ 
orientacyjną, po dokonaniu stosownych procedur 
prawnych i geodezyjnych.

§10. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
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(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu pla-
nistycznego poEoronego w obrębie Huta Józefów, 
oznaczonego na zaEączniku graficznym Nr 4 symbo-
lem N5RM.

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

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

2) Przeznaczenie zamienne ｠ zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna;

3) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obsEuga komunikacji (droga wewnętrzna),
b) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu siedliskiem rolnym lub siedli-

skami rolniczymi, w przypadku podziaEu terenu na 
dziaEki budowlane, w tym: budynkiem mieszkalnym 
z towarzyszącą zabudową gospodarczą, inwentar-
ską, gararową, zamiennie zabudowa terenu budyn-
kiem mieszkalnym jednorodzinnym (lub budynkami 
jednorodzinnymi w przypadku podziaEu terenu na 
dziaEki budowlane) z towarzyszącą zabudową go-
spodarczą, gararową z zachowaniem przepisów 
szczególnych;

2) Zabudowa terenu warunkowana jest przebudo-
wą podziemnej sieci drenarskiej na koszt inwestora;

3) Dopuszcza się podziaE terenu na dwie dziaEki 
budowlane, o minimalnej powierzchni 1800 m², 
zgodnie z zasadą okre[loną orientacyjnie na zaEącz-
niku graficznym, pod warunkiem wydzielenia drogi 
wewnętrznej o min. szeroko[ci 5 m;

4) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynków mieszkalnych ｠ II kondygnacje nad-

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

b) budynków gospodarczych, inwentarskich, ga-
rarowych ｠ I kondygnacja nadziemna

5) Geometria dachów:
a) budynków mieszkalnych ｠ dachy wielospado-

we o symetrycznym nachyleniu poEaci 30º - 45º,
b) budynków gospodarczych, inwentarskich, ga-

rarowych, - dach wielospadowy o nachyleniu poEaci 
do 40º;

6) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) 40% powierzchni dziaEki budowlanej z zabudo-

wą zagrodową;
b) 20% powierzchni dziaEki budowlanej z zabudo-

wą mieszkaniową jednorodzinną;
7) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej ｠ 30% powierzchni dziaEki budow-
lanej;

8) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 
zaEącznikiem graficznym;

a) min. 18 m od granicy ewidencyjnej istniejącej 
drogi (w ciągu projektowanej drogi gminnej, ozna-
czonej symbolem KG-P (L),

b) od granicy projektowanej drogi wewnętrznej, 
w przypadku wymienionym w pkt 3 - min. 4,0 m;

9) ObsEuga komunikacyjna - projektowaną drogą 
gminną klasy ｧLｦ (lokalna), oznaczoną symbolem 

KG-P(L);
10) Grodzenie od strony projektowanej drogi 

gminnej ｠ 6,0 m od osi istniejącej drogi;
11) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 1 

miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny.

§11. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu pla-
nistycznego poEoronego w obrębie Rzeczyca Ko-
lonia, oznaczonego na zaEączniku graficznym Nr 5 
symbolem G6RM.

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

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

2) Przeznaczenie zamienne ｠ zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna;

3) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi nieuciąrliwe (handlu, rzemiosEa, gastro-

nomii, bytowe),
b) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu siedliskiem rolnym, w tym: 

budynkiem mieszkalnym z towarzyszącą zabudową 
gospodarczą, inwentarską, gararową lub budyn-
kiem mieszkalnym jednorodzinnym z towarzyszącą 
zabudową gospodarczą, gararową z zachowaniem 
przepisów szczególnych;

2) Dopuszcza się lokalizację nieuciąrliwych usEug, 
wbudowanych w zabudowę wymienioną w pkt. 1 
lub w budynku wolnostojącym, z zastrzereniem re 
na granicy terenu zostaną zachowane standardy ja-
ko[ci [rodowiska;

3) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ II kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym ｠ do 10,0 m,

b) budynku gospodarczego, inwentarskiego, usEu-
gowego, gararu ｠ I kondygnacja nadziemna;

4) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ dach wielospadowy o symetrycznym nachyle-
niu poEaci 30º - 45º,

b) budynku gospodarczego, inwentarskiego, usEu-
gowego, gararu - dach wielospadowy o nachyleniu 
poEaci do 40º;

5) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) 40% powierzchni terenu z zabudową zagrodo-

wą;
b) 30% powierzchni terenu z zabudową mieszka-

niową jednorodzinną;
6) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej ｠ 30% powierzchni terenu:
7) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym, w nawiązaniu do budyn-
ku mieszkalnego, usytuowanego na poEudniowy 
wschód od terenu planistycznego;

8) ObsEuga komunikacyjna - drogą wewnętrzną, 
oznaczoną symbolem KDX;
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9) Grodzenie od strony drogi wewnętrznej, ozna-
czonej symbolem KDX ｠ min. 4,0 m od osi tej drogi;

10) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny;
b) 1 miejsce parkingowe na 25 m² powierzchni 

urytkowej obiektu usEugowego.

§12. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu pla-
nistycznego poEoronego w obrębie Rzeczyca Ko-
lonia, oznaczonego na zaEączniku graficznym Nr 6 
symbolem G7RM.

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

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

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu maksymalnie dwoma siedli-

skami rolnymi. Zabudowa kardej dziaEki budynkiem 
mieszkalnym z towarzyszącą zabudową gospodar-
czą, inwentarską, gararową, z zachowaniem przepi-
sów szczególnych;

2) Dopuszcza się zamiennie zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną, w tym budowę budynku 
mieszkalnego, gospodarczego, gararu;

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

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

b) budynku gospodarczego, inwentarskiego, gara-
ru ｠ I kondygnacja nadziemna;

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

symetrycznym nachyleniu poEaci 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, inwentarskiego, gara-

ru - dach wielospadowy o nachyleniu poEaci do 40º;
5) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dla zabudowy zagrodowej ｠ 40% powierzchni 

dziaEki,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

30 % powierzchni dziaEki;
6) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

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

dziaEki lub terenu,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

20 % powierzchni dziaEki;
7) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym, w nawiązaniu do budynku 
mieszkalnego usytuowanego na póEnocny zachód 
od terenu planistycznego;

8) ObsEuga komunikacyjna - drogą wewnętrzną, 
oznaczoną symbolem KDX;

9) Grodzenie od strony drogi wewnętrznej, ozna-
czonej symbolem KDX ｠ min. 4,0 m od osi tej drogi;

10) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 1 

miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny.

§13. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu pla-
nistycznego, poEoronego w obrębie Rzeczyca Ko-
lonia, oznaczonego na zaEączniku graficznym Nr 7 
symbolem G8RM.

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

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

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

budowlane, o minimalnej powierzchni 1800 m² i 
szeroko[ci frontu dziaEki min. 20 m, zgodnie z zasa-
dą orientacyjnie okre[loną na zaEączniku graficznym;

2) Zabudowa terenu siedliskiem rolnym lub sie-
dliskami rolnymi na kardej z dziaEek ｠ budynkiem 
mieszkalnym z towarzyszącą zabudową gospodar-
czą, inwentarską, gararową, z zachowaniem przepi-
sów szczególnych;

3) Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną na wydzielonych dziaEkach budowlanych, 
w tym budowę budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego, budynku gospodarczego, gararu;

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

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

b) budynku gospodarczego, inwentarskiego, gara-
ru ｠ I kondygnacja nadziemna;

5) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego ｠ dach wielospadowy o 

symetrycznym nachyleniu poEaci 30º - 45º,
b) budynku gospodarczego, inwentarskiego, gara-

ru - dach wielospadowy o nachyleniu poEaci do 40º;
6) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dla zabudowy zagrodowej ｠ 40% powierzchni 

dziaEki,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

30 % powierzchni dziaEki;
7) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

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

dziaEki,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

40 % powierzchni dziaEki;
8) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym, w nawiązaniu do budynku 
mieszkalnego usytuowanego na dziaEce sąsiedniej;

9) ObsEuga komunikacyjna - drogą powiatową, 
oznaczoną symbolem KP(Z), klasy ｧZｦ (zbiorcza), 
na warunkach zarządcy drogi;

10) Grodzenie od strony drogi powiatowej, ozna-
czonej symbolem KP(Z) ｠ min. 10 m od osi tej drogi;

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

§14. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu pla-
nistycznego poEoronego w obrębie Rzeczyca Ko-
lonia, oznaczonego na zaEączniku graficznym Nr 8 
symbolami: G9RM,U; G10RM; G11R; KDW.

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

1) Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 
G9RM,U:

a) przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rol-

nych ogrodniczych,
- usEugi komercyjne (handlu, rzemiosEa, gastrono-

mii, bytowe),
b) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura 

techniczna;
2) Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

G10RM:
a) przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rol-

nych ogrodniczych,
b) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura 

techniczna;
3) Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

G11R:
a) przeznaczenie podstawowe ｠ tereny rolne bez 

prawa zabudowy, z wyEączeniem inwestycji celu 
publicznego z zakresu telekomunikacji,

b) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura 
techniczna;

4) Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 
KDW:

a) przeznaczenie podstawowe ｠ komunikacja we-
wnętrzna

b) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura 
techniczna.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
G9RM,U:

1) Zabudowa terenu siedliskiem rolnym i obiek-
tem usEugowym tj.: budynkiem mieszkalnym z to-
warzyszącą zabudową gospodarczą, inwentarską, 
gararem, budynkiem usEugowym wolnostojącym 
lub wbudowanym w budynek mieszkalny lub go-
spodarczy, dopuszcza się budowę wolnostojącego 
budynku magazynowo-skEadowego, z zachowaniem 
przepisów szczególnych;

2) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ II kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym ｠ do 10,0 m,

b) budynku gospodarczego, inwentarskiego, gara-
ru, magazynowo-skEadowego, usEugowego ｠ I kon-
dygnacja nadziemna;

3) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ dach wielospadowy o symetrycznym nachyle-
niu poEaci 30º - 45º,

b) budynku gospodarczego, inwentarskiego, gara-
ru, magazynowo-skEadowego, usEugowego - dach 
wielospadowy o nachyleniu poEaci do 40º;

4) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy｠ 
40% powierzchni terenu;

5) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej ｠ 30% powierzchni terenu;

6) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) min. 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej, 

oznaczonej symbolem KP(Z) (zbiorczej) dla zabudo-
wy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usEugowej,

b) min. 20 m, od krawędzi jezdni drogi powia-
towej, oznaczonej symbolem KP(Z) dla zabudowy 
gospodarczej, inwentarskiej, gararowej, magazyno-
wo-skEadowej, usEugowej,

c) 10 m od granicy geodezyjnej istniejącej drogi 
wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW;

7) ObsEuga komunikacyjna - drogą powiatową, 
oznaczoną symbolem KP(Z), klasy ｧZｦ (zbiorcza), 
na warunkach zarządcy drogi lub istniejącą drogą 
wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW;;

8) Grodzenie:
a) od strony drogi powiatowej, oznaczonej symbo-

lem KP(Z) ｠ min. 10 m od osi tej drogi;
b) od strony drogi wewnętrznej, oznaczonej sym-

bolem KDW ｠ min. 3 m od granicy geodezyjnej tej 
drogi, z uwzględnieniem trójkąta widoczno[ci przy 
skrzyrowaniu tych dróg;

9) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
- 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny;
- 1 miejsce parkingowe na 25 m² powierzchni 

urytkowej obiektu usEugowego.
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

G10RM:
1) Zabudowa terenu siedliskami rolnymi (w kar-

dym siedlisku morliwo[ć budowy budynku miesz-
kalnego z towarzyszącą zabudową gospodarczą, 
inwentarską, gararem);

2) Dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki bu-
dowlane o minimalnej powierzchni 1800 m², zgod-
nie z zasadą okre[loną orientacyjnie na zaEączniku 
graficznym, pod warunkiem wydzielenia drogi we-
wnętrznej, oznaczonej symbolem KDW-p;

3) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynków mieszkalnych ｠ II kondygnacje nad-

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

b) budynków gospodarczych, inwentarskich, ga-
rarowych｠ I kondygnacja nadziemna;

4) Geometria dachów:
a) budynków mieszkalnych ｠ dachy wielospado-

we o symetrycznym nachyleniu poEaci 30º - 45º,
b) budynków gospodarczych, inwentarskich, ga-

rarowych, - dachy wielospadowe o nachyleniu po-
Eaci do 40º;

5) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
40% powierzchni dziaEki budowlanej;

6) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej ｠ 40% powierzchni dziaEki budow-
lanej;
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7) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 
zaEącznikiem graficznym:

a) min. 10 m od granicy geodezyjnej istniejącej 
drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW;

b) min. 4 m od projektowanej drogi wewnętrznej, 
oznaczonej symbolem KDW-p;

8) ObsEuga komunikacyjna - drogą powiatową, 
oznaczoną symbolem KP(Z), (klasy ｧZｦ (zbiorcza) 
oraz drogami wewnętrznymi, wEączonymi do drogi 
publicznej ｠ powiatowej KP(Z);

9) Grodzenie - od strony drogi wewnętrznej, ozna-
czonej symbolem KDW ｠ 3 m od granicy tej drogi ;

10) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 1 
miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny;

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
KDW-p:

- wydzielenie geodezyjne drogi wewnętrznej o 
min. szeroko[ci 5 m, obsEugującej teren zabudowy 
zagrodowej i tereny rolne, dopuszcza się realizację 
sieci infrastruktury technicznej.

§15. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu pla-
nistycznego poEoronego w obrębie Polichna Druga, 
oznaczonego na zaEączniku graficznym Nr 9 symbo-
lem I12RM.

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

1) Przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwie rolnym ogrodniczym;

2) Przeznaczenie zamienne ｠ zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna;

3) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi komercyjne nieuciąrliwe,
b) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uciąrliwo-

[ci ruchu komunikacyjnego drogi krajowej nr 19; 
dopuszcza się lokalizację zabudowy przeznaczonej 
na staEy pobyt ludzi w zasięgu negatywnego oddzia-
Eywania ruchu drogowego, z warunkiem zastosowa-
nia urządzeG zabezpieczających staraniem i na koszt 
inwestora;

2) Zabudowa terenu siedliskiem rolnym, w tym: 
budynkiem mieszkalnym z towarzyszącą zabudo-
wą gospodarczą, inwentarską, gararową lub bu-
dynkiem mieszkalnym z towarzyszącą zabudową 
gospodarczą, gararową z zachowaniem przepisów 
szczególnych;

3) Dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budyn-
ki wymienione w pkt 2;

4) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ II kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym, do 10 m,

b) budynku gospodarczego, gararowego, usEugo-
wego ｠ I kondygnacja nadziemna;

5) Geometria dachów:

a) budynku mieszkalnego i mieszkalno-usEugowe-
go ｠ dach wielospadowy o nachyleniu poEaci 30º- 
45º,

b) budynku gospodarczego, gararowego, usEugo-
wego ｠ dach wielospadowy o nachyleniu do 40º;

6) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) 40% powierzchni terenu z zabudową zagrodo-

wą,
b) 30% powierzchni terenu z zabudową mieszka-

niową jednorodzinną;
7) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej ｠ 30% powierzchni terenu;
8) Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-

Eącznikiem graficznym:
a) min. 40 m od krawędzi jezdni drogi krajowej 

nr 19 (gEównej ruchu przy[pieszonego), oznaczonej 
symbolem GP/G - dla zabudowy mieszkaniowej i 
mieszkaniowo-usEugowej,

b) min. 25 m, od krawędzi jezdni drogi krajowej 
nr 19 (gEównej ruchu przy[pieszonego), oznaczonej 
symbolem GP/G - dla zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, gararowej, usEugowej;

9) ObsEuga komunikacyjna - drogą krajową nr 19, 
oznaczoną symbolem GP/G, na warunkach zarządcy 
drogi;

10) Warunki grodzenia - w minimalnej odlegEo[ci 
15 m od osi drogi krajowej nr 19, oznaczonej sym-
bolem GP/G;

11) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe na 50 m² powierzchni 

urytkowej usEug.

§16. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu skEadowania i magazyno-
wania, obsEugi komunikacji i usEug komercyjnych 
uciąrliwych (oznaczonego w planie symbolem  
A2PS,KS,UCc) ｠ terenu planistycznego poEoronego 
w obrębie Szastarka, oznaczonego na zaEączniku 
graficznym Nr 10 symbolem A13RM.

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

1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym;

2) Przeznaczenie zamienne ｠ zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna;

3) Przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura 
techniczna.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu siedliskiem rolnym, w tym: 

budynkiem mieszkalnym z towarzyszącą zabudową 
gospodarczą, inwentarską, gararem lub budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym z towarzyszącą zabu-
dową gospodarczą, gararową z zachowaniem prze-
pisów szczególnych;

2) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego (w zabudowie zagrodo-

wej lub jednorodzinnej) ｠ II kondygnacje nadziemne, 
druga w poddaszu urytkowym ｠ do 10,0 m,

b) budynków gospodarczych, inwentarskich, ga-
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raru ｠ I kondygnacja nadziemna;
3) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego (w zabudowie zagrodo-

wej lub jednorodzinnej) ｠ dach wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci 30º - 45º,

b) budynków gospodarczych, inwentarskich, ga-
raru - dach wielospadowy o nachyleniu poEaci do 
40º;

4) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) do powierzchni terenu z zabudową zagrodową 

｠ 40%,
b) do powierzchni terenu z zabudową mieszkanio-

wą jednorodzinną ｠ 30%;
5) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) do powierzchni terenu z zabudową zagrodową 

｠ 20%,
b) do powierzchni terenu z zabudową mieszkanio-

wą jednorodzinną ｠ 30%;
6) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym:
a) min. 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej, 

oznaczonej symbolem KP(G) (gEównej) dla zabudo-
wy mieszkaniowej,

b) min. 15 m, od krawędzi jezdni drogi powiato-
wej oznaczonej symbolem KP(G) dla zabudowy go-
spodarczej, inwentarskiej, gararu,

c) min. 20 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej, 
oznaczonej symbolem KP(Z) (zbiorczej) dla zabudo-
wy mieszkaniowej,

d) min. 10 m, od krawędzi jezdni drogi powiato-
wej oznaczonej symbolem KP(Z) dla zabudowy go-
spodarczej, inwentarskiej, gararu;

7) Grodzenie:
a) od strony drogi powiatowej, oznaczonej symbo-

lem KP(G) (gEównej) ｠ min. 12,5 m od osi tej drogi,
b) od strony drogi powiatowej, oznaczonej sym-

bolem KP(Z) (zbiorczej) ｠ min. 8 m od osi tej drogi;
8) ObsEuga komunikacyjna - drogą powiatową, 

oznaczoną symbolem KP(G) (gEówna) oraz (lub) dro-
gą powiatową, oznaczoną symbolem KP(Z) (zbior-
cza), zgodnie z warunkami okre[lonymi przez za-
rządcę dróg;

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

§17. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu skEadowania i magazyno-
wania, obsEugi komunikacji i usEug komercyjnych 
uciąrliwych (oznaczonego w planie symbolem  
A2PS,KS,UCc) ｠ terenu planistycznego poEoronego 
w obrębie Szastarka, oznaczonego na zaEączniku 
graficznym Nr 10 symbolem A14RM.

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

1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) infrastruktura techniczna.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszcze-

niem jej rozbudowy i przebudowy na funkcje zabu-
dowy zagrodowej;

2) Dopuszcza się adaptację istniejącego budynku 
biurowego, oznaczonego na zaEączniku graficznym 
na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
z wydzieleniem maksymalnie dwóch lokali mieszkal-
nych oraz adaptację pozostaEych budynków na go-
spodarcze, inwentarskie i gararowe;

3) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego adaptowanego na funk-

cje mieszkalne ｠ jak w stanie istniejącym ｠ II kon-
dygnacje;

b) budynków gospodarczych, inwentarskich, ga-
raru ｠ I kondygnacja nadziemna;

4) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego ｠ jak w stanie istnieją-

cym, z morliwo[cią zmiany dachu na wielospadowy 
o symetrycznym nachyleniu poEaci 30º - 45º,

b) budynków gospodarczych, inwentarskich, ga-
rarowych - dachy pEaskie lub wielospadowe, o na-
chyleniu poEaci do 40º;

5) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
｠ 40% powierzchni terenu;

6) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 20% powierzchni terenu;

7) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 
zaEącznikiem graficznym:

a) min. 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej, 
oznaczonej symbolem KP(G) (gEównej) dla zabudo-
wy mieszkaniowej,

b) min. 15 m, od krawędzi jezdni drogi powiato-
wej oznaczonej symbolem KP(G) dla zabudowy go-
spodarczej, inwentarskiej, gararu,

c) dla zabudowy mieszkaniowej, od strony drogi 
powiatowej, oznaczonej symbolem KP(Z) (zbiorczej) 
｠ zgodnie z istniejącą linią zabudowy budynku ada-
ptowanego na cele mieszkalne,

d) dla zabudowy gospodarczej, inwentarskiej ｠ 
zgodnie z linią zabudowy wyznaczoną przez istnie-
jący budynek inwentarski (gospodarczy);

8) Grodzenie:
a) od strony drogi powiatowej, oznaczonej symbo-

lem KP(G) (gEównej)｠ min. 12,5 m od osi tej drogi,
b) od strony drogi powiatowej, oznaczonej sym-

bolem KP(Z) (zbiorczej) ｠ jak w stanie istniejącym;
9) ObsEuga komunikacyjna - drogą powiatową, 

oznaczoną symbolem KP(G) (gEówna) oraz (lub) dro-
gą powiatową, oznaczoną symbolem KP(Z) (zbior-
cza), zgodnie z warunkami okre[lonymi przez za-
rządcę dróg;

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

§18. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu pla-
nistycznego poEoronego w obrębie Szastarka, ozna-
czonego na zaEączniku graficznym Nr 11 symbolem 
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A15RM.
2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 

w ust. 1:
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-

dowa w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym;
2) Przeznaczenie zamienne ｠ zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna;
3) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi nieuciąrliwe (handlu, rzemiosEa),
b) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu siedliskiem rolnym lub miesz-

kaniowa jednorodzinna w tym: budynkiem miesz-
kalnym z towarzyszącą zabudową gospodarczą, 
gararem, wolnostojącym, budynkiem usEugowym 
lub wbudowanym w budynek mieszkalny lub go-
spodarczy;

2) Dopuszcza się lokalizację budynków przy gra-
nicy lub w zblireniu do granicy sąsiedniej dziaEki bu-
dowlanej, z zachowaniem przepisów szczególnych;

3) Zabudowa terenu warunkowana jest przebudo-
wą podziemnej sieci drenarskiej na koszt inwestora;

4) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go - II kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja 
w poddaszu urytkowym ｠ do 10 m,

b) budynków gospodarczych, gospodarczo-usEu-
gowego, usEugowego, gararu - I kondygnacja nad-
ziemna;

5) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go - dach wielospadowy o symetrycznym nachyle-
niu poEaci 30º - 45º,

b) budynków gospodarczych, gospodarczo-usEu-
gowego, usEugowego, gararu - dachy wielospa-
dowe, o nachyleniu poEaci do 40º, dopuszcza się 
dachy jednospadowe o nachyleniu do 30º, w przy-
padku lokalizacji budynku przy granicy lub w zblire-
niu do granicy sąsiedniej dziaEki;

6) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) 40% powierzchni terenu z zabudową zagrodo-

wą lub mieszkalno-usEugową,
b) 30% powierzchni terenu z zabudową mieszka-

niową jednorodzinną ;
7) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej ｠ 20% powierzchni terenu;
8) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ w nawiąza-

niu do sąsiedniego budynku mieszkalnego, usytu-
owanego od strony poEudniowej terenu;

9) ObsEuga komunikacyjna - istniejącą drogą we-
wnętrzną, oznaczoną symbolem KDW, wEączoną do 
drogi publicznej - powiatowej;

10) Grodzenie od strony drogi wewnętrznej, ozna-
czonej symbolem KDW ｠ min. 5,0 m od osi tej drogi;

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

§19. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu pla-

nistycznego poEoronego w obrębie Szastarka, ozna-
czonego na zaEączniku graficznym Nr 12 symbolem 
A16RM.

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

1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym;

2) Przeznaczenie zamienne ｠ zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna;

3) Przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura 
techniczna.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu siedliskiem rolnym, w tym: 

budynkiem mieszkalnym z towarzyszącą zabudową 
gospodarczą, inwentarską, gararem lub zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

2) Zabudowa terenu warunkowana jest przebudo-
wą podziemnej sieci drenarskiej na koszt inwestora;

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

ziemne, druga kondygnacja w poddaszu urytko-
wym - do 10 m,

b) budynków gospodarczych, inwentarskich, ga-
raru - I kondygnacja nadziemna;

4) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, - dach wielospadowy o 

symetrycznym nachyleniu poEaci 30º - 45º,
b) budynków gospodarczych, inwentarskich, ga-

raru - dachy wielospadowe, o nachyleniu poEaci do 
40º;

5) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) 40% powierzchni terenu z zabudową zagrodo-

wą,
b) 30% powierzchni terenu z zabudową mieszka-

niową jednorodzinną
6) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej ｠ 20% powierzchni terenu;
7) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym, ok. 15 m od osi drogi we-
wnętrznej, oznaczonej symbolem KDW,

8) ObsEuga komunikacyjna - istniejącą drogą we-
wnętrzną, oznaczoną symbolem KDW, wEączoną do 
drogi publicznej - powiatowej;

9) Grodzenie od strony drogi wewnętrznej, ozna-
czonej symbolem KDW ｠ min. 5,0 m od osi tej drogi;

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

§20. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu pla-
nistycznego poEoronego w obrębie Szastarka, ozna-
czonego na zaEączniku graficznym Nr 13 symbolem 
A17RM.

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

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

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi nieuciąrliwe (handlu, rzemiosEa, gastro-
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nomii, bytowe, skupu produktów rolnych, naprawy 
sprzętu rolniczego),

b) zabudowa jednorodzinna,
c) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa poEudniowej czę[ci terenu plani-

stycznego warunkowana jest przebudową podziem-
nej sieci drenarskiej na koszt inwestora;

2) Dopuszcza się podziaE terenu na dwie dziaEki 
budowlane, o minimalnej powierzchni 2500 m², 
zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na zaEącz-
niku graficznym;

3) Zabudowa kardej dziaEki budowlanej siedli-
skiem rolnym, w tym: budynkiem mieszkalnym z to-
warzyszącą zabudową gospodarczą, inwentarską, 
gararową lub zabudową mieszkaniową jednorodzin-
ną; adaptuje się istniejący w póEnocnej czę[ci terenu 
planistycznego budynek mieszkalny, z dopuszcze-
niem jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, z 
zachowaniem przepisów szczególnych;

4) Dopuszcza się lokalizację nieuciąrliwych usEug, 
wbudowanych w zabudowę wymienioną w pkt. 3 
lub w budynku wolnostojącym;

5) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ II kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym ｠ do 10,0 m,

b) budynku gospodarczego, inwentarskiego, usEu-
gowego, gararu ｠ I kondygnacja nadziemna;

6) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ dach wielospadowy o symetrycznym nachyle-
niu poEaci 30º - 45º,

b) budynku gospodarczego, inwentarskiego, usEu-
gowego, gararu - dach wielospadowy o nachyleniu 
poEaci do 40º;

7) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) 40% powierzchni terenu lub dziaEki z zabudową 

zagrodową,
b) 20% powierzchni terenu lub dziaEki z zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną ;
8) Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-

Eącznikiem graficznym:
a) min. 15 m od krawędzi jezdni drogi gminnej, 

oznaczonej symbolem KG(L) klasy ｧLｦ (lokalnej)
b) min. 10 m od osi drogi wewnętrznej, oznaczo-

nej symbolem KDW;
9) ObsEuga komunikacyjna - drogą gminną, ozna-

czoną symbolem KG(L) lub drogą wewnętrzną, 
oznaczoną symbolem KDW;

10) Grodzenie:
a) od strony drogi gminnej, oznaczonej symbolem 

KG(L) ｠ min. 7,5 m od osi tej drogi,
b) od strony drogi wewnętrznej, oznaczonej sym-

bolem KDW ｠ min. 5,0 m od osi tej drogi;
11) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny;
b) 1 miejsce parkingowe na 25 m² powierzchni 

urytkowej obiektu usEugowego;
12) Obowiązują warunki ustaleG ogólnych, doty-

czących zagospodarowania strefy ochronnej napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej [redniego napię-
cia SN 15 kV o szeroko[ci 15 m tj. po 7,5 m od osi 
linii.

§21. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu pla-
nistycznego poEoronego w obrębie Szastarka, ozna-
czonego na zaEączniku graficznym Nr 14 symbolem 
A18RM.

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

1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwie rolnym ogrodniczym;

2) Przeznaczenie zamienne ｠ zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna;

3) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi nieuciąrliwe (handlu, rzemiosEa),
b) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu siedliskiem rolnym lub miesz-

kaniowa jednorodzinna, w tym: budynkiem miesz-
kalnym z towarzyszącą zabudową gospodarczą, ga-
rarem, wolnostojącym budynkiem usEugowym lub 
wbudowanym w budynek mieszkalny lub gospodar-
czy;

2) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go - II kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja 
w poddaszu urytkowym ｠ do 10 m,

b) budynków gospodarczych, gospodarczo-usEu-
gowego, usEugowego, gararu - I kondygnacja nad-
ziemna;

3) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go - dach wielospadowy o symetrycznym nachyle-
niu poEaci 30º - 45º,

b) budynków gospodarczych, gospodarczo-usEu-
gowego, usEugowego, gararu - dachy wielospado-
we, o nachyleniu poEaci do 40º;

4) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) 40% powierzchni terenu z zabudową zagrodo-

wą,
b) 20% powierzchni terenu z zabudową mieszka-

niową jednorodzinną ;
5) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej ｠ 20% powierzchni terenu;
6) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ min. 30 m 

od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej 
symbolem KP(G) klasy ｧGｦ (gEównej);

7) ObsEuga komunikacyjna - istniejącą na terenie 
dziaEki nr ewid. 147 drogą wewnętrzną, oznaczoną 
symbolem KDW;

8) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny;
b) 1 miejsce parkingowe na 25 m² powierzchni 

urytkowej obiektu usEugowego;
9) Obowiązują warunki ustaleG ogólnych, doty-

czących zagospodarowania strefy ochronnej napo-
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wietrznej linii elektroenergetycznej [redniego napię-
cia SN 15 kV o szeroko[ci 15 m tj. po 7,5 m od osi 
linii.

RozdziaE 4
Przepisy koGcowe

§22. Dla terenów objętych niniejszą zmianą, usta-
la się stawkę procentową w wysoko[ci 10%, sEu-
rącą naliczeniu jednorazowej opEaty na rzecz gminy 
Szastarka, z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo-
[ci, będącego skutkiem uchwalenia zmiany planu, 
w przypadku zbycia nieruchomo[ci w terminie 5 lat 
od dnia, w którym zmiana planu staEa się obowią-
zująca.

§23. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwa-
Ey tracą warno[ć ustalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Szastarka, 
uchwalonego uchwaEą Nr LIV/286/2002 Rady Gmi-
ny Szastarka z dnia 27 maja 2002r. (ogEoszoną w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 
Nr 69 poz. 1466 z dnia 12.07.2002r.), z pópniej-
szymi zmianami, w zakresie dotyczącym obszarów 
okre[lonych na zaEącznikach Nr 1-14 i okre[lonym 
przepisami niniejszej uchwaEy.

§24. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

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

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

 
Przewodniczący Rady
Zbigniew Pasztaleniec
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Z DNIA 20 maja 2011 R.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 100 ｠ 9100 ｠ Poz. 1801 

ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO UCHWAŁY NR X/44/2011 
RADY GMINY SZASTARKA 
Z DNIA 10 maja 2011 R.
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
DO UCHWAŁY NR X/ 44/2011 
RADY GMINY SZASTARKA 
Z DNIA 20 maja 2011 R.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 100 ｠ 9102 ｠ Poz. 1801 

ZAŁĄCZNIK NR 8 
DO UCHWAŁY NR X./44/2011 
RADY GMINY SZASTARKA 
Z DNIA 20 maja 2011 R.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 100 ｠ 9103 ｠ Poz. 1801 

ZAŁĄCZNIK NR 8 
DO UCHWAŁY NR X./44/2011 
RADY GMINY SZASTARKA 
Z DNIA 20 maja 2011 R.



D
ziennik U

rzędow
y

W
ojew

ództw
a Lubelskiego N

r 1
0
0

｠
 9

1
0
4
 ｠

Poz. 1
8
0
1
 

ZAŁĄCZNIK NR 9 
DO UCHWAŁY NR X/44/2011 
RADY GMINY SZASTARKA 
Z DNIA 20 maja 2011 R.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 100 ｠ 9105 ｠ Poz. 1801 

ZAŁĄCZNIK NR 10 
DO UCHWAŁY NR X/44/2011 
RADY GMINY SZASTARKA 
Z DNIA 20 maja 2011 R.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 100 ｠ 9106 ｠ Poz. 1801 

ZAŁĄCZNIK NR 11 
DO UCHWAŁY NR X/44/2011 
RADY GMINY SZASTARKA 
Z DNIA 20 maja 2011 R.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 100 ｠ 9107 ｠ Poz. 1801 

ZAŁĄCZNIK NR 12 
DO UCHWAŁY NR X/44/2011 
RADY GMINY SZASTARKA 
Z DNIA 20 maja 2011 R.
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ZAŁĄCZNIK NR 13 
DO UCHWAŁY NR X/44/2011 
RADY GMINY SZASTARKA 
Z DNIA 20 maja 2011 R.



Poz. 1801 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 100 ｠ 9109 ｠

ZAŁĄCZNIK NR 14 
DO UCHWAŁY NR X/44/2011 
RADY GMINY SZASTARKA 
Z DNIA 20 maja 2011 R.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 100 ｠ 9110 ｠

Załącznik Nr 15 
do uchwały Nr X/44/2011 
Rady Gminy Szastarka   
z dnia 20 maja 2011 roku 

RozstrzygniĊcie o sposobie rozpatrzenia uwag, wniesionych do wyłoĪonego do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  gminy Szastarka 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Szastarka, wyłoĪonego do publicznego wglądu w terminie od 24 lutego do  
25 marca 2011r. i nastĊpnie, w terminie wyznaczonym do wnoszenia uwag tj. do  
15 kwietnia 2011r. -   nie wniesiono Īadnych uwag.  

Poz. 1801 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 100 ｠ 9111 ｠

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr X/44/2011 
Rady Gminy Szastarka   
z dnia 20 maja 2011 roku 

RozstrzygniĊcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka, inwestycji  
z zakresu  infrastruktury technicznej, które naleĪą do zadaĔ własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

Opracowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Szastarka, nie powoduje koniecznoĞci realizacji inwestycji z zakresu  
infrastruktury technicznej, które naleĪą do zadaĔ własnych gminy.  

Poz. 1801 


