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UCHWADA NR IX/81/11

 RADY GMINY SAWIN

 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla 
obszarów w miejscowo[ci Sawin, jednostka A1

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 pópn. zm.) oraz na 
podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 
pópn. zm.) w związku z UchwaEą Nr XXVI/163/09 z 
dnia 6 sierpnia 2009r. Rady Gminy Sawin w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sa-
win dla obszarów w miejscowo[ci Sawin, jednostka 
A1, Rada Gminy Sawin stwierdza zgodno[ć niniej-
szego planu ze Studium UwarunkowaG i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sawin i 
uchwala co następuje:

RozdziaE 1
Zakres obowiązywania planu

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Sawin 
dla obszarów w miejscowo[ci Sawin, jednostka 
A1, uchwalonego UchwaEa Rady Gminy Sawin 
XVII/94/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskie-
go z dnia 16.11.2004 r. Nr 200, poz. 2677, zwaną 
dalej planem.

§2. Planem objęto obszar, którego granice przed-
stawia rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący 
zaEączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwaEy i będący 
jej integralną czę[cią.

§3. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania;

2) zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego;

3) zasad ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej;

5) parametrów i wskapników ksztaEtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu;

6) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, wyznaczo-
nych na podstawie przepisów odrębnych;

7) szczegóEowych zasad i warunków scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym;

8) szczególnych warunków zagospodarowania te-
renów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu;

9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy syste-
mu komunikacji oraz infrastruktury technicznej;

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów;

11) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust.4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

2. Plan nie zawiera ustaleG dotyczących:
1) wymagaG wynikających z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych, ze względu na brak 
ustaleG w tym zakresie w Studium UwarunkowaG i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny Sawin dla terenów objętych niniejszym planem;

2) terenów górniczych, terenów nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz terenów nararo-
nych na niebezpieczeGstwo osuwania się mas ziem-
nych, ze względu na brak w granicach planu obo-
wiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych.

§4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, stanowiący zaEączniki nr 1, nr 2 

odnoszą ustalenia uchwaEy do terenu objętego pla-
nem do niniejszej uchwaEy;

2) sposób rozstrzygnięcia nieuwzględnionych 
uwag do projektu planu, stanowiący zaEącznik nr 3 
do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące zaEącz-
nik nr 4 do uchwaEy.

§5. 1. ZaEączniki nr 1, nr 2 odnoszą ustalenia 
uchwaEy do terenu objętego planem.

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku pla-
nu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice planu;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole cyfrowe i literowe okre[lające prze-

znaczenie terenów;
5) napowietrzne linie elektroenergetyczne SN;
6) stacje transformatorowe SN/nN.
3. Wskazuje się oznaczone na rysunku planu sym-

bolem graficznym obowiązujące granice obszarów 
chronionych, w tym wyznaczonych na podstawie 



przepisów odrębnych:
1) granice CheEmskiego Obszaru Chronionego Kra-

jobrazu;
2) granice otuliny CheEmskiego Parku Krajobrazo-

wego;
3) granice strefy po[redniej ochrony konserwator-

skiej ｧBｦ;
4) granice strefy ochrony archeologicznej ｧAｦ.
4. Wskazuje się oznaczone na rysunku planu sym-

bolami graficznymi obowiązujące strefy wymaga-
jące szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, wy-
znaczone na podstawie przepisów odrębnych:

1) granice strefy sanitarnej od cmentarzy;
2) granice stref ochronnych od napowietrznych 

linii elektroenergetycznych SN.
5. PozostaEe oznaczenie graficzne mają charakter 

informacyjny lub postulatywny.

§6. Ustalenia ogólne zawarte w rozdziale 2 niniej-
szej uchwaEy obowiązują Eącznie z odpowiednimi 
ustaleniami dla poszczególnych terenów.

RozdziaE 2
Przepisy ogólne

Wyja[nienie urywanych pojęć 

§7. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 

uchwaEę Rady Gminy Sawin w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) przepisach odrębnych ｠ nalery przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o którym mowa w §1 uchwaEy, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

4) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które przewara na 
danym terenie wydzielonym w planie liniami roz-
graniczającymi i obejmuje ponad 70% powierzchni 
obiektów realizowanych na tym terenie lub ponad 
70% powierzchni terenu urytkowanego w przezna-
czeniu podstawowym;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne 
nir podstawowe, które uzupeEniają lub wzbogaca-
ją przeznaczenie podstawowe i nie obejmują więcej 
nir 30% powierzchni obiektów realizowanych na 
tym terenie lub więcej nir 30% powierzchni terenu 
urytkowanego w przeznaczeniu podstawowym;

6) usEugach ｠ nalery przez to rozumieć samodziel-
ne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budyn-
kach o innych funkcjach nir usEugowe i urządzenia 
sEurące dziaEalno[ci, której celem jest zaspokajanie 
potrzeb ludno[ci, a nie wytwarzanie bezpo[rednio, 
metodami przemysEowymi, dóbr materialnych. UsEu-
gi dzieli się na:

a) nieuciąrliwe ｠ to jest usEugi o uciąrliwo[ci 
(równier pod względem haEasu i zanieczyszczenia 

powietrza) mieszczącej się w granicach dziaEki lub 
zespoEu dziaEek, do których inwestor posiada tytuE 
prawny;

b) uciąrliwe ｠ nie speEniające wymogów wymie-
nionych w lit.a;

7) nowo wydzielanych dziaEkach budowlanych ｠ 
nalery przez to rozumieć dziaEki budowlane, które 
zostaEy wydzielone po wej[ciu w rycie niniejszej 
uchwaEy, w tym dziaEki budowlane powstaEe w wy-
niku rozwiązaG przestrzennych niniejszej uchwaEy, 
np. wytyczenia nowego ukEadu komunikacyjnego;

8) liniach rozgraniczających ｠ nalery przez to ro-
zumieć linię rozgraniczającą tereny o rórnym prze-
znaczeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;

9) liniach proponowanych podziaEów geodezyj-
nych ｠ nalery przez to rozumieć zalecane w planie, 
nie stanowiące ustaleG planu, linie podziaEu na dziaE-
ki budowlane terenu wyznaczonego liniami rozgra-
niczającymi;

10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｠ na-
lery przez to rozumieć linie wyznaczone w planie, 
okre[lające najmniejszą dopuszczalną odlegEo[ć ze-
wnętrznego lica [ciany budynku w stosunku do linii 
rozgraniczających lub innych obiektów, od których 
te linie wyznaczono, bez wysuniętych poza ten ob-
rys schodów, okapów, otwartych ganków, zada-
szeG, pasary o szeroko[ci do 2 m oraz balkonów;

11) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć maksymalną, dopuszczalną wielko[ć po-
wierzchni zabudowy okre[loną w % wyrarającą 
stosunek powierzchni wszystkich budynków (mie-
rzonych po obrysie [cian zewnętrznych) zlokali-
zowanych na dziaEce lub w obrębie terenu do po-
wierzchni tej dziaEki lub powierzchni terenu;

12) maksymalnej wysoko[ci zabudowy - nalery 
przez to rozumieć ustaloną w planie największą od-
legEo[ć pomiędzy poziomem gruntu rodzimego przy 
najnirej poEoronym wej[ciu do budynku, nie będą-
cym wyEącznie wej[ciem do pomieszczeG technicz-
nych i gospodarczych, a najwyrszym punktem prze-
krycia dachowego (stropodachowego);

13) minimalnym procentowym wskapniku po-
wierzchni biologicznie czynnej - nalery przez to 
rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną warto[ć 
procentową stosunku niezabudowanych i nieutwar-
dzonych powierzchni dziaEki, pokrytych ro[linno-
[cią na gruncie rodzimym lub pod wodami, do po-
wierzchni dziaEki;

14) dziaEce inwestycyjnej - nalery przez to rozu-
mieć fragment terenu, obejmujący jedną lub kilka 
dziaEek ewidencyjnych, na którym realizuje się jedną 
inwestycję (objętą jednym pozwoleniem na budo-
wę);

15) drobnych usEugach rzemie[lniczych ｠ nalery 
przez to rozumieć usEugi takie jak usEugi fryzjerskie, 
kosmetyczne,pralnicze oraz drobne usEugi napraw-
cze sprzętu codziennego urytku oraz inne usEugi o 
podobnym charakterze.
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Ustalenia dotyczące ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego 

§8. Ustala się, re nadrzędnym celem realizacji 
ustaleG niniejszej uchwaEy jest:

1) ochrona i ksztaEtowanie Eadu przestrzennego;
2) okre[lenie warunków dotyczących ksztaEtowa-

nia zabudowy, których speEnienie umorliwi uzyska-
nie wEa[ciwych walorów przestrzennych i jednorod-
nego charakteru ksztaEtowanej przestrzeni, w tym w 
szczególno[ci uwzględnienie nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, zakazu lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych, ograniczenia w morliwo[ci lokali-
zacji reklam i no[ników reklamowych, ograniczenia 
w morliwo[ci lokalizacji dominant przestrzennych, 
ustalenia maksymalnych wysoko[ci zabudowy, 
obowiązującej kolorystyki budynków, dopuszczalnej 
geometrii dachów, itd.;

3) nakaz dostosowania architektury budynków i 
budowli projektowanych oraz przebudowywanych 
do otaczającego krajobrazu, poprzez staranne opra-
cowanie projektowe, z zachowaniem zasad zawar-
tych w ustaleniach szczegóEowych dla poszczegól-
nych terenów.

Przepisy ogólne dotyczące zasad przeznaczania 
terenów oraz warunków i sposobów ksztaEtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów na caEym 

obszarze objętym planem 

§9. Ustala się, re na caEym obszarze planu:
1) dopuszcza się zachowanie, przebudowę, roz-

budowę i wymianę istniejących siedlisk rolniczych;
2) zabrania się lokalizowania obiektów tymcza-

sowych, nie związanych z realizacją inwestycji do-
celowych. Lokalizowanie obiektów tymczasowych 
morliwe jest jedynie w obrębie dziaEki budowlanej, 
na której realizowana jest inwestycja docelowa w 
czasie okre[lonym w pozwoleniu na budowę;

3) do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego 
z ustaleniami dla poszczególnych terenów dopusz-
cza się utrzymania dotychczasowego urytkowania 
rolniczego bez prawa zabudowy;

4) dopuszcza się realizację obiektów maEej archi-
tektury, obiektów i urządzeG infrastruktury tech-
nicznej, dróg wewnętrznych, parkingów i miejsc 
parkingowych, zieleni urządzonej.

§10. Ustala się linie rozgraniczające tereny o rór-
nym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospo-
darowania okre[lone na rysunkach planu.

§11. Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych sym-
bolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:

1) tereny zabudowy zagrodowej - oznaczone sym-
bolem przeznaczenia RM;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
｠ oznaczone symbolem przeznaczenia MN;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i usEug - oznaczone symbolem przeznaczenia MN,U;
4) tereny rolnicze - oznaczone symbolem przezna-

czenia RP;
5) tereny urytków zielonych (Eąk i pastwisk) - 

oznaczone symbolem przeznaczenia RZ;
6) tereny usEug ｠ oznaczone symbolem przezna-

czenia U;
7) tereny usEug sportu i rekreacji ｠ oznaczone 

symbolem przeznaczenia US;
8) tereny cmentarzy ｠ oznaczone symbolem prze-

znaczenia ZC;
9) tereny zieleni urządzonej ｠ oznaczone symbo-

lem przeznaczenia ZP.

§12. Ustala się przeznaczenie terenów komunika-
cji wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-
czonych symbolem przeznaczenia zgodnie z rysun-
kiem planu:

1) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej 
｠ oznaczone symbolem przeznaczenia KDD;

2) tereny parkingów ｠ oznaczone symbolem prze-
znaczenia KS.

§13. 1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabu-
dowy okre[lone na rysunku planu.

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na któ-
rych wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy 
musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami, z za-
strzereniem ust. 3.

3. Ustalenia, o których mowa ust.2 nie dotyczą 
obiektów i urządzeG infrastruktury technicznej, w 
tym infrastruktury telekomunikacyjnej.

4. Ustala się minimalną odlegEo[ć nieprzekraczal-
nych linii zabudowy od linii rozgraniczających drogi 
oznaczone symbolami KDD ｠ 6 m.

5. Ustala się, zastrzereniem ust. 8, minimalną od-
legEo[ć nieprzekraczalnych linii zabudowy od:

1) linii rozgraniczających drogi wojewódzkiej po-
Eoronej poza granicami planu ｠ 30 m, przy czym 
dopuszcza się zmianę odlegEo[ci nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, pod warunkiem uzgodnienia zmiany 
z zarządzającym drogą;

2) linii rozgraniczających ulicy Ko[cielnej poEoro-
nej poza granicami planu ｠ 8 m;

3) linii rozgraniczających rzeki Lepietuchy poEoro-
nej poza granicami planu:

a) 30 - 40 m, dla terenów poEoronych w granicach 
CheEmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i otu-
liny CheEmskiego Parku Krajobrazowego zgodnie z 
rysunkiem planu;

b) 20 m, dla terenów poEoronych poza granicami 
CheEmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i otu-
liny CheEmskiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z 
rysunkiem planu.

6. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nieprze-
kraczalnych linii zabudowy nakazuje się lokalizację 
budynków na dziaEce zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i z uwzględnieniem wszystkich usta-
leG planu.

7. Dopuszcza się remonty istniejącej zabudowy 
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usytuowanej w pasie pomiędzy liniami rozgranicza-
jącymi ukEadu komunikacyjnego a nieprzekraczalną 
linią zabudowy, z wykluczeniem powiększenia ku-
baturowego.

8. Na terenach objętych planem zasady ksztaEto-
wania zabudowy okre[la się:

1) maksymalna wysoko[ć nowej zabudowy - 
zgodnie ze wskapnikami okre[lonymi dla poszcze-
gólnych terenów;

2) zasada, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy 
kominów, anten oraz innych budowli o podobnym 
charakterze (obiektów budowlanych nie będących 
budynkami);

3) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy - zgodnie ze wskapnikami okre[lonymi dla po-
szczególnych terenów.

§14. 1. Ustala się, re tereny, przeznaczone na 
cele publiczne powinny być realizowane jako prze-
strzenie reprezentacyjne, urządzone i wyposarone 
wysokiej klasy urządzeniami pomocniczymi, maEą 
architektura, nawierzchniami, itp.

2. Ustala się następujące zasady realizacji ogro-
dzeG:

1) ogrodzenia od strony dróg publicznych powin-
ny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym 
re dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w gEąb 
dziaEki w przypadku konieczno[ci ominięcia istnieją-
cych przeszkód (np. drzew, urządzeG infrastruktury 
technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram 
wjazdowych;

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach 
przy drogach o szeroko[ci mniejszej nir 10,0 m mu-
szą zostać cofnięte o minimum 2,0 m w stosunku 
do linii rozgraniczającej ustalonej w planie;

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać 
się na zewnątrz dziaEki;

4) maksymalna wysoko[ć ogrodzenia nie more 
przekraczać 1,5 m od poziomu terenu;

5) ogrodzenie powinno być arurowe, przy czym 
dopuszcza się stosowanie cokoEów;

6) wysoko[ć cokoEu nie more przekraczać 0,6 
m, przy czym w cokole nalery stosować przepusty 
umorliwiające migracje maEych zwierząt, w formie 
otworów wielko[ci nie mniejszej nir 15cmx15cm, 
w odstępach nie, mniejszych nir 10 m;

7) linia ogrodzenia winna przebiegać w odlegEo[ci 
min. 0,5 m od gazociągu;

8) ustala się zakaz realizacji ogrodzeG w odlegEo[ci 
mniejszej nir:

a) 1,5 m od górnej krawędzi skarpy rowów i kana-
Eów melioracyjnych;

b) 3,0 m od górnej krawędzi skarpy rzeki Lepietu-
chy poEoronej poza granicami planu.

§15. 1. Umieszczanie wolnostojących znaków in-
formacyjno-plastycznych i reklam dopuszcza się je-
dynie na terenach oznaczonych symbolami U, pod 
warunkiem, re powierzchnia 1 reklamy lub znaku 
nie przekroczy 6,0 m2.

2. Na caEym obszarze objętym planem dopuszcza 
się lokalizowanie reklam i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i obiektach 
maEej architektury pod warunkiem, re powierzchnia 
1 reklamy lub znaku nie przekroczy 1,5 m2.

3. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno 
｠ plastycznych obok siebie morliwe jest jedynie w 
przypadku gdy Eączna powierzchnia zestawu reklam 
i znaków informacyjno ｠ plastycznych nie przekro-
czy powierzchni 6,0 m2 w przypadku wolnostoją-
cych znaków informacyjno ｠ plastycznych oraz 1,5 
m2 w przypadku reklam i znaków informacyjno ｠ 
plastycznych lokalizowanych na ogrodzeniach, bu-
dynkach i obiektach maEej architektury.

4. Zakazuje się umieszczania reklam i znaków in-
formacyjno-plastycznych:

1) na drzewach i w zasięgu ich koron;
2) na budowlach i urządzeniach miejskiej infra-

struktury technicznej (latarniach, sEupach linii elek-
troenergetycznych, transformatorach, itp.);

3) zakazuje się wspornikowego wywieszania zna-
ków informacyjno ｠ plastycznych i reklam poza linie 
rozgraniczające dróg publicznych oraz tereny dzia-
Eek sąsiednich.

5. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych na maEych obiektach kubaturowych i 
innych urytkowych elementach wyposarenia prze-
strzeni publicznych (wiaty przystankowe) nie more 
utrudniać korzystania z nich lub zakEócać ich uryt-
kowania.

6. Ustalenia ust. 1-4 nie dotyczą gminnego sys-
temu informacji przestrzennej oraz znaków drogo-
wych.

Ustalenia w zakresie scalania i podziaEów tere-
nów na dziaEki budowlane 

§16. 1. Ustala się morliwo[ć scalania i podziaEów 
istniejących dziaEek, w poszczególnych terenach, na 
dziaEki budowlane pod warunkiem zachowania na-
stępujących zasad:

1) nakazuje się zachowanie minimalnej powierzch-
ni nowo wydzielanych dziaEek budowlanych usta-
lonej w ustaleniach szczegóEowych dla poszczegól-
nych terenów;

2) nakazuje się wydzielenie niezbędnych dróg i 
dojazdów niepublicznych do obsEugi nowo wydzie-
lanych dziaEek budowlanych;

3) granice nowo wydzielanych dziaEek budowla-
nych powinny być prostopadEe do linii rozgraniczają-
cych dróg publicznych oraz pasa drogowego nowo 
wydzielanych dróg wewnętrznych, z tolerancją do 
20°.

2. Dopuszcza się wydzielanie dziaEek budowla-
nych o powierzchni mniejszej nir okre[lona w prze-
pisach szczegóEowych dla poszczególnych terenów 
wyEącznie:

1) w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomo[ci 
pod warunkiem, re dziaEka, z której wydzielony zo-
stanie teren zachowa powierzchnię nie mniejszą, nir 
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okre[lona w przepisach szczegóEowych;
2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury tech-

nicznej;
3) w celu wydzielenia dojazdu do nowo wydziela-

nych dziaEek budowlanych.
3. Granice nowo wydzielanych dziaEek budowla-

nych nalery wyznaczać w oparciu o linie rozgrani-
czające, o których mowa w §10.

4. Dopuszcza się morliwo[ć wydzielania terenów 
dla wewnętrznego ukEadu komunikacyjnego przy 
uwzględnieniu następujących zasad:

1) nowy ukEad granic zapewni bezpo[redni dostęp 
do drogi publicznej lub wewnętrznej, o której dalej 
mowa w pkt 2;

2) dopuszcza się realizowanie obsEugi i dostępu, 
o których mowa w pkt1, poprzez drogi/ulice we-
wnętrzne stanowiące wspóEwEasno[ć wszystkich 
wEa[cicieli nieruchomo[ci, dla których korzystanie z 
nich jest konieczne.

5. W przypadku terenów oznaczonych symbolami 
MN, MN,U dopuszcza się 5% odstępstwo od usta-
leG w zakresie minimalnej powierzchni nowo wy-
dzielanych dziaEek budowlanych.

6. Dopuszcza się zabudowę na dziaEkach mniej-
szych nir okre[lone w ustaleniach dla poszczegól-
nych terenów, pod warunkiem, re podziaE zostaE 
dokonany przed wej[ciem w rycie planu lub wynika 
z realizacji wyznaczonego na rysunku planu ukEadu 
komunikacyjnego.

Zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury wspóEczesnej 

§17. 1. Wskazuje się, granicę strefy po[redniej 
ochrony konserwatorskiej ｧBｦ, oznaczoną na rysun-
ku planu.

2. W granicach strefy, o której mowa w ust.1, 
ustala się:

1) nakaz zachowania charakteru i klimatu uliczek 
przez utrzymanie bardziej interesujących przykEa-
dów dawnej zabudowy;

2) nakaz utrzymania lupnej zabudowy odsunię-
tej nieco od ulicy, poprzedzoną maEymi ogródkami 
kwiatowymi;

3) nakaz realizacji nowej zabudowy winna jako na-
wiązujacej do istniejących form tradycyjnych, przy 
czym wyklucza się dalszą budowę domów wzno-
szonych np. przy ulicy Wygon, z pEaskimi lub koper-
towymi dachami, nalery przestrzegać stosowania 
dachów dwuspadowych naczóEkowych lub wielo-
poEaciowych.

3. Wskazuje się, granicę strefy ochrony archeolo-
gicznej ｧAｦ, oznaczoną na rysunku planu.

4. W granicach strefy, o której mowa w ust.3, 
ustala się:

1) obowiązek uzyskania przez inwestora, od Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków - przed wy-
daniem pozwolenia na budowę lub zgEoszeniem 
wEa[ciwemu organowi - uzgodnienia wszelkich pla-
nowanych budów obiektów budowlanych oraz ro-

bót budowlanych wiąrących się z wykonywaniem 
prac ziemnych;

2) obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków poszukiwania, rozpoznawa-
nia i wydobywania kopalin, zalesiania gruntów oraz 
budowy urządzeG wodnych i regulacji wód;

3) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzającej 
realizować roboty budowlane lub nowe zalesienia) 
badaG archeologicznych oraz wykonania ich doku-
mentacji;

4) obowiązek uzyskania od Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków pozwolenia na przeprowadze-
nie badaG archeologicznych przed rozpoczęciem 
tych badaG.

5. Ustala się, re w przypadku natrafienia w trakcie 
robót ziemnych na ruchome zabytki archeologicz-
ne, a w szczególno[ci szkEo, ceramikę, kafle, ko[ci 
ludzkie lub zwierzęce inwestor wykonujący roboty 
ziemne jest zobowiązany do niezwEocznego powia-
domienia o znalezisku wEa[ciwy organ sEurby ochro-
ny zabytków.

Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

§18. 1. Wskazuje się granicę CheEmskiego Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu, oznaczoną na rysunku 
planu.

2. Wskazuje się granicę otuliny CheEmskiego Par-
ku Krajobrazowego, oznaczoną na rysunku planu.

3. Na Obszarach, o których mowa w ust.1 i ust.2 
obowiązują rygory okre[lone w przepisach odręb-
nych powoEujących te Obszary do rycia, a w szcze-
gólno[ci ustalenia dotyczące czynnej ochrony eko-
systemów:

1) tworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych 
umorliwiających migrację gatunków;

2) ochrona specyficznych cech krajobrazu Pole-
sia WoEyGskiego: dolin rzecznych, w tym meandrów 
rzek, starorzeczy, naturalnych form rzepby terenu, 
w tym krasu kredy piszącej, otwartego charakteru 
torfowisk Eąk i muraw ciepEolubnych;

3) zachowanie oraz poprawa stosunków wod-
nych poprzez ograniczenie nadmiernego odpEywu 
wód, gospodarowanie zasobami wodnymi w spo-
sób uwzględniający potrzeby ekosystemów wod-
nych i wodno ｠ bEotnych, zachowanie naturalne-
go charakteru rzek, cieków wodnych, zbiorników 
wodnych i starorzeczy, ochronę funkcji obszarów 
pródliskowych o durych zdolno[ciach retencyjnych, 
zachowanie lub przywracanie dobrego stanu ekolo-
gicznego wód;

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

5) ochrona Eąk i pastwisk przed sukcesją natural-
ną oraz odtwarzanie siedlisk dziko występujących 
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gatunków ro[lin, grzybów oraz zwierząt, w tym dą-
renie do przywrócenia tradycyjnego sposobu uryt-
kowania Eąk o pastwisk (koszenie i spasanie);

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

7) propagowanie utrzymania urozmaiconej linii 
brzegowej cieków i rzek oraz tworzenie poro[nię-
tych bogatą szatą ro[linną stref przybrzernych i 
utrzymanie ich jako naturalnego sposobu zabezpie-
czenia brzegu przed erozją;

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

9) ochrona starych odmian ro[lin urytkowych oraz 
ras zwierząt hodowlanych;

10) ksztaEtowanie zagospodarowania przestrzen-
nego w sposób umorliwiający zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz warto[ci kul-
turowych w szczególno[ci przez: ochronę otwartej 
przestrzeni przed zabudową, zachowanie ciągEo[ci 
korytarzy ekologicznych, ksztaEtowanie zalesieG w 
sposób optymalny dla ochrony rórnorodno[ci bio-
logicznej i walorów krajobrazowych, ochronę punk-
tów, osi i przedpoli widokowych, usuwanie lub 
przesEanianie antropogenicznych elementów dys-
harmonijnych w krajobrazie;

11) dąrenie do rewitalizacji zespoEów zabudowy, 
w tym zabytkowych, propagowanie tradycyjnych 
cech architektury;

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

4. Na Obszarach, o których mowa w ust. 1 i ust. 
2, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami odrębnymi powoEującymi te Obszary do rycia, 
zakazuje się:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-
czenia ich nor, legowisk, innych schronieG i miejsc 
rozrodu, tarlisk i zEoronej ikry, z wyjątkiem amator-
skiego poEowu ryb oraz czynno[ci związanych z ra-
cjonalna gospodarką rolną, le[ną, rybacką i Eowiec-
ką;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu ustawy 
Prawo ochrony [rodowiska;

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

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

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaE-

cających rzepbę terenu, z wyjątkiem prac związa-
nych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, prze-
ciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub re-
montem urządzeG wodnych;

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

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

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

5. Zakazy, o których mowa w ust. 4 pkt 2 nie do-
tyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko, dla których sporządze-
nie raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko nie jest 
obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny 
oddziaEywania na [rodowisko wykazaEa brak nieko-
rzystnego wpEywu na przyrodę Obszarów, o których 
mowa w ust. 1 i ust. 2.

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 nie do-
tyczy prac wykonanych na potrzeby ochrony przy-
rody.

7. Zakaz, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 nie doty-
czy terenów, dla których udzielono koncesji na wy-
dobycie kopalin przed dniem wej[cia w rycie przepi-
sów powoEujących Obszary o których mowa w ust. 
1 i ust. 2 do rycia.

8. Zakaz, o którym mowa w ust. 4 pkt 8, nie do-
tyczy obiektów lokalizowanych w obszarach wy-
znaczonych w studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego lub miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego lub w cią-
gach istniejącej legalnie zabudowy.

9. Wskazuje się, re wszystkie tereny objęte gra-
nicami planu poEorone są w granicach gEównego 
zbiornika wód podziemnych GZWP - 407.

10. Ustala się, re na Obszarze, o którym mowa w 
ust. 9 obowiązuje:

1) zakaz lokalizowania wysypisk odpadów i wyle-
wisk, a takre stacji dystrybucji paliw pEynnych nie 
zabezpieczonych przed przenikaniem do podEora 
substancji szkodliwych dla [rodowiska;

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych [cie-
ków bezpo[rednio do gruntu lub do wód powierzch-
niowych;

3) zakaz lokalizowania nowych ferm z bez[cióEko-
wą hodowlą zwierząt;

4) zakaz lokalizowania magazynów substancji tok-
sycznych, durych magazynów paliw pEynnych o za-
sięgu regionalnym;

5) zakaz budowy lub rozbudowy obiektów mogą-
cych pogorszyć jako[ć wód podziemnych;

6) nakaz likwidacji istniejących pródeE zagroreG 
wód podziemnych;

7) nakaz wyeliminowania punktowego wylewania 
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gnojowicy, za wyjątkiem naworenie gnojowicą, ale 
wykonywane zgodnie z wymogami agrotechniki w 
oparciu o pozwolenie wodno-prawne;

8) nakaz podniesienia jako[ci wód powierzchnio-
wych.

11. Ustala się, re na caEym obszarze dziaEania pla-
nu obowiązują następujące zasady ochrony i ksztaE-
towania [rodowiska:

1) ustala sięochronę szczególnie cennych siedlisk, 
ostoi ptasich oraz stanowisk grzybów, ro[lin i zwie-
rząt gatunków chronionych podlegających ochronie 
na podstawie obowiązujących przepisów odręb-
nych;

2) ustala się nakaz zachowania istniejącej zieleni 
wysokiej, w tym: pojedynczych drzew i zadrzewieG 
z wyEączeniem terenu wyznaczonego liniami rozgra-
niczającymi ukEadu komunikacyjnego, z zastrzere-
niem pkt 3;

3) wycinkę drzew dopuszcza się wyEącznie w 
przypadku nieuniknionej kolizji z realizacją budyn-
ków zgodnych z przeznaczeniem terenów wskaza-
nych w ustaleniach szczegóEowych dla poszczegól-
nych terenów oraz zapewnienia dojazdu do dziaEki 
budowlanej i uzbrojenia dziaEki budowlanej w infra-
strukturę techniczną lub realizacją dróg publicznych 
wskazanych w planie;

4) w celu ochrony powietrza plan ustala ogrzewa-
nie pomieszczeG gazem ziemnym, olejem nisko siar-
kowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi, 
w tym staEymi, których stosowanie jest zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami odręb-
nymi;

5) oddziaEywanie na [rodowisko przekraczające 
dopuszczalne wielko[ci poprzez emisję substancji 
i energii, w szczególno[ci dotyczące wytwarza-
nia haEasu, wibracji, promieniowania, zanieczysz-
czania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych, winno zamykać się na terenie dziaEki 
budowlanej lub dziaEki inwestycyjnej na jakiej jest 
wytwarzane;

6) ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej 
ilo[ci miejsca dla pojemników na odpady w grani-
cach dziaEki;

7) okre[la się minimalną wielko[ć dziaEki zgodnie z 
ustaleniami dla poszczególnych terenów;

8) okre[la się minimalny wskapnik powierzchni 
biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami dla po-
szczególnych terenów;

9) lokalizowanie przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko dopuszcza się 
wyEącznie w przypadku realizacji przedsięwzięć nie-
zbędnych do prawidEowego funkcjonowania lokal-
nych i ponadlokalnych systemów inrynieryjnych;

10) przyjmuje się kwalifikację terenów w zakresie 
dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku w 
rozumieniu przepisów odrębnych i wskazuje się:

a) dopuszczalny poziom haEasu dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów 
związanych ze staEym pobytem i czasowym poby-
tem dzieci i mEodziery dla godzin dziennych ｠ 55 dB 

i dla godzin nocnych 50 dB od dróg oraz dla godzin 
dziennych 45 dB i dla godzin nocnych 40 dB dla 
pozostaEych obiektów i dziaEalno[ci będącej pródEem 
haEasu;

b) dopuszczalny poziom haEasu dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowo ｠ usEugowej, terenów rekre-
acyjno - wypoczynkowych oraz terenów zamiesz-
kania zbiorowego dla godzin dziennych ｠ 60 dB i 
dla godzin nocnych 55 dB od dróg oraz dla godzin 
dziennych 45 dB i dla godzin nocnych 45 dB dla 
pozostaEych obiektów i dziaEalno[ci będącej pródEem 
haEasu;

11) ustala się zakaz lokalizowania na terenach 
zagroronych przekroczeniem dopuszczalnych norm 
haEasu w [rodowisku, o których mowa w pkt 10, 
usEug z zakresu o[wiaty, nauki, zdrowia oraz sportu 
i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej;

12) zakaz, o którym mowa w pkt11 more być 
zniesiony wyEącznie w przypadku zastosowania za-
bezpieczeG akustycznych, w tym ekranów akustycz-
nych, gwarantujących zachowanie dopuszczalnych 
norm haEasu w [rodowisku, o których mowa w pkt 
10.

Ustalenia dla obszarów wymagające szczegól-
nych warunków zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich urytkowaniu ze względu na 
wymagania ochrony [rodowiska i zdrowia ludzi 

§19. 1. Wskazuje się granicę strefy sanitarnej od 
cmentarza wynoszącej 50 m od granicy cmentarza.

2. Na terenach poEoronych w zasięgu strefy, o 
której mowa w ust. 1 i oznaczonej na rysunku pla-
nu, ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej zabu-
dowy mieszkalnej, zakEadów rywienia zbiorowego, 
bądp zakEadów przechowujących rywno[ć oraz stu-
dzien sEurących do czerpania wody do celów kon-
sumpcyjnych i potrzeb gospodarczych.

3. Wskazuje się granicę strefy ochronnej od napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych SN wynoszą-
cej po 7,5 m w kardą stronę od osi linii.

4. Na terenach poEoronych w zasięgu strefy, o 
której mowa w ust. 3 i oznaczonej na rysunku pla-
nu, ustala się zakaz realizacji budynków i budowli.

5. Zasięg strefy, o której mowa w ust. 3 more być 
weryfikowany w trybie i na zasadach okre[lonych 
w przepisach odrębnych, w tym po likwidacji, prze-
budowie lub skablowaniu linii oraz po uzgodnieniu 
zmian z zarządzającym siecią.

Ogólne zasady dotyczące infrastruktury technicz-
nej 

§20. 1. Ustala się, re docelowo tereny objęte pla-
nem będą obsEugiwane ze zbiorczej sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, przy czym do realizacji tych 
sieci dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązaG 
uwzględniających wymogi przepisów odrębnych, w 
tym szczelnych szamb przydomowych i indywidual-
nych ujęć wody.
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2. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie [cieków czy 
urządzenia telekomunikacyjne na podstawie opra-
cowaG technicznych, na caEym obszarze planu, bez 
konieczno[ci zmiany niniejszego planu.

3. W liniach rozgraniczających dróg nalery rezer-
wować tereny dla infrastruktury technicznej.

4. Przez tereny inne, nir przeznaczone dla ukEa-
du komunikacyjnego i infrastruktury technicznej (a 
więc takre przez tereny dziaEek prywatnych), do-
puszcza się prowadzenie liniowych elementów in-
frastruktury technicznej oraz lokalizację związanych 
z nimi urządzeG.

5. Przy projektowaniu nowych inwestycji nalery 
- w miarę morliwo[ci - unikać kolizji z istniejącymi 
elementami infrastruktury technicznej. W przypad-
ku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospoda-
rowania z tymi elementami nalery je przenie[ć lub 
odpowiednio zmodyfikować, przy uwzględnieniu 
uwarunkowaG wynikających z przepisów odrębnych 
oraz warunków okre[lonych przez operatora(ów) 
sieci infrastruktury technicznej. W szczególno[ci 
dotyczy to przebudowy napowietrznych linii ener-
getycznych [redniego i niskiego napięcia.

6. Powiązania komunikacyjne z ponadlokalnym 
ukEadem komunikacyjnym obrębu Sawin będzie re-
alizowane poprzez ulice CheEmską i ulicę Topolową, 
przy czym ulica Topolowa w celu zapewnienia do-
celowej funkcji powinna być poszerzona do klasy 
technicznej drogi zbiorczej i ponadlokalnym zapew-
niają drogi/ulice poEorone poza granicami planu.

7. W liniach rozgraniczających dróg publicznych 
oznaczonych symbolami KDD dopuszcza się lokali-
zację [cierek rowerowych.

8. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i 
wEa[ciciele posesji zapewniają na terenach swoich 
dziaEek, w liczbie wynikającej z ustalonych wskap-
ników w ust.9.

9. Ustala się następujące minimalne wskapniki 
parkingowe dla:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 
m.p. / 1 dom;

2) zabudowy zagrodowej - 3 m.p. / 1 siedlisko;
3) dla usEug handlu (sklep, punkt usEugowy) - 30 

m.p./1000 m2 powierzchni urytkowej (nie mniej nir 
3-4 miejsca na sklep, punkt usEugowy);

4) dla obiektów handlu hurtowego ｠ 5 m.p./1000 
m2 powierzchni urytkowej;

5) dla obiektów o[wiaty - 30 m.p./100 zatrudnio-
nych;

6) dla obiektów usEug gastronomii - 35 m.p./100 
miejsc konsumpcyjnych;

7) dla obiektów usEug sportu i rekreacji - 20 
m.p./100 urytkowników jednocze[nie;

8) dla prywatnych przychodni i gabinetów lekar-
skich - minimum 2 m.p. /1 gabinet;

9) dla obiektów zbiorowego zakwaterowania (ho-
teli, moteli) - minimum 30 m.p./100 Eórek.

10. W przypadku realizacji na dziaEce budowlanej 

zabudowy mieszkaniowej oraz usEug, miejsca par-
kingowe nalery obliczyć i zapewnić oddzielnie dla 
kardej z funkcji.

RozdziaE 3
SzczegóEowe ustalenia dla poszczególnych tere-

nów

§21. Ustala się, re dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1.MN (o pow. 0,01 ha), 
2.MN (o pow. 0,08 ha), 3.MN (o pow. 0,09 ha), 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania 
i zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala się;
3) w zakresie warunków urbanistycznych:
a) ustala się zakaz realizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej;
b) ustala się nakaz zagospodarowania terenów 

Eącznie z terenami przylegającymi bezpo[rednio do 
granic planu;

4) w zakresie scalania i podziaEów terenów na 
dziaEki budowlane:

a) zgodnie z ustaleniami §16;
b) w celu wydzielenia dziaEek budowlanych do-

puszcza się podziaE terenów Eącznie z dziaEkami 
ewid. przylegającymi bezpo[rednio do granic planu;

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, ochro-
ny [rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu ze wzglę-
du na wymagania ochrony [rodowiska i zdrowia 
ludzi:

a) zgodnie z ustaleniami §17, §18, §19;
b) ustala się, re minimalny procent powierzchni 

biologicznie czynnej dziaEki budowlanej lub dziaEki 
inwestycyjnej nie more być mniejszy nir 60%;

6) w zakresie zasad obsEugi infrastruktury:
a) zgodnie z ustaleniami RozdziaE 4 i 5 oraz §20;
b) obsEuga komunikacyjna z istniejących i projek-

towanych dróg wskazanych na rysunku planu oraz 
dróg poEoronych poza granicami planu;

c) infrastruktura techniczna z istniejącej i projek-
towanej sieci.

§22. Ustala się, re dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1.RM (o pow. 0,22 ha) 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania 
i zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro-
dowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usEugi nieuciąrli-
we;

3) w zakresie warunków urbanistycznych:
a) ustala się realizację zabudowy zagrodowej;
b) dopuszcza się realizację wolnostojących budyn-

ków usEugowych;
c) zakazuje się przeznaczania caEych dziaEek inwe-
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stycyjnych na cele usEugowe;
d) dopuszcza się lokalizację obiektów usEugowych 

w budynkach mieszkalnych i budynkach inwentar-
skich;

e) w terenie dopuszcza się wyEącznie lokalizację 
usEug nieuciąrliwych z zakresu usEug handlu deta-
licznego i hurtowego, usEug związanych z obsEugą 
rolnictwa, przechowywaniem artykuEów sporyw-
czych, dziaEalno[ci biurowej, o[wiaty, nauki, edu-
kacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, usEug 
opieki spoEecznej, sportu i rekreacji, kultury, pro-
jektowania i pracy twórczej, gastronomii, turystyki 
(w tym zbiorowego zamieszkania) oraz drobnych 
usEug rzemie[lniczych i drobnych usEug związanych 
z przetwarzaniem artykuEów sporywczych;

f) dopuszcza się morliwo[ć lokalizowania budyn-
ków inwentarskich - których maksymalna wysoko[ć 
nie more przekraczać 12,0 m;

g) dopuszcza się morliwo[ć lokalizowania budyn-
ków gospodarczych i garary - których maksymalna 
wysoko[ć nie more przekraczać 5,0 m;

h) ustala się maksymalną wysoko[ć zabudowy 
mieszkaniowej lokalizowanej w siedliskach zabu-
dowy zagrodowej i zabudowy usEugowej - 12,0 m 
(maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne);

i) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicach 
dziaEek budowlanych ([ciany bez otworów) oraz w 
odlegEo[ci 1,5 m od granicy dziaEki budowlanej;

j) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 
｠ 40%;

k) nakazuje się realizację dachów dwuspadowych, 
czterospadowych, wielospadowych, o nachyleniu 
poEaci dachowych do 45° lub pEaskich;

l) na dachach nalery stosować tradycyjne ma-
teriaEy wykoGczeniowe, w tym dachówkę, gont, 
strzechę i blachodachówkę;

m) ustala się nakaz stosowania tradycyjnych ma-
teriaEów wykoGczeniowych na elewacjach budyn-
ków, w tym cegEy klinkierowej, drewna, szkEa, cera-
micznych okEadzin elewacyjnych i kamienia;

n) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:
- dachy powinny mieć kolorystykę w odcieniach 

od ciemnej czerwieni do czerwonawego brązu lub 
odcieniach szaro[ci i zieleni;

- elewacje budynków powinny mieć kolory paste-
lowe, biaEe, szare i grafitowe;

o) zasady, o których mowa w lit. k-m nalery sto-
sować w przypadku realizacji budynków gospodar-
czych i garary;

4) w zakresie scalania i podziaEów terenów na 
dziaEki budowlane:

a) zgodnie z ustaleniami §16;
b) ustala się minimalną powierzchnię nowo wy-

dzielanych dziaEek budowlanych - 1200 m2;
c) ustala się, re front nowo wydzielanej dziaEki bu-

dowlanej ma być nie mniejszy nir 20 m;
d) w celu wydzielenia dziaEek budowlanych do-

puszcza się podziaE terenów Eącznie z dziaEkami 
ewid. przylegającymi bezpo[rednio do granic planu;

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, ochro-
ny [rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu ze wzglę-
du na wymagania ochrony [rodowiska i zdrowia 
ludzi:

a) zgodnie z ustaleniami §17, §18, §19;
b) ustala się zakaz lokalizacji usEug uciąrliwych;
c) ustala się, re minimalny procent powierzchni 

biologicznie czynnej dziaEki budowlanej lub dziaEki 
inwestycyjnej nie more być mniejszy nir 50%;

6) w zakresie zasad obsEugi infrastruktury:
a) zgodnie z ustaleniami RozdziaE 4 i 5 oraz §20;
b) obsEuga komunikacyjna z istniejących i projek-

towanych dróg wskazanych na rysunku planu oraz 
dróg poEoronych poza granicami planu;

c) parkingi i garare dla wszystkich istniejących i 
nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie dziaEki budowlanej lub dziaEki in-
westycyjnej, do której inwestor posiada tytuE praw-
ny - wg wskapnika okre[lonego §20;

d) infrastruktura techniczna z istniejącej i projek-
towanej sieci.

§23. Ustala się, re dla terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1.MN,U (o pow. 0,07 ha) 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania 
i zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna oraz usEugi;

2) przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala się;
3) w zakresie warunków urbanistycznych:
a) ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy usEugowej w formie wol-
nostojącej;

b) dopuszcza się przeznaczania caEych dziaEek bu-
dowlanych lub dziaEek inwestycyjnych na cele usEu-
gowe;

c) dopuszcza się lokalizację obiektów usEugowych 
w budynkach mieszkalnych;

d) w terenach dopuszcza się wyEącznie lokalizację 
usEug nieuciąrliwych z zakresu usEug handlu deta-
licznego i hurtowego, dziaEalno[ci biurowej, o[wia-
ty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony 
zdrowia, usEug opieki spoEecznej, sportu i rekreacji, 
kultury, projektowania i pracy twórczej, gastrono-
mii, turystyki (w tym zbiorowego zamieszkania) 
oraz drobnych usEug rzemie[lniczych;

e) dopuszcza się morliwo[ć lokalizowania na dziaE-
ce budowlanej 1 gararu i 1 budynku gospodarczego 
- których maksymalna wysoko[ć nie more przekra-
czać 5,0 m;

f) ustala się maksymalną wysoko[ć zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usEugo-
wej - 12,0 m (maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-
ne);

g) dopuszcza się lokalizację zabudowy w grani-
cach w granicach dziaEek budowlanych ([ciany bez 
otworów) oraz w odlegEo[ci 1,5 m od granicy dziaEki 
budowlanej;
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h) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 
｠ 40%;

i) nakazuje się realizację dachów dwuspadowych, 
czterospadowych, wielospadowych, o nachyleniu 
poEaci dachowych do 45° lub pEaskich;

j) na dachach nalery stosować tradycyjne ma-
teriaEy wykoGczeniowe, w tym dachówkę, gont, 
strzechę i blachodachówkę;

k) ustala się nakaz stosowania tradycyjnych mate-
riaEów wykoGczeniowych na elewacjach budynków, 
w tym cegEy klinkierowej, drewna, szkEa, ceramicz-
nych okEadzin elewacyjnych i kamienia;

l) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:
- dachy powinny mieć kolorystykę w odcieniach 

od ciemnej czerwieni do czerwonawego brązu lub 
odcieniach szaro[ci i zieleni;

- elewacje budynków powinny mieć kolory paste-
lowe, biaEe, szare i grafitowe;

m) zasady, o których mowa w lit. i-l nalery sto-
sować w przypadku realizacji budynków gospodar-
czych i garary;

4) w zakresie scalania i podziaEów terenów na 
dziaEki budowlane:

a) zgodnie z ustaleniami §16;
b) ustala się minimalną powierzchnię nowo wy-

dzielanych dziaEek budowlanych 1000 m2;
c) ustala się, re front nowo wydzielanej dziaEki bu-

dowlanej ma być nie mniejszy nir 18 m;
d) w celu wydzielenia dziaEek budowlanych do-

puszcza się podziaE terenów Eącznie z dziaEkami 
ewid. przylegającymi bezpo[rednio do granic planu;

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, ochro-
ny [rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu ze wzglę-
du na wymagania ochrony [rodowiska i zdrowia 
ludzi:

a) zgodnie z ustaleniami §17, §18, §19;
b) ustala się zakaz lokalizacji usEug uciąrliwych;
c) ustala się, re minimalny procent powierzchni 

biologicznie czynnej dziaEki budowlanej lub dziaEki 
inwestycyjnej nie more być mniejszy nir 50%;

6) w zakresie zasad obsEugi infrastruktury:
a) zgodnie z ustaleniami RozdziaE 4 i 5 oraz §20;
b) obsEuga komunikacyjna z istniejących i projek-

towanych dróg wskazanych na rysunku planu oraz 
dróg poEoronych poza granicami planu;

c) parkingi i garare dla wszystkich istniejących i 
nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie dziaEki budowlanej lub dziaEki in-
westycyjnej, do której inwestor posiada tytuE praw-
ny - wg wskapnika okre[lonego §20;

d) infrastruktura techniczna z istniejącej i projek-
towanej sieci.

§24. Ustala się, re dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1.RP (o pow. 0,36 ha), 
2.RP (o pow. 0,85 ha) obowiązują następujące za-
sady zagospodarowania i zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa zagro-

dowa;
3) w zakresie warunków urbanistycznych:
a) ustala się przeznaczenie terenu na funkcję rol-

nicze;
b) dopuszcza się realizację zabudowy zagrodowej;
c) dopuszcza się morliwo[ć lokalizowania budyn-

ków inwentarskich - których maksymalna wysoko[ć 
nie more przekraczać 12,0 m;

d) dopuszcza się morliwo[ć lokalizowania budyn-
ków gospodarczych i garary - których maksymalna 
wysoko[ć nie more przekraczać 5,0 m;

e) w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej 
ustala się maksymalną wysoko[ć zabudowy miesz-
kaniowej lokalizowanej w siedliskach zabudowy 
zagrodowej - 12,0 m (maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne);

f) ustala się maksymalną powierzchnię zabudo-
wy w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej ｠ 
30%;

g) w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej 
nakazuje się realizację dachów dwuspadowych, 
czterospadowych, wielospadowych, o nachyleniu 
poEaci dachowych do 45° lub pEaskich;

h) w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej 
na dachach nalery stosować tradycyjne materiaEy 
wykoGczeniowe, w tym dachówkę, gont, strzechę i 
blachodachówkę;

i) w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej 
ustala się nakaz stosowania tradycyjnych materia-
Eów wykoGczeniowych na elewacjach budynków, 
w tym cegEy klinkierowej, drewna, szkEa, ceramicz-
nych okEadzin elewacyjnych i kamienia;

j) w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej 
ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:

- dachy powinny mieć kolorystykę w odcieniach 
od ciemnej czerwieni do czerwonawego brązu lub 
odcieniach szaro[ci i zieleni;

- elewacje budynków powinny mieć kolory paste-
lowe, biaEe, szare i grafitowe;

k) zasady, o których mowa w lit. g-j nalery sto-
sować w przypadku realizacji budynków gospodar-
czych, inwentarskich i garary;

4) w zakresie scalania i podziaEów terenów na 
dziaEki budowlane:

a) zgodnie z ustaleniami §16;
b) ustala się minimalną powierzchnię dziaEki prze-

widzianej do realizacji 1 siedliska dla zabudowy za-
grodowej - 3000 m2;

c) ustala się, re front nowo wydzielanej dziaEki bu-
dowlanej ma być nie mniejszy nir 25 m;

d) dla terenu oznaczonego symbolem 1.RP w celu 
wydzielenia dziaEek do realizacji siedliska w zabudo-
wie zagrodowej dopuszcza się podziaE terenów Eącz-
nie z dziaEkami ewid. przylegającymi bezpo[rednio 
do granic planu;

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, ochro-
ny [rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
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szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu ze wzglę-
du na wymagania ochrony [rodowiska i zdrowia 
ludzi:

a) zgodnie z ustaleniami §17, §18, §19;
b) ustala się zakaz lokalizacji usEug uciąrliwych;
c) ustala się, re minimalny procent powierzchni 

biologicznie czynnej dziaEki budowlanej lub dziaEki 
inwestycyjnej nie more być mniejszy nir 60%;

6) w zakresie zasad obsEugi infrastruktury:
a) zgodnie z ustaleniami RozdziaE 4 i 5 oraz §20;
b) obsEuga komunikacyjna z istniejących i projek-

towanych dróg wskazanych na rysunku planu oraz 
dróg poEoronych poza granicami planu;

c) parkingi i garare dla wszystkich istniejących i 
nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie dziaEki budowlanej lub dziaEki in-
westycyjnej, do której inwestor posiada tytuE praw-
ny - wg wskapnika okre[lonego §20;

d) infrastruktura techniczna z istniejącej i projek-
towanej sieci.

§25. Ustala się, re dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1.RZ (o pow. 0,55 ha) 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania 
i zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny urytków 
zielonych (Eąk i pastwisk);

2) przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala się;
3) w zakresie warunków urbanistycznych:
a) ustala się przeznaczenie terenów na urytki zie-

lone;
b) dopuszcza się realizację zieleni urządzonej;
c) dopuszcza się realizację ciągów pieszych;
4) w zakresie scalania i podziaEów terenów na 

dziaEki budowlane zgodnie z ustaleniami §16;
5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, ochro-
ny [rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu ze wzglę-
du na wymagania ochrony [rodowiska i zdrowia 
ludzi:

a) zgodnie z ustaleniami §17, §18, §19;
b) ustala się, re minimalny procent powierzchni 

biologicznie czynnej dziaEki budowlanej lub dziaEki 
inwestycyjnej nie more być mniejszy nir 95%;

6) W zakresie zasad obsEugi infrastruktury zgodnie 
z ustaleniami RozdziaE 4 i 5 oraz §20.

§26. Ustala się, re dla terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1.U (o pow. 0,22 ha) obo-
wiązują następujące zasady zagospodarowania i za-
budowy:

1) przeznaczenie podstawowe: usEugi;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;
3) w zakresie warunków urbanistycznych:
a) ustala się realizację usEug nieuciąrliwych, z za-

kresu usEug handlu detalicznego i hurtowego, dzia-

Ealno[ci biurowej i administracyjnej (w tym banki), 
o[wiaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i 
ochrony zdrowia, usEug opieki spoEecznej, sportu i 
rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, 
gastronomii, turystyki (w tym zbiorowego zamiesz-
kania) oraz drobnych usEug rzemie[lniczych;

b) dopuszcza się realizację zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w formie lokali mieszkalnych 
wbudowanych w bryEę budynków usEugowych;

c) dopuszcza się morliwo[ć lokalizowania budyn-
ków gospodarczych i garary - których maksymalna 
wysoko[ć nie more przekraczać 5,0 m (maksymal-
nie 1 kondygnacja nadziemna);

d) ustala się maksymalną wysoko[ć zabudowy 
usEugowej do 12,0 m (maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne);

e) dopuszcza się lokalizację zabudowy w grani-
cach dziaEek budowlanych ([ciany bez otworów) 
oraz w odlegEo[ci 1,5 m od granicy dziaEki budow-
lanej;

f) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 
｠ 50%;

g) nakazuje się realizację dachów dwuspadowych, 
czterospadowych, wielospadowych, o nachyleniu 
poEaci dachowych do 45° lub pEaskich;

h) na dachach nalery stosować tradycyjne mate-
riaEy wykoGczeniowe, w tym dachówkę, blachoda-
chówkę;

i) ustala się nakaz stosowania tradycyjnych mate-
riaEów wykoGczeniowych na elewacjach budynków, 
w tym cegEy klinkierowej, ceramicznych okEadzin 
elewacyjnych drewna, szkEa i kamienia;

j) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:
- dachy powinny mieć kolorystykę w odcieniach 

od ciemnej czerwieni do czerwonawego brązu lub 
odcieniach szaro[ci i zieleni;

- elewacje budynków powinny mieć kolory paste-
lowe, biaEe, szare i grafitowe;

k) zasady, o których mowa w lit. g-j nalery sto-
sować w przypadku realizacji budynków gospodar-
czych i garary;

4) w zakresie scalania i podziaEów terenów na 
dziaEki budowlane:

a) zgodnie z ustaleniami §16;
b) ustala się minimalną powierzchnię nowo wy-

dzielanych dziaEek budowlanych - 2000 m2;
c) ustala się, re front nowo wydzielanej dziaEki bu-

dowlanej ma być nie mniejszy nir 30,0 m;
d) w celu wydzielenia dziaEek budowlanych do-

puszcza się podziaE terenów Eącznie z dziaEkami 
ewid. przylegającymi bezpo[rednio do granic planu;

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, ochro-
ny [rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu ze wzglę-
du na wymagania ochrony [rodowiska i zdrowia 
ludzi:

a) zgodnie z ustaleniami §1 7, §18, §19;
b) ustala się zakaz lokalizacji usEug uciąrliwych;
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c) ustala się, re minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej dziaEki budowlanej lub dziaEki 
inwestycyjnej nie more być mniejszy nir 30%;

6) w zakresie zasad obsEugi infrastruktury:
a) zgodnie z ustaleniami RozdziaE 4 i 5 oraz §20;
b) obsEuga komunikacyjna z istniejących i projek-

towanych dróg wskazanych na rysunku planu oraz 
dróg poEoronych poza granicami planu;

c) parkingi i garare dla wszystkich istniejących i 
nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie dziaEki budowlanej lub dziaEki in-
westycyjnej, do której inwestor posiada tytuE praw-
ny - wg wskapnika okre[lonego §20;

d) infrastruktura techniczna z istniejącej i projek-
towanej sieci.

§27. Ustala się, re dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1.US (o pow. 0,41 ha), 
2.US (o pow. 0,31 ha), 3.US (o pow. 3,43 ha), 
4.US (o pow. 1,11 ha) obowiązują następujące za-
sady zagospodarowania i zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe: usEugi sportu i re-
kreacji;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usEugi, zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

3) w zakresie warunków urbanistycznych:
a) ustala się realizację usEug sportu i rekreacji;
b) dopuszcza się realizację usEug nieuciąrliwych, z 

zakresu usEug handlu detalicznego, o[wiaty, nauki, 
edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, 
turystyki (hotele, pensjonaty) i inne formy zabudo-
wy zbiorowego zamieszkania, kultury w formie bu-
dynków wolnostojących i lokali usEugowych wbudo-
wanych w bryEę budynków usEug sportu i rekreacji;

c) dopuszcza się realizację zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w formie lokali mieszkalnych 
wbudowanych w bryEę budynków usEugowych;

d) dopuszcza się morliwo[ć lokalizowania budyn-
ków gospodarczych i garary - których maksymalna 
wysoko[ć nie more przekraczać 5,0 m (maksymal-
nie 1 kondygnacja nadziemna);

e) ustala się maksymalną wysoko[ć zabudowy 
usEugowej do 12,0 m (maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne);

f) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicach 
dziaEek budowlanych ([ciany bez otworów) oraz w 
odlegEo[ci 1,5 m od granicy dziaEki budowlanej;

g) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 
｠ 30%;

h) nakazuje się realizację dachów dwuspadowych, 
czterospadowych, wielospadowych, o nachyleniu 
poEaci dachowych do 45° lub pEaskich;

i) na dachach nalery stosować tradycyjne mate-
riaEy wykoGczeniowe, w tym dachówkę, blachoda-
chówkę;

j) ustala się nakaz stosowania tradycyjnych mate-
riaEów wykoGczeniowych na elewacjach budynków, 
w tym cegEy klinkierowej, ceramicznych okEadzin 
elewacyjnych drewna, szkEa i kamienia;

k) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:

- dachy powinny mieć kolorystykę w odcieniach 
od ciemnej czerwieni do czerwonawego brązu lub 
odcieniach szaro[ci i zieleni;

- elewacje budynków powinny mieć kolory paste-
lowe, biaEe, szare i grafitowe;

l) zasady, o których mowa w lit. h-k nalery sto-
sować w przypadku realizacji budynków gospodar-
czych i garary;

4) w zakresie scalania i podziaEów terenów na 
dziaEki budowlane:

a) zgodnie z ustaleniami §16;
b) ustala się minimalną powierzchnię nowo wy-

dzielanych dziaEek budowlanych - 2000 m2;
c) ustala się, re front nowo wydzielanej dziaEki bu-

dowlanej ma być nie mniejszy nir 30,0m;
d) dla terenu oznaczonego symbolem 1.US w celu 

wydzielenia dziaEek budowlanych dopuszcza się po-
dziaE terenów Eącznie z dziaEkami ewid. przylegają-
cymi bezpo[rednio do granic planu;

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, ochro-
ny [rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu ze wzglę-
du na wymagania ochrony [rodowiska i zdrowia 
ludzi:

a) zgodnie z ustaleniami §17, §18, §19;
b) ustala się zakaz lokalizacji usEug uciąrliwych;
c) ustala się, re minimalny procent powierzchni 

biologicznie czynnej dziaEki budowlanej lub dziaEki 
inwestycyjnej nie more być mniejszy nir 50%;

6) w zakresie zasad obsEugi infrastruktury:
a) zgodnie z ustaleniami RozdziaE 4 i 5 oraz §20;
b) obsEuga komunikacyjna z istniejących i projek-

towanych dróg wskazanych na rysunku planu oraz 
dróg poEoronych poza granicami planu;

c) parkingi i garare dla wszystkich istniejących i 
nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie dziaEki budowlanej lub dziaEki in-
westycyjnej, do której inwestor posiada tytuE praw-
ny - wg wskapnika okre[lonego §20;

d) infrastruktura techniczna z istniejącej i projek-
towanej sieci.

§28. Ustala się, re dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1.ZC (o pow. 0,13 ha) 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania 
i zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe: cmentarze;
2) przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala się;
3) w zakresie warunków urbanistycznych:
a) ustala się przeznaczenie terenów na cele cmen-

tarzy grzebalnych;
b) dopuszcza się realizację wszelkich urządzeG i 

obiektów niezbędnych do funkcjonowania cmenta-
rzy;

4) w zakresie scalania i podziaEów terenów na 
dziaEki budowlane zgodnie z ustaleniami §16;

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, ochro-
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ny [rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu ze wzglę-
du na wymagania ochrony [rodowiska i zdrowia lu-
dzi zgodnie z ustaleniami §17, §18, §19;

6) w zakresie zasad obsEugi infrastruktury:
a) zgodnie z ustaleniami RozdziaE 4 i 5 oraz §20;
b) obsEuga komunikacyjna z istniejących i projek-

towanych dróg wskazanych na rysunku planu oraz 
dróg poEoronych poza granicami planu;

c) infrastruktura techniczna z istniejącej i projek-
towanej sieci.

§29. Ustala się, re dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1.ZP (o pow. 0,10 ha), 
2.ZP (o pow. 0,50 ha), 3.ZP (o pow. 0,06 ha) obo-
wiązują następujące zasady zagospodarowania i za-
budowy:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzą-
dzonej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala się;
3) w zakresie warunków urbanistycznych:
a) ustala się urządzenie terenów oraz zagospoda-

rowanie ich zielenią;
b) dopuszcza się realizację urządzeG sEurących re-

kreacji i wypoczynkowi (np. placów zabaw);
4) w zakresie scalania i podziaEów terenów na 

dziaEki budowlane zgodnie z ustaleniami §16;
5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, ochro-
ny [rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu ze wzglę-
du na wymagania ochrony [rodowiska i zdrowia 
ludzi:

a) zgodnie z ustaleniami §17, §18, §19;
b) ustala się, re minimalny procent powierzchni 

biologicznie czynnej dziaEki budowlanej lub dziaEki 
inwestycyjnej nie more być mniejszy nir 80%;

6) w zakresie zasad obsEugi infrastruktury:
a) zgodnie z ustaleniami RozdziaE 4 i 5 oraz §20;
b) obsEuga komunikacyjna z istniejących i projek-

towanych dróg wskazanych na rysunku planu oraz 
dróg poEoronych poza granicami planu;

c) infrastruktura techniczna z istniejącej i projek-
towanej sieci.

§30. Ustala się, re dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1.KS (o pow. 0,13 ha) 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania 
i zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe: parking;
2) przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala się;
3) w zakresie warunków urbanistycznych:
a) ustala się przeznaczenie terenów na cele par-

kingu dla samochodów osobowych,;
b) dopuszcza się realizację wszelkich urządzeG i 

obiektów niezbędnych do funkcjonowania parkingu, 
o którym mowa w lit. a;

4) w zakresie scalania i podziaEów terenów na 
dziaEki budowlane zgodnie z ustaleniami §16;

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, ochro-
ny [rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu ze wzglę-
du na wymagania ochrony [rodowiska i zdrowia lu-
dzi zgodnie z ustaleniami §17, §18, §19;

6) w zakresie zasad obsEugi infrastruktury:
a) zgodnie z ustaleniami RozdziaE 4 i 5 oraz §20;
b) obsEuga komunikacyjna z istniejących i projek-

towanych dróg wskazanych na rysunku planu oraz 
dróg poEoronych poza granicami planu;

c) infrastruktura techniczna z istniejącej i projek-
towanej sieci.

RozdziaE 4
SzczegóEowe ustalenia komunikacyjne

§31. 1. UkEad drogowo-uliczny stanowią drogi do-
jazdowe wyznaczone liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu.

2. Drogi, o których mowa w ust. 1 tworzą publicz-
ny ukEad komunikacyjny.

3. W obszarze planu ustala się następujące ciągi 
komunikacyjne:
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a) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz §20; 
b) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg wskazanych na rysunku planu oraz 
dróg położonych poza granicami planu; 
c) infrastruktura techniczna z istniejącej i projektowanej sieci. 
§30. Ustala się, że dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KS (o pow. 0,13 ha) obowiązują 
następujące zasady zagospodarowania i zabudowy: 
1) przeznaczenie podstawowe: parking; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala się; 
3) w zakresie warunków urbanistycznych: 
a) ustala się przeznaczenie terenów na cele parkingu dla samochodów osobowych,; 
b) dopuszcza się realizację wszelkich urządzeń i obiektów niezbędnych do funkcjonowania parkingu, 
o którym mowa w lit. a; 
4) w zakresie scalania i podziałów terenów na działki budowlane zgodnie z ustaleniami §16; 
5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu ze względu na wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi zgodnie 
z ustaleniami §17, §18, §19; 
6) w zakresie zasad obsługi infrastruktury: 
a) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz §20; 
b) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg wskazanych na rysunku planu oraz 
dróg położonych poza granicami planu; 
c) infrastruktura techniczna z istniejącej i projektowanej sieci. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§31. 1. Układ drogowo-uliczny stanowią drogi dojazdowe wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu. 
2. Drogi, o których mowa w ust. 1 tworzą publiczny układ komunikacyjny. 
3. W obszarze planu ustala się następujące ciągi komunikacyjne: 
 

Lp. nazwa drogi / ulicy symbol 
przeznaczenia klasa minimalna szerokość w liniach rozgraniczających (m) 

1 droga 
projektowana 1.KDD dojazdowa 10 

2 droga 
projektowana 2.KDD dojazdowa 12 - 18 

3 droga 
projektowana 3.KDD dojazdowa plan wskazuje jedynie rejon skrzyżowania drogi z drogą 

publiczną położoną poza granicami planu 
 
§32. 1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego, dla poszczególnych dróg ustala się 
pasy terenu określone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu. 
2. Ustala się minimalne szerokości jezdni dla dróg oznaczonych symbolem KDD – 2x2,50 m. 
3. W liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KDD dopuszcza się: 
1) przebudowę i remont istniejących budowli drogowych, 
2) realizację chodników, ścieżek rowerowych jednokierunkowych lub dwukierunkowych i ścieżek, 
z których korzystać mogą również piesi, na warunkach określonych w przepisach odrębnych dotyczących 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi oraz innych obiektów i urządzeń służących 
komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe, 
3) realizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory świetlne 
w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 
4) realizację zieleni niskiej i wysokiej. 
4. W liniach rozgraniczających dróg ustala się zakaz realizacji tablic i znaków reklamowych. 
5. Dla nowotworzonych dróg wewnętrznych, nie wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
ustala się min. szerokość: 
1) dla dróg o długości do 100,0 m – 6,0 m; 
2) dla dróg o długości powyżej 100,0 m – 8,0 m, 
6. Dla dróg, o których mowa w ust.5 bez obustronnego przejazdu (zakończonych „ślepo”) ustala się nakaz 
realizacji placów manewrowych umożliwiający dostęp pojazdom ratownictwa do wszystkich obsługiwanych 
przez nie działek budowlanych, przy czym min. parametry placu manewrowego nie mogą być mniejsze niż 
12,5 x 12,5 m. 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 152 ｠ 12933 ｠ Poz. 2460 

§32. 1. Dla realizacji wyznaczonego planem ukEa-
du komunikacyjnego, dla poszczególnych dróg usta-
la się pasy terenu okre[lone liniami rozgraniczający-
mi na rysunku planu.

2. Ustala się minimalne szeroko[ci jezdni dla dróg 
oznaczonych symbolem KDD ｠ 2x2,50 m.

3. W liniach rozgraniczających dróg oznaczonych 
symbolem KDD dopuszcza się:

1) przebudowę i remont istniejących budowli dro-
gowych,

2) realizację chodników, [cierek rowerowych jed-
nokierunkowych lub dwukierunkowych i [cierek, z 
których korzystać mogą równier piesi, na warun-
kach okre[lonych w przepisach odrębnych doty-
czących warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi oraz innych obiektów i urządzeG 
sEurących komunikacji publicznej, takich jak: zatoki 
i przystanki autobusowe,

3) realizację urządzeG i sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz obiektów i urządzeG bezpieczeGstwa ru-
chu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe 
i poziome, drogowskazy, sygnalizatory [wietlne w 
uzgodnieniu z zarządcą drogi,

4) realizację zieleni niskiej i wysokiej.
4. W liniach rozgraniczających dróg ustala się za-

kaz realizacji tablic i znaków reklamowych.
5. Dla nowotworzonych dróg wewnętrznych, nie 

wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi ustala się min. szeroko[ć:

1) dla dróg o dEugo[ci do 100,0 m ｠ 6,0 m;
2) dla dróg o dEugo[ci powyrej 100,0 m ｠ 8,0 m,
6. Dla dróg, o których mowa w ust.5 bez obu-

stronnego przejazdu (zakoGczonych ｧ[lepoｦ) ustala 
się nakaz realizacji placów manewrowych umorli-
wiający dostęp pojazdom ratownictwa do wszyst-
kich obsEugiwanych przez nie dziaEek budowlanych, 
przy czym min. parametry placu manewrowego nie 
mogą być mniejsze nir 12,5 x 12,5 m.

7. W przypadku realizacji nowych dróg oraz prze-
budowy istniejących ustala się nakaz zapewnienia 
odpowiedniej ich szeroko[ci i no[no[ci umorliwiają-
cej przeciwporarowe zaopatrzenie w wodę i peEnie-
nie funkcji dróg przeciwporarowych.

RozdziaE 5
SzczegóEowe zasady uzbrojenia terenu

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

§33. 1. Ustala się zaopatrzenie obszaru objętego 
planem w wodę z gminnej sieci wodociągowej, w 
oparciu o istniejące ujęcia wody poEorone w grani-
cach planu oraz inne, znajdujące się poza obszarem 
planu, przy czym dopuszcza stosowanie rozwiązaG 
przej[ciowych, o których mowa w §20 ust. 1.

2. Ustala się, re dostawa wody poprzez indywi-
dualne przyEącza na warunkach okre[lonych przez 
zarządcę sieci.

3. Ustala się, re dla zapewnienia pewno[ci dosta-
wy wody na caEym obszarze objętym planem sieć 

wodociągowa projektowana będzie w ukEadzie za-
mkniętym, pier[cieniowym.

4. Niezalernie od zasilania, z sieci wodociągowej 
nalery przewidzieć zaopatrzenie ludno[ci w wodę z 
awaryjnych studni publicznych zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

5. Ustala się nakaz zapewnienia zaopatrzenia tere-
nów w wodę do celów przeciwporarowych.

Kanalizacja 

§34. 1. Ustala się sukcesywne objęcie siecią ka-
nalizacyjną istniejącej i projektowanej zabudowy, 
przy czym dopuszcza stosowanie rozwiązaG przej-
[ciowych, o których mowa w §20 ust. 1.

2. Ustala się zakaz wprowadzania nieczyszczo-
nych [cieków do wód powierzchniowych lub do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanaEów [ciekowych.

3. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych:
1) z terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, zabudowy zagrodowej powierzchniowo na 
teren wEasnej dziaEki;

2) z dróg publicznych, terenów usEugowych i 
parkingów do rowów melioracyjnych, zbiorników 
retencyjnych, studni chEonnych lub kanalizacji 
deszczowej po jej realizacji, przy czym na inwesto-
rów nakEada się obowiązek wyboru najbardziej ko-
rzystnego sposobu odprowadzania tych wód przy 
uwzględnieniu kryterium przeciwdziaEania powodzi 
i suszy;

3) dopuszcza się lokalizowanie urządzeG o których 
mowa w pkt 2 na caEym obszarze planu, bez ko-
nieczno[ci zmiany niniejszego planu;

4) dopuszcza się retencję wód deszczowych w 
oparciu o urządzenia poEorone poza granicą planu, 
w tym w oparciu o naturalne odbiorniki wód desz-
czowych.

4. Ustala się nakaz ksztaEtowania powierzchni 
dziaEek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i 
ulice przed spEywem wód opadowych.

Elektroenergetyka 

§35. 1. ZakEada się zaopatrzenie w energię elek-
tryczną wszystkich istniejących i projektowanych 
budynków i budowli w oparciu o istniejące i pro-
jektowane stacje transformatorowe SN/nn, w tym 
istniejące oznaczone na rysunku planu.

2. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
poprzez budowę i rozbudowę sieci elektroenerge-
tycznych [redniego i niskiego napięcia od istnieją-
cych systemów, w tym istniejących linii elektro-
energetycznych SN oznaczonych na rysunku planu, 
w uzgodnieniu i na warunkach wEa[ciwego ZakEadu 
Energetycznego.

3. Ustala się zasilanie projektowanych obiektów z 
sieci niskiego napięcia, prowadzonych wzdEur ulic, 
wyprowadzonych z istniejących oznaczonych na ry-
sunku planu i projektowanych stacji transformato-
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rowych.
4. Ustala się rezerwy terenu dla realizacji sieci 

elektroenergetycznej oraz przyEączy do projektowa-
nej zabudowy, w rozumieniu przepisów odrębnych, 
na terenach poEoronych w liniach rozgraniczających 
dróg.

5. W razie stwierdzenia, przez wEa[ciwą jednostką 
eksploatacyjną, konieczno[ci realizacji dodatkowej 
stacji transformatorowej dla nowej inwestycji, usta-
la się obowiązek realizacji takiej stacji w sposób i 
na warunkach uzgodnionych z wEa[ciwa jednostką 
eksploatacyjną.

6. Ustala się prowadzenie napowietrznych linii 
elektroenergetycznych o rórnych napięciach po od-
dzielnych trasach; dopuszcza się jednak w uzasad-
nionych przypadkach prowadzenie elektroenerge-
tycznych linii SN i nn na wspólnych sEupach.

7. Preferuje się stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu kablowym oraz stacji w 
wykonaniu wnętrzowym, przy czym dopuszcza się 
ze względów technicznie uzasadnionych stosowa-
nie linii elektroenergetycznych w wykonaniu napo-
wietrznym oraz stacji transformatorowych SN/nn w 
wykonaniu sEupowym.

8. PrzyEączenie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej oraz przebudowa urządzeG elektroenerge-
tycznych, powstaEa w wyniku wystąpienia kolizji 
planu zagospodarowania dziaEki (w tym równier 
wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z 
istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi a 
w szczególno[ci kolizji istniejącej linii elektroener-
getycznej SN oznaczonej na rysunku planu z drogą 
oznaczoną symbolem 2.KDD, będzie się odbywać 
w uzgodnieniu i na warunkach okre[lonych przez 
wEa[ciwego operatora systemu elektroenergetycz-
nego wedEug zasad okre[lonych w przepisach pra-
wa energetycznego.

9. SzczegóEowe plany zagospodarowania poszcze-
gólnych dziaEek budowlanych powinny przewidy-
wać rezerwację miejsc i terenów dla lokalizacji linii, 
stacji i przyEączy oraz innych elementów infrastruk-
tury elektroenergetycznej niezbędnych dla zaopa-
trzenia lokalizowanych na tych terenach budynków 
i budowli w energię elektryczną a takre o[wietlenia 
wokóE obiektów.

10. Pod istniejącymi napowietrznymi liniami elek-
troenergetycznymi [redniego i niskiego napięcia w 
pasie o szeroko[ci 10,0 m (po 5,0 m od osi linii) 
zakazuje się nasadzeG drzew i krzewów tych ga-
tunków, których naturalna wysoko[ć more prze-
kraczać 2,0 m. WokóE kardego sEupa związanego 
z urządzeniami elektroenergetycznymi nalery pozo-
stawić powierzchnię bez nasadzeG w odlegEo[ci co 
najmniej 4,0 m od sEupa.

11. w pasie o szeroko[ci 10,0 m (po 5,0 m od osi 
napowietrznej linii elektroenergetycznej) nakazuje 
się przycinanie drzew i krzewów , gdy ich wysoko[ć 
przekroczy 2,0 m.

Gazownictwo 

§36. 1. Ustala się zaopatrzenie istniejącej i pro-
jektowanej zabudowy w gaz ziemny do celów go-
spodarczych i ewentualnie grzewczych w oparciu 
o projektowaną sieć [redniego ci[nienia, na warun-
kach okre[lonych przez zarządzającego siecią.

2. Gazyfikacja terenu jest morliwa, o ile speEnione 
będą warunki techniczne i zostaną zawarte odpo-
wiednie porozumienia pomiędzy dostawcą i odbior-
cą.

3. WokóE gazociągu obowiązują odlegEo[ci podsta-
wowe i strefy bezpieczeGstwa zgodne z warunkami 
wynikającymi z przepisów szczególnych.

4. Ustala się zasadę prowadzenia projektowanych 
gazociągów w pasach ulicznych wyznaczonych li-
niami rozgraniczającymi, w odlegEo[ci min. 0,5 m 
od tych linii oraz sytuowania punktów redukcyjno 
｠ pomiarowych dla poszczególnych zabudowanych 
posesji w ogrodzeniach od strony ulic lub na bu-
dynkach ｠ zgodnie z warunkami okre[lonymi przez 
Zarządcę sieci.

5. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od strony 
ulicy) winny być lokalizowane w linii ogrodzeG, w 
pozostaEych przypadkach w miejscu uzgodnionym z 
zarządzającym siecią gazową.

6. Gazociągi, które w wyniku przebudowy ulic i 
dróg znalazEyby się pod jezdnią, nalery przenie[ć w 
pas drogowy poza jezdnią na koszt inwestora bu-
dowy.

7. Ustala się nakaz zabezpieczenia w trakcie prze-
budowy dróg istniejących gazociągów przed uszko-
dzeniem przez sprzed budowlany i samochody.

8. Dla gazociągów i urządzeG gazowych ustala się 
nakaz zachowania warunków technicznych okre[lo-
nych w przepisach odrębnych.

Usuwanie nieczysto[ci staEych i pEynnych 

§37. 1. Ustala się, re odpady staEe będą wyworo-
ne na skEadowisko odpadów komunalnych wskaza-
ne przez Wójta Gminy, zgodnie z Gminnym Planem 
Gospodarki Odpadami.

2. Ustala się w obszarze planu zorganizowany i o 
powszechnej dostępno[ci system zbierania i wywóz 
odpadów o charakterze komunalnym.

3. Ustala się zabezpieczenie morliwo[ci segrego-
wania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczegóEowymi oraz prze-
pisami prawa miejscowego obowiązującego w tym 
zakresie.

4. Docelowo przyjmuje się odprowadzenie [cie-
ków sanitarnych z nowych obiektów do sieci ka-
nalizacji.

5. Tymczasowo [cieki sanitarne winny być wy-
worone do punktu zlewnego oczyszczalni [cieków.

CiepEownictwo 

§38. 1. Ustala się, re istniejące i projektowane 
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budynki będą posiadaEy wEasne, indywidualne pródEa 
ciepEa.

2. Ustala się zaopatrzenie w ciepEo na obszarze 
planu w oparciu o paliwa czyste ekologicznie: gaz 
przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektrycz-
na lub inne odnawialne paliwa, w tym staEe, których 
stosowanie jest zgodne z ustawą prawo ochrony 
[rodowiska. Warunki techniczne zasilania obsza-
ru pozwalają do celów grzewczych stosować bez 
ograniczeG ilo[ciowych zarówno paliwo gazowe, 
pEynne (olej lekki) jak i energię elektryczną.

3. Do realizacji indywidualnych pródeE ciepEa nale-
ry stosować technologie czyste ekologicznie.

Telekomunikacja 

§39. 1. Ustala się zaopatrzenie istniejących i pro-
jektowanych budynków w sieć telekomunikacyjną 
doziemną, w oparciu o istniejącą i projektowaną 
sieć, na warunkach okre[lonych przez zarządzają-
cego siecią.

2. Dopuszcza się budowę sieci telekomunikacyj-
nej opartej na systemach radiowych.

3. Dopuszcza się lokalizację urządzeG telekomuni-
kacyjnych dla nowych inwestycji na caEym obszarze 
objętym planem.

4. Ustala się, re przy zmianie rzędnych wyso-
ko[ciowych terenów przy istniejących obiektach i 
urządzeniach telekomunikacyjnych, nalery zacho-
wać co najmniej 0,7 m gEęboko[ci przykrycia liczo-
nej od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi ist-
niejącej sieci telekomunikacyjnej.

5. W przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej z docelowym zagospodarowa-
niem poszczególnych terenów ustala się nakaz wy-
stąpienia przez inwestora do zarządzającego siecią 
telekomunikacyjną o okre[lenie warunków technicz-
nych przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących 
urządzeG lub obiektów telekomunikacyjnych.

Melioracje 

§40. 1. Ustala się obowiązek utrzymania przez 
wEa[cicieli dziaEek urządzeG melioracyjnych poprzez 
naprawy rurociągów drenarskich w granicach wEa-
snej dziaEki, w tym dla urządzeG przebudowywa-
nych lub likwidowanych, do czasu zakoGczenia prac 
na tych urządzeniach, w terminach i z częstotliwo-
[cią zapewniającą ich dobry stan techniczny, jednak 
nie rzadziej nir raz w roku.

2. Wszelkie prace budowlane i roboty ziemne na 
rurociągach drenarskich nalery uzgodnić z jednost-
kami odpowiedzialnymi za ich eksploatację.

3. Ustala się nakaz umorliwienia dostępu do ro-
wów i kanaEów melioracyjnych oraz rzeki Lepietu-
chy poEoronej poza granicami planu dla sEurb odpo-
wiedzialnych za ich eksploatację.

4. W sytuacjach uzasadnionych warunkami geolo-
giczno ｠ wodnymi dopuszcza się realizację rowów 
i kanaEów melioracyjnych oraz innych urządzeG me-
lioracyjnych niezbędnych do retencji i odprowadza-
nia wód.

RozdziaE 6
Przepisy koGcowe

§41. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 
się jednorazową opEatę od wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci w wysoko[ci:

1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami MN, 
RM, MN,U, US, U, RP,

2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami KDD, 
KS, RZ, ZC, ZP.

§42. W granicach planu traci moc miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin 
uchwalony UchwaEą Nr XVII/94/04 Rady Gminy Sa-
win z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lu-
belskiego z dnia 16.11.2004 r. Nr 200, poz. 2677, 
zmieniony UchwaEą Nr VII/48/11 Rady Gminy Sawin 
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

§43. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Sawin.

§44. UchwaEa wymaga ogEoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz za-
mieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Urzę-
du Gminy.

§45. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubelskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy Sawin 
 Hubert WiciGski
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SAWIN DLA OBSZARÓW W MIEJSCOWOŚCI SAWIN, JEDNOSTKA A1

G M I N A   S A W I NG M I N A   S A W I N

mgr inż. Zbigniew Bronowicki
członek OIU/Warszawie nr WA-362 - główny projektant,

Wójt Gminy Sawin

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sawin dla obszarów w miejscowości Sawin, jednostka A1
Załącznik Nr 1 do Uchwały........................
Rady Gminy Sawin z dnia..........................

1:1.000 2010

 

Śnieguliczki 21,  04-867 Warszawa

Główny projektant:

Wykonawca:

Sporządzający:

Temat planszy:

Skala opracowania:

mgr inż. Zbigniew Bronowicki
członek OIU/Warszawie nr WA-362 - główny projektant,

Wójt Gminy Sawin

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sawin dla obszarów w miejscowości Sawin, jednostka A1
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR IX/81/11 
RADY GMINY SAWIN Z DNIA 30 SIERPNIA 2011R.

1:1.000 2011

 

Śnieguliczki 21,  04-867 Warszawa

Główny projektant:

Wykonawca:

Sporządzający:

Temat planszy:

Skala opracowania:
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SAWIN

GRANICA PLANU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR IX/81/11 
RADY GMINY SAWIN Z DNIA 30 SIERPNIA 2011R.
SKALA 1:1000

PRZEZNACZENIE TERENÓW:

granica planu! !

linie rozgraniczajace tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania

KDD - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej

KS - tereny parkingów

OBSZARY CHRONIONE, W TYM WYZNACZONE NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:

R granice strefy ochrony archeologicznej „A”

5 granice strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej „B”

granice otuliny Chełmskiego Parku Krajobrazowego"

STREFY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW   
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ  STANOWIĄCE 
OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, WYZNACZONE 
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:

OZNACZENIA INFORMACYJNE:
postulowane linie rozgraniczające na terenach sąsiadujących 
z planem

granice Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu# #

granice stref ochronnych od napowietrznych linii elektroenergetycznych SNÙ Ù Ù Ù

) ) nieprzekraczalne linie zabudowy

napowietrzne linie elektroenergetyczne SN

stacje transformatorowe SN/nNL

granice strefy sanitarnej od cmentarzy! ! ! !

MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

U - tereny usług

RM  -  tereny  zabudowy zagrodowej

US - tereny usług sportu i rekreacji

ZC - tereny cmentzarzy

RZ - tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) 

RP - tereny rolnicze

ZP - tereny zieleni urządzonej
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SAWIN

GRANICA PLANU

mgr inż. Zbigniew Bronowicki
członek OIU/Warszawie nr WA-362 - główny projektant,

Wójt Gminy Sawin

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sawin dla obszarów w miejscowości Sawin, jednostka A1
Załącznik Nr 1 do Uchwały........................
Rady Gminy Sawin z dnia..........................
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Śnieguliczki 21,  04-867 Warszawa

Główny projektant:

Wykonawca:

Sporządzający:

Temat planszy:

Skala opracowania:

mgr inż. Zbigniew Bronowicki
członek OIU/Warszawie nr WA-362 - główny projektant,

Wójt Gminy Sawin

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sawin dla obszarów w miejscowości Sawin, jednostka A1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR IX/81/11 
RADY GMINY SAWIN Z DNIA 30 SIERPNIA 2011R.
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Śnieguliczki 21,  04-867 Warszawa

Główny projektant:

Wykonawca:

Sporządzający:

Temat planszy:

Skala opracowania:

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SAWIN DLA OBSZARÓW W MIEJSCOWOŚCI SAWIN, JEDNOSTKA A1

G M I N A   S A W I N

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR IX/81/11 
RADY GMINY SAWIN Z DNIA 30 SIERPNIA 2011R.
SKALA 1:1000

G M I N A   S A W I N

granica planu!

linie rozgraniczajace tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania

) )nieprzekraczalne linie zabudowy

PRZEZNACZENIE TERENÓW:

KDD - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej

OBSZARY CHRONIONE, W TYM WYZNACZONE NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:
5 granice strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej „B”

OZNACZENIA INFORMACYJNE:
postulowane linie rozgraniczające na terenach sąsiadujących 
z planem

MN  -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

RP - tereny rolnicze
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Województwa Lubelskiego Nr 152 ｠ 12938 ｠ Poz. 2460 Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 152 – 21 – Poz. 2460 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr IX/81/11 
Rady Gminy Sawin 
z dnia 3� sierpnia 2�11 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla obszarów w miejscowości 

Sawin, jednostka A1

Rozstrzygnięcie wójta, 
burmistrza, albo 

prezydenta�) w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy zał�cznik do uchwały 

nr....... z dnia ........... Lp
. 

Data 
wpływ

u 
uwagi 

Nazwisko 
i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyj
nej i adres 

zgłaszające
go uwagi 

Treść 
uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo
ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomo
ści której 
dotyczy 
uwaga 

Uwaga 
uwzględnio

na 

Uwaga 
nieuwzględni

ona 

Uwaga 
uwzględnio

na 

Uwaga 
nieuwzględni

ona 

Uwagi 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1�  11  

4 01.�3.
11 

Jan Kalisio 
ul. Kątek 
22-1�7 
Sawin 

Likwida
cję drogi 

na 
działce 

521 - - - - - 

Działka 
położona poza 

granicami 
planu – na 
działce nie 

wskazuje się 
linii 

rozgraniczając
ych żadnych 

dróg 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 152 ｠ 12939 ｠ Poz. 2460 

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr IX/81/11

Rady Gminy Sawin
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej sEurące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz 1591 z pópn. zm.) 
- zadania wEasne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w zmianie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Sawin dla obszarów 
w miejscowo[ci Sawin, jednostka A1 obejmują:

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje 
w liniach rozgraniczających drogi publicznej, w tym 
wybudowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziem-
nym i zielenią;

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w rozgraniczającymi dróg lub poza liniami 
rozgraniczającymi.

§2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej nalerące do zadaG wEasnych gminy to realiza-
cja dróg publicznych i ogólnodostępnych parkingów 
(tereny oznaczone symbolami KDD, KS) oraz tereny 
sportu i rekreacji, tereny cmentarzy i zieleni urzą-
dzonej (tereny oznaczone symbolami US, ZC, ZP) na 
terenach przeznaczonych w zmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sa-
win dla obszarów w miejscowo[ci Sawin, jednostka 
A1 pod te funkcję oraz budowa sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, finansowanie o[wietlenia ulic znaj-
dujących się na terenie objętym niniejszą uchwaEą 
oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepEo, 
energię elektryczną i paliwa gazowe.

§3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w §2:

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicz-
nych, samorządzie gminnym, gospodarce komunal-
nej i ochronie [rodowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji okre[lonych w §2 
more ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
postępem techniczno-technologicznym, zgodnie 
z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki 
okre[lonej w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001r. Prawo ochrony [rodowiska (tekst jedno-
lity Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z pópn. zm.), o ile 
nie stanowi naruszenia ustaleG planu.

3. Inwestycje z zakresu przesyEania i dystrybu-
cji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa 
okre[lone w §2 realizowane będą w sposób okre-
[lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 
89 poz. 625 z pópn. zm.).

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w §2 jest przedmiotem umów zainteresowanych 
stron.

§4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega prze-
pisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 
z pópn. zm.). Wydatki majątkowe gminy, wydatki 
inwestycyjne finansowane z budretu gminy oraz in-
westycje, których okres realizacji przekracza jeden 
rok budretowy uchwala się w uchwale budretowej 
Rady Gminy Sawin.

§5. 1. Zadania, o których mowa w §2 finanso-
wane będą w caEo[ci lub w czę[ci z budretu gminy 
oraz na podstawie porozumieG z innymi podmiotami 
lub ze pródeE zewnętrznych.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu [cieków z dnia 7 czerw-
ca 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z pópn. 
zm.), ze [rodków wEasnych przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo-kanalizacyjnego oraz w caEo[ci lub w czę-
[ci z budretu gminy oraz na podstawie porozumieG 
z innymi podmiotami lub ze pródeE zewnętrznych, w 
oparciu o uchwalone przez Radę Gminy Sawin wie-
loletnie plany rozwoju i przebudowy urządzeG wo-
dociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez 
budret gminy.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane będą na podstawie 
art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 
89 poz. 625 z pópn. zm.).

 


