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UCHWADA NR IX/54/11

 RADY GMINY BEDqEC

 z dnia 6 papdziernika 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy BeErec tere-
nów zabudowy mieszkaniowej /jednorodzinnej i zagrodowej/ z morliwo[cią wprowadzenia usEug nieuciąr-

liwych w obrębie miejscowo[ci BeErec gmina BeErec przy ul. Szczetowej i ul. Ko[ciuszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z pópn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 
i 3, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z pópn. zm.), Uchwa-
Ey Nr XXXVI/197/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy BeErec - Rada Gminy BeErec uchwala, co na-
stępuje: 

DZIAD I
USTALENIA FORMALNO ｠ PRAWNE

RozdziaE 1
USTALENIA PODSTAWOWE

§1. 1. Zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego opracowane są zgodnie 
ze ,,Zmianami studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy BeErecｦ, 
uchwalone UchwaEą Nr XXIV/134/09 Rady Gminy 
BeErec z dnia 16 kwietnia 2009 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy BeErec, obej-
mującej zmianę przeznaczenia terenów oraz czę[ci 
terenów obejmujących dziaEki Nr 128, 129, 130, 
131, 132, 134/1, 134/2, 135, 136, 219, 138, 
139/1, 143, 144, 145, 302, 308, 312, 315, 316, 
317/2, 318, 324, 327/1, 327/2, 331, 329/2, 333, 
337/3 poEoronych przy ul. Szczetowej i ul. Ko[ciusz-
ki w BeErcu, stanowiących w obowiązującym planie 
czę[ć terenów upraw polowych, czę[ć terenu lasu 
oraz tereny zabudowy zagrodowej, na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej /jednorodzinnej i zagrodowej/ 
z morliwo[cią wprowadzenia usEug nieuciąrliwych.

3. Zmiana planu obejmuje teren okre[lony Uchwa-
Eą Nr XXXVI/197/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.

4. Zmianę planu stanowią:
1) ustalenia zmiany planu będące tre[cią niniejszej 

uchwaEy,
2) rysunek zmiany planu w skali 1:1000 dla po-

szczególnych terenów, stanowiący zaEącznik Nr 1 
do uchwaEy,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy BeErec stanowiący 

zaEącznik Nr 2 do uchwaEy,
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania, stanowiący zaEącznik Nr 3 do uchwaEy.

RozdziaE 2
ZAKRES USTALEF ZMIANY PLANU

§2. 1. Zakres ustaleG zmiany planu obejmuje 
m.in.:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-
ce tereny o innych sposobach zagospodarowania,

2) podstawowe elementy planu,
3) zasady ksztaEtowania zabudowy,
4) obszar objęty zmianą planu miejscowego, o 

którym mowa w §1 ust. 2, oznacza się graficznie 
na rysunku zmiany planu symbolem ,,granica opra-
cowa-niaｦ, zgodnie z rysunkiem zmiany planu na 
sekcji mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej 
zaEącznik graficzny Nr 1 do uchwaEy,

5) rysunek studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, stwierdzający 
zgodno[ć ustaleG planu ze ,,Zmianą studium uwa-
runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy BeErecｦ.

2. Zakres ustaleG planu nie obejmuje:
1) okre[lenia granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takre nararonych na nie-
bezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwa-
niem się mas ziemnych,

2) okre[lenia obszarów wymagających przeksztaE-
ceG i rekultywacji,

3) okre[lenia terenów pod budowę obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedary ponad 2000 m2,

4) okre[lenia terenów rekreacyjno ｠ wypoczyn-
kowych oraz terenów sEurących organizacji imprez 
masowych,

5) okre[lenia granicy pomników zagEady oraz stref 
ochronnych.

§3. 1. Przedmiotem ustaleG zmiany planu są:
1) przeznaczenie (funkcja) terenu, zasady jego za-

gospodarowania oraz linie rozgraniczające;
2) linie rozgraniczające dróg publicznych;
3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaEto-

wania zabudowy oraz urządzenia terenów, w tym 
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linie zabudowy.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu 

są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu oraz o rórnych zasadach zagospodarowania, 
[ci[le okre[lone;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) granica opracowania.

§4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) dotychczasowym planie ｠ nalery przez to ro-
zumieć ustalenia i oznaczenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy BeErec 
uchwalonego UchwaEą Nr IX/54/03 Rady Gminy 
BeErec z dnia 28 listopada 2003 r.;

2) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy BeErec, o ile w tre[ci przepisu 
nie wynika inaczej;

3) zmiana planu ｠ nalery przez to rozumieć usta-
lenia zmiany planu, o którym mowa w §1 ust. 2 
uchwaEy, o ile w tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

4) studium ｠ nalery przez to rozumieć zgodno[ć 
z ustaleniami ,,Zmian studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
BeErecｦ;

5) rysunku zmiany planu ｠ nalery przez to rozu-
mieć rysunek zmiany planu w skali 1:1 000 stano-
wiący zaEącznik Nr 1 do niniejszej uchwaEy;

6) przepisach szczególnych ｠ nalery przez to ro-
zumieć obowiązujące w dniu podjęcia uchwaEy prze-
pisy prawne (ustawy i rozporządzenia), regulujące 
zasady dziaEaG inwestycyjnych na danym terenie;

7) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które winno przewa-
rać na danym obszarze wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi;

8) przeznaczeniu uzupeEniającym lub dopuszczal-
nym - nalery przez to rozumieć przeznaczenie inne 
nir podstawowe, które uzupeEnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe, ale nie jest sprzeczne 
z funkcją obszaru;

9) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi, posiadający symbol (skEadający się z cyfr i 
liter) i przypisane do niego ustalenia;

10) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć nierucho-
mo[ć lub jej czę[ć przeznaczoną pod zagospodaro-
wanie;

11) zieleni urządzonej ｠ nalery przez to rozumieć 
zrórnicowaną gatunkowo zieleG wysoką i niską w 
obrębie poszczególnych terenów oraz zieleG oddzie-
lającą (takre optycznie) tereny i obiekty o rórnych 
funkcjach;

12) drodze publicznej ｠ nalery przez to rozumieć 
drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach pu-
blicznych do jednej z kategorii dróg (wojewódzkiej, 
powiatowej, gminnej) wydzieloną liniami rozgrani-
czającymi;

13) drodze wewnętrznej ｠ rozumie się przez to 
drogi nie zaliczane do dróg publicznych;

14) usEugi nieuciąrliwe ｠ rozumie się przez to 
usEugi nie wywoEujące zjawisk lub stanów utrudnia-
jących rycie, a zwEaszcza haEasu, wibracji, zanie-
czyszczeG powietrza, odorów; nie wymagających 
sporządzania prognozy o oddziaEywaniu na [rodowi-
sko przyrodnicze;

15) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozu-
mieć linię wyznaczającą podziaEy terenu opracowa-
nia na dziaEki o rórnym przeznaczeniu;

16) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy ｠ nalery przez to rozumieć odsunięcie linii za-
budowy od obrzera jezdni - drogi istniejącej lub 
projektowanej, co najmniej na odlegEo[ć okre[loną 
w uchwale ｠ dotyczy budynków staEych, z wyEą-
czeniem budowli infrastruktury telekomunikacyjnej i 
innych oraz pozostaEego uzbrojenia terenu;

17) wysoko[ci zabudowy - nalery przez to ro-
zumieć wysoko[ć mierzoną od najnirszego punktu 
pierwotnego poziomu terenu do najwyrszego punk-
tu kalenicy dachu lub zwieGczenie [ciany attykowej, 
nie dotyczy infrastruktry technicznej;

18) powierzchni biologicznie czynnej - nalery 
przez to rozumieć nieutwardzoną i nie zabudowaną 
powierzchnię gruntową pokrytą ro[linno[cią;

19) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
formę dachu budynku, w którym poszczególne po-
Eacie pochylone są (w stosunku do poziomu), pod 
kątem co najmniej 20°;

20) wskapnik intensywno[ci zabudowy terenu - 
nalery przez to rozumieć warto[ć stosunku sumy 
powierzchni ogólnej wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych obiektów kubaturowych zlokalizowanych 
na terenie do powierzchni terenu (netto), na którym 
są usytuowane budynki;

21) symbolu terenu - nalery przez to rozumieć 
oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi, skEadające się z cyfr i du-
rych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmia-
ny planu;

22) zaleca się... - nalery przez to rozumieć su-
gestię zastosowania się do ustaleG niewiąrących, 
wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, es-
tetycznych, ochronnych itp.

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie 
wyja[nione w ust. 1, nalery interpretować zgodnie 
z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i prze-
pisów odrębnych, obowiązujących w dniu podjęcia 
niniejszej uchwaEy.

RozdziaE 3
USTALENIA OGÓLNE

§5. 1. W zmianie planu uwzględnia się zasady 
zgodno[ci zmiany planu z ustaleniami ,,Zmiany stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy BeErecｦ.

2. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu 
wyznacza się tereny o okre[lonym przeznaczeniu i 
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zasadach zagospodarowania, wyodrębnione na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone 
symbolami:

 Tereny zainwestowania:
MN/U ｠ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

podstawowym przeznaczeniem pod kompleksową 
zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem dziaEal-
no[ci gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i by-
towaniem ludno[ci wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi z morliwo[cią wprowadzenia usEug 
nieuciąrliwych,

RM/U ｠ zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych z podsta-
wowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową zagrodową z dopuszczeniem w miarę 
potrzeb zabudowy jednorodzinnej oraz dziaEalno[ci 
gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowa-
niem ludno[ci wraz z obiektami i urządzeniami to-
warzyszącymi. 

Tereny otwarte:
ZL - lasy
Komunikacja drogowa ｠ drogi publiczne i niepu-

bliczne:
KD ｠ G (L) / (D) ｠ drogi gminne
KDW ｠ drogi wewnętrzne
KDX ｠ ciągi pieszo - jezdne
Infrastruktura techniczna:
E ｠ elektroenergetyka
G ｠ gazownictwo 
T ｠ telekomunikacja

RozdziaE 4
ZASADY OCHRONY ZRODOWISKA

§6. 1. Do obszarów i obiektów prawnie chronio-
nych w granicach opracowania zmian planu, zalicza 
się:

1) obszar specjalnej ochrony ptaków ostoja ptasia 
NATURA 2000 ｠ PLB060012 ｠- Roztocze wyzna-
czony rozporządzeniem Ministra Zrodowiska z dnia 
5 wrze[nia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NA-
TURA 2000 /Dz. U. Nr 179, poz. 1275/.

2. W obszarach specjalnej ochrony ptaków obo-
wiązuje ochrona populacji dziko ryjących ptaków 
oraz zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie; 
siedliska le[ne i Eąkowe będące miejscami bytowa-
nia lub rerowiska gatunków priorytetowych nie 
mogą być przeznaczone na cele budowlane.

3. Wprowadza się na obszarze wyznaczanego 
zbiornika obostrzeG w urytkowaniu terenu, a w 
szczególno[ci wykluczenie inwestycji zaliczonych 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko z wyEączeniem budowli infrastruk-
tury telekomunikacyjnej i innych oraz pozostaEego 
uzbrojenia terenu. Na obszarze miejscowo[ci ochro-
ny wymagają wody podziemne w obrębie strefy 
ochronnej GEównego Zbiornika Wód Podziemnych 
Nr 407 na zasadach okre[lonych w ,,Dokumenta-
cji okre[lającej warunki hydrogeologiczne dla usta-

nowienia stref ochronnych GZWP Nr 407 (CheEm 
- Zamo[ćｦ. )ｦ. Proponowany system ochrony wód 
podziemnych wprowadza następujące zasady:

1) zakaz:
a) lokalizacji inwestycji uciąrliwych dla [rodowi-

ska ze względu na wytwarzane [cieki i odpady oraz 
emitowane pyEy i gazy,

b) lokalizowania skEadowisk odpadów i wylewisk, 
a takre stacji dystrybucji paliw nie zabezpieczonych 
przed przenikaniem do podEora substancji szkodli-
wych,

2) nakaz:
a) eliminacji ognisk zanieczyszczeG,
b) uporządkowania gospodarki wodno ｠ [cieko-

wej, w pierwszej kolejno[ci na obszarze wychodni 
wodono[nych utworów kredowych.

4. Planuje się utworzenie Lubyckiego Obszaru 
chronionego Krajobrazu w celu ochrony przed nega-
tywnym oddziaEywaniem na PoEudnioworoztoczaG-
ski Park Krajobrazowy. W obrębie projektowanego 
Lubyckiego OchK wprowadza się zasady zagospo-
darowania polegające na:

1) szczególnej dbaEo[ci o estetykę krajobrazu, w 
tym:

a) ochronę punktów i panoram widokowych,
b) ochronę naturalnego krajobrazu dolin rzecznych 

i zbiorników wodnych,
c) ochronę krajobrazu naturalnych ekosystemów,
d) szczególnej dbaEo[ci o harmonię urytkowania 

gospodarczego z warto[ciami przyrodniczo ｠ krajo-
brazowymi,

2) zachowaniu przestrzennej zwarto[ci oraz prze-
strzennych powiązaG pomiędzy obszarami o wyso-
kiej aktywno[ci biologicznej,

3) zakazie lokalizowania inwestycji mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko i wymagających 
opracowania oceny oddziaEywania na [rodowisko z 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

§7. 1. W zakresie ochrony przed haEasem:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z usEugami MN/U oraz zabudowy zagrodowej 
z usEugami RM/U dopuszcza się tylko przeznaczenie 
i zagospodarowanie powodujące poziomy haEasu 
nirsze od dopuszczalnych w przepisach odrębnych 
dla terenów z zabudową mieszkaniową jednorodzin-
ną i zagrodową.

2. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i 
podziemnych:

1) dopuszcza się przedsięwzięcia nie powodujące 
zanieczyszczenia wód podziemnych oraz nie wyma-
gające urządzeG wodochEonnych, których zapotrze-
bowanie na wodę mogEoby naruszać równowagę 
lokalnych zasobów wodnych;

2) dopuszcza się wprowadzanie [cieków w posta-
ci wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi 
przy zachowaniu dopuszczalnych warto[ci wskapni-
ków zanieczyszczeG;

3) w przypadku jereli prognozowane poziomy za-
nieczyszczeG wód i gleb przekraczają warto[ci do-
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puszczalne /okre[lone w przepisach szczególnych/, 
nalery przewidzieć zastosowanie odpowiednich 
[rodków i urządzeG ｠ separatory, oczyszczalniki i 
oczyszczanie wód oraz pasy zieleni izolacyjnej;

4) w przypadku hodowli zwierząt w zabudowie 
zagrodowej szczególnie metodą bez[cióEkową obo-
wiązek posiadania pEyty obornikowej i zbiornika na 
gnojowice.

3. W zakresie ochrony powietrza ustala się:
1) stosowanie nawierzchni o niskim wspóEczynni-

ku [cieralno[ci - pylenia;
2) dopuszczenie termo-modernizacji budynków w 

caEym obszarze planu;
3) stęrenie substancji zanieczyszczających emito-

wanych przez ruch drogowy nie powinny przekra-
czać warto[ci dopuszczalnych, okre[lonych w prze-
pisach odrębnych;

4) w przypadku przekroczenia norm zanieczysz-
czeG nalery stosować pasy zieleni izolacyjnej.

4. W zakresie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym:

1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy mieszka-
niowej /jednorodzinnej, zagrodowej/ w strefie po-
tencjalnego oddziaEywania promieniowania elektro-
magnetycznego od napowietrznych linii [redniego 
napięcia 15 kV tj. w pasach terenu o szeroko[ci 
15,0 m mierzonych od osi po 7,5 m, za[ dla linii 
nn niskiego napięcia w pasach terenu o szeroko[ci 
10,0 m mierzonych od osi po 5,0 m zgodnie z wy-
znaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2) powyrszy zakaz nie obowiązuje w przypadku 
skablowania linii [redniego napięcia;

3) dopuszcza się odstąpienie od ustaleG zawar-
tych w pkt 1 niniejszego ustępu na terenach, gdzie 
zostaną wykonane pomiary pola elektromagnetycz-
nego wykazujące, re strefa, w której przekroczone 
są dopuszczalne wielko[ci pola elektromagnetycz-
nego, ma mniejszy zasięg.

§8. Zmiany planu nie obejmują występowania zEór 
surowców naturalnych, nie posiada zagroreG powo-
dziowych oraz ruchów mas ziemnych.

DZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

RozdziaE 5
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

WEDDUG RODZAJÓW FUNKCJI 

§9. Ustalenia szczegóEowe dotyczące funkcji tere-
nów oznaczonych na rysunkach zmian planu sym-
bolami liczbowymi i literowymi oraz liniami rozgra-
niczającymi:

1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z morliwo[cią wprowadzenia usEug nieuciąrliwych. 

1.MN/U, 2.MN/U, 3.MN/U ｠ zabudowa jednoro-
dzinna z morliwo[cią wprowadzenia usEug nieuciąr-
liwych ｠ projektowana

1) ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna,

b) przeznaczenie uzupeEniające ｠ usEugi komercyj-
ne nieuciąrliwe ｠ stanowiące do 40 % podstawo-
wej funkcji terenu,

c) przeznaczenie dopuszczalne ｠ zabudowa letni-
skowa, pensjonatowa lub nieuciąrliwa dziaEalno[ć 
gospodarcza,

d) morliwo[ć realizacji maksymalnie trzech odręb-
nych, trwaEych obiektów kubaturowych na jednej 
dziaEce,

e) zalecenie wprowadzenia zieleni urządzonej, 
przynajmniej od strony drogi,

f) do zabudowy przeznacza się do 30% dziaEki, 
obowiązek zachowania co najmniej 50% pow. dziaE-
ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,

g) wskapnik intensywno[ci zabudowy 0,2 ｠ 0,6,
h) dopuszczalną zabudowę gospodarczo ｠ gara-

rową, bądp usEugową parterową przewiduje się na 
granicach dziaEek sąsiednich lub jako budynki wol-
nostojące,

i) dla zabudowy usEugowej, obowiązek wykonania 
w obrębie dziaEki niezbędnej ilo[ci miejsc parkingo-
wych, w ilo[ci min. 1 miejsca parkingowego na kar-
de 50 m2 powierzchni usEugowej,

j) optymalna wielko[ć dziaEki budowlanej min. 650 
m2 przy szeroko[ci frontu dziaEki mim. 20,0 m,

k) dopuszcza się morliwo[ć scalenia (Eączenia) 
dziaEek bez prawa wtórnego ich podziaEu;

2) warunki realizacji:
a) budynek mieszkalny o wysoko[ci caEkowitej (od 

poziomu terenu do najwyrszej kalenicy dachu) do 
10,0 m tj. do II kondygnacji, z morliwo[cią pod-
piwniczenia, z dachem stromym ｠ dwu｠ lub wie-
lospadowym o kącie nachylenia poEaci dachowych 
do 45°,

b) kubatura budynków mieszkalnych do 2000 m3,
c) morliwo[ć lokalizacji budynków mieszkalnych 

w zabudowie wolnostojącej bądp blipniaczej,
d) morliwo[ć wprowadzenia funkcji urytkowej na 

poddaszu budynku,
e) morliwo[ć wprowadzenia funkcji urytkowej w 

wydzielonej czę[ci budynku mieszkalnego,
f) morliwo[ć budowy funkcji gararowo ｠ gospo-

darczej, usEugowej w formie samodzielnej bryEy par-
terowej o wysoko[ci caEkowitej (od poziomu terenu 
do najwyrszej kalenicy dachu) do 7,0 m, z dachem 
stromym ｠ dwu｠ lub wielospadowym o kącie na-
chylenia poEaci dachowych do 45°, o architekturze 
dostosowanej do budynku podstawowego,

g) kubatura budynków towarzyszących do 800 
m3,

h) indywidualna, estetyczna forma architektonicz-
na,

i) zalecenie stosowania naturalnych i tradycyjnych 
dla obszarów wiejskich materiaEów drewno, kamieG, 
materiaEy ceramiczne lub inne posiadające atest.

2. Tereny zabudowy zagrodowej z morliwo[cią 
wprowadzenia usEug nieuciąrliwych. 

4.RM/U, 5.RM/U, 6.RM/U, 7.RM/U ｠ zabudowa 
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zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych, ogrodniczych na dziaEkach o ograniczonej do-
stępno[ci wraz z obiektami i urządzeniami towarzy-
szącymi (wolnostojąca) ｠ /istniejąca i projektowana/

1) ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa zagro-

dowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych na dziaEkach o ograniczonej dostęp-
no[ci wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszą-
cymi,

b) przeznaczenie uzupeEniające ｠ sadownictwo 
oraz usEugi komercyjne nieuciąrliwe rzemiosEo, ob-
sEuga wypoczynku i turystyki itp. nie naruszające 
funkcji podstawowej i nie pogarszające stanu [rodo-
wiska ｠ stanowiące do 40 % podstawowej funkcji 
terenu,

c) przeznaczenie dopuszczalne ｠ zabudowa letni-
skowa, pensjonatowa lub nieuciąrliwa dziaEalno[ć 
gospodarcza,

d) morliwo[ć realizacji maksymalnie czterech od-
rębnych, trwaEych obiektów kubaturowych na jed-
nej dziaEce,

e) zalecenie wprowadzenia zieleni urządzonej, 
przynajmniej od strony drogi,

f) do zabudowy przeznacza się do 40% dziaEki, 
obowiązek zachowania co najmniej 40% pow. dziaE-
ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,

g) wskapnik intensywno[ci zabudowy 0,3 ｠ 0,8,
h) dopuszczalną zabudowę gospodarczo ｠ gararo-

wą, parterową przewiduje się na granicach dziaEek 
sąsiednich lub jako budynki wolnostojące,

i) dla zabudowy pensjonatowej, obowiązek wyko-
nania w obrębie dziaEki niezbędnej ilo[ci miejsc par-
kingowych, w ilo[ci min. 1 miejsca parkingowego 
na karde 50 m2 powierzchni usEugowej,

j) dopuszcza się morliwo[ć scalenia (Eączenia) 
dziaEek bez prawa wtórnego ich podziaEu;

2) warunki realizacji:
a) budynek mieszkalny o wysoko[ci caEkowitej (od 

poziomu terenu do najwyrszej kalenicy dachu) do 
10,0 m tj. do II kondygnacji, z morliwo[cią pod-
piwniczenia, z dachem stromym ｠ dwu｠ lub wielo-
spadowym o kącie nachylenia poEaci dachowych od 
30° do 45°,

b) kubatura budynków mieszkalnych do 2000 m3,
c) morliwo[ć lokalizacji budynków mieszkalnych 

w zabudowie wolnostojącej bądp blipniaczej,
d) morliwo[ć wprowadzenia funkcji urytkowej w 

wydzielonej czę[ci budynku mieszkalnego,
e) morliwo[ć wprowadzenia funkcji urytkowej na 

poddaszu budynku,
f) morliwo[ć budowy funkcji gararowo ｠ gospo-

darczej, usEugowej w formie samodzielnej bryEy par-
terowej o wysoko[ci caEkowitej (od poziomu terenu 
do najwyrszej kalenicy dachu) do 8,0 m, z dachem 
stromym ｠ dwu｠ lub wielospadowym o kącie na-
chylenia poEaci dachowych do 45°, o architekturze 
dostosowanej do budynku podstawowego,

g) kubatura budynków towarzyszących do 1000 
m3,

h) indywidualna, estetyczna forma architektonicz-
na,

i) zalecenie stosowania naturalnych i tradycyj-
nych dla obszarów wiejskich materiaEów: drewno, 
kamieG, materiaEy ceramiczne lub inne posiadające 
atest,

3) warunki realizacji dla budynków istniejących:
a) zachowanie istniejących terenów zabudowy za-

grodowej oraz innych budynków na dziaEkach np. 
gospodarczych,

b) modernizację budynków, remonty, przebudowę 
i rozbudowę, ewentualnie lokalizację nowych obiek-
tów uzupeEniających zgodnych z funkcją terenu przy 
zachowaniu dla:

c) budynków mieszkalnych w miarę morliwo[ci 
wysoko[ci nieprzekraczającej dwóch kondygnacji 
nadziemnych /ostatnia w poddaszu urytkowym/ o 
wysoko[ci caEkowitej (od poziomu terenu do naj-
wyrszej kalenicy dachu) do 10,0 m tj. do II kon-
dygnacji, z morliwo[cią podpiwniczenia, z dachem 
stromym ｠ dwu｠ lub wielospadowym o kącie na-
chylenia poEaci dachowych do 45°,

d) kubatura budynków mieszkalnych do 2000 m3,
e) morliwo[ć budowy funkcji gararowo ｠ gospo-

darczej, usEugowej w formie samodzielnej bryEy par-
terowej o wysoko[ci caEkowitej (od poziomu terenu 
do najwyrszej kalenicy dachu) do 8,0 m, z dachem 
stromym ｠ dwu｠ lub wielospadowym o kącie na-
chylenia poEaci dachowych do 45°, o architekturze 
dostosowanej do budynku podstawowego,

f) kubatura budynków towarzyszących do 1000 
m3

g) budynki w zEym stanie technicznym bądp koli-
dujące w zamierzeniu inwestycyjnym przeznaczyć 
nalery do rozbiórki.

3. Tereny otwarte. 
ZL ｠ lasy
1) ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe - tereny lasów;
b) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
- nakaz utrzymania istniejących form urytkowania 

le[nego,
- nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej 100% powierzchni,
- szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabu-
dowy;

c) ustala się dla nowoprojektowanych obiektów 
ochronną strefę ekotonową lasu min. 12,0 m /licząc 
od [ciany lasu/, morliwo[ć zmniejszenia strefy po 
uzyskaniu opinii i zgody kompetentnych jednostek.

DZIAD III
INFRASTRUKTURA

RozdziaE 6
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 188 ｠ 15453 ｠ Poz. 2926 

§10. 1. UkEad dróg i ulic w granicach opracowania 
planu: 

Ustalenia ogólne: 
Zgodnie z potrzebami nowej zabudowy, wprowa-

dza się nową siatkę dróg oraz rezerwuje pasy dróg 
zgodnie z zamierzeniami zarządców drogi, jak rów-
nier dla osiągnięcia odpowiedniej klasy technicznej: 

Ustala się docelowy przebieg
1) drogi gminne:
a) 01KD ｠ G (L) kl. techn. L (lokalna) ｠ szeroko[ć 

pasa drogi w istniejących liniach rozgraniczających 
｠ 12,0 m i szeroko[ci jezdni 6,0 m,

2) drogi wewnętrzne:
a) 02KDW ｠ szeroko[ć pasa drogi w istniejących 

liniach rozgraniczających ｠ 12,0 m i szeroko[ci 
jezdni 6,0 m,

b) 03KDW ｠ szeroko[ć pasa drogi w istniejących 
liniach rozgraniczających ｠ 12,0 m i szeroko[ci 
jezdni 6,0 m,

c) 04KDW ｠ szeroko[ć pasa drogi w istniejących 
liniach rozgraniczających ｠ 12,0 m i szeroko[ci 
jezdni 6,0 m,

d) 05KDX ｠ szeroko[ć pasa drogi w istniejących 
liniach rozgraniczających ｠ 6,0 m i szeroko[ci jezdni 
5,0 m,

e) 06KDX ｠ szeroko[ć pasa drogi w istniejących 
liniach rozgraniczających ｠ 6,0 m i szeroko[ci jezdni 
5,0 m,

f) 07KDX ｠ szeroko[ć pasa drogi w istniejących 
liniach rozgraniczających ｠ 6,0 m i szeroko[ci jezdni 
5,0 m.

2. Ustalenia szczegóEowe w zakresie dróg publicz-
nych:

1) Odcinek drogi gminnej, istniejąca i projektowa-
na /nieurządzona/: 

droga gminna 01KD ｠ G (L) ｠ kl. techn. L (lokalna)
a) ustalenia parametrów kl. drogi L:
- szeroko[ć pasa ruchu ｠ 3,0 m,
- szeroko[ć jezdni ｠ 6,0 m,
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠12,0 m,
- chodniki obustronne.
b) ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni ｠ 10,0 m
3. Ustalenia szczegóEowe w zakresie dróg niepu-

blicznych:
1) Odcinek drogi wewnętrznej: droga wewnętrzna 

02KDW
a) ustalenia parametrów:
- szeroko[ć pasa ruchu ｠ 3,0 m,
- szeroko[ć jezdni ｠ 6,0 m,
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 12,0 m,
b) ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni ｠ 8,0 m.
2) Odcinek drogi wewnętrznej: droga wewnętrzna 

03KDW
a) ustalenia parametrów:
- szeroko[ć pasa ruchu ｠ 3,0 m,
- szeroko[ć jezdni ｠ 6,0 m,
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 12,0 m,
b) ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni ｠ 10,0 m.
3) Odcinek drogi wewnętrznej: droga 04KDW
a) ustalenia parametrów:
- szeroko[ć pasa ruchu ｠ 3,0 m,
- szeroko[ć jezdni ｠ 6,0 m,
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 12,0 m.
4) Odcinek ciągu pieszo ｠ jezdnego: droga gminna 

05KDX
a) ustalenia parametrów ciągu pieszo ｠ jezdnego:
- szeroko[ć pasa ruchu ｠ 2,5 m,
- szeroko[ć jezdni ｠ 5,0 m,
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 6,0 m.
b) ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni ｠ 3,5 ｠ 5,0 m /zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu/.

5) Odcinek ciągu pieszo ｠ jezdnego: droga gminna 
06KDX

a) ustalenia parametrów ciągu pieszo ｠ jezdnego:
- szeroko[ć pasa ruchu ｠ 2,5 m,
- szeroko[ć jezdni ｠ 5,0 m,
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 6,0 m.
b) ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni ｠ 3,5 ｠ 5,0 m /zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu/.

6) Odcinek ciągu pieszo ｠ jezdnego: droga gminna 
07KDX:

a) ustalenia parametrów ciągu pieszo ｠ jezdnego:
- szeroko[ć pasa ruchu ｠ 2,5 m,
- szeroko[ć jezdni ｠ 5,0 m,
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 6,0 m.
b) ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni ｠ 3,5 ｠ 5,0 m /zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu/.

RozdziaE 7
INFRASTRUKTURA TECHNICZA

§11. Zaopatrzenie w wodę
1. Zgodnie z Prawem wodnym podstawę powinny 

stanowić zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę. 
Do czasu zapewnienia dostępu do sieci zbiorczych 
dopuszcza się eksploatację indywidualnych syste-
mów zaopatrzenia w wodę (studnie, wodociągi in-
dywidualne).

2. Ustala się obowiązek likwidacji lub trwaEego 
zabezpieczenia studni kopanych i wierconych w 
sposób uniemorliwiający ich inne wykorzystanie po 
caEkowitym zrealizowaniu zbiorczej sieci wodocią-
gowej.

§12. Gospodarka [ciekowa
1. Zgodnie z Prawem wodnym podstawę powin-

ny stanowić zbiorowe systemy odprowadzania i 
oczyszczania [cieków. Do czasu zapewnienia do-
stępu do sieci zbiorczych odprowadzania [cieków 
lub oczyszczania [cieków (oczyszczalnie przydomo-
we i zakEadowe).

2. Dla caEego obszaru objętego zmianami planu 
ustala się odprowadzanie [cieków poprzez budowę 
sieci WOD ｠ KAN dla terenów zmiany planu i odpro-
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wadzenie do oczyszczalni [cieków,
3. Ustala się peEną obsEugę w zakresie odprowa-

dzania [cieków sanitarnych i wód deszczowych,
4. Dla dróg ustala się obowiązek lokalnych ukEa-

dów odprowadzenia [cieków deszczowych (zakoG-
czonych separatorami zanieczyszczeG) przed odpro-
wadzeniem wód powierzchniowych do gruntu, lub 
kanalizacji deszczowej.

5. Dopuszcza się odprowadzanie wód deszczo-
wych wprost do gruntu lub do wód powierzchnio-
wych,

6. W okresie przej[ciowym do czasu powstania 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych na nieczy-
sto[ci ciekle, pod warunkiem speEnienia wymogów 
zawartych w przepisach odrębnych.

§13. Elektroenergetyka
1. Lokalizacja obiektów w pobliru czynnych linii 

elektroenergetycznych more odbywać się zgodnie 
z warunkami okre[lonymi w PN-E-05100-1oraz PN 
｠ 76/E-05125 tj. przy zachowaniu odpowiednich 
odlegEo[ci: 

Strefa wolna od zabudowy wynosi odpowiednio:
1) dla linii napowietrznej SN15 kV ｠ pas 15,0 m 

(po 7,5 m od osi linii),
2) dla linii napowietrznej nN0,4 kV ｠ pas 10,0 m 

(po 5,0 m od osi linii),
3) dla linii kablowej nN 0,4 kV ｠ pas 1,0 m (po 0,5 

m od osi linii).
2. Odcinki istniejących linii elektroenergetycznych 

kolidujące z planowanym zagospodarowaniem mogą 
być przebudowane na warunkach okre[lonych przez 
zarządcę sieci po uprzednim porozumieniu stron.

3. W projektowanych pasach ulic przewiduje się 
miejsce pod sieci elektroenergetyczne SN i nn.

4. Rezerwuje się tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem E pod stacje transformatorowe, 
dopuszcza się budowę stacji transf. SN/nN w miej-
scach nie wskazanych na rysunku planu oraz sieci 
zasilających ｠ zalernie od powstaEych potrzeb.

§14. Zaopatrzenie w gaz
1. Zachowuje się istniejący w granicach obsza-

ru gminy system zaopatrzenia w gaz przyjmując, 
re będzie on rozbudowywany celem umorliwienia 
dostarczenia gazu w rądanej ilo[ci do wszystkich 
potencjalnych odbiorców.

2. Zapewnia się morliwo[ć lokalizowania nowych 
rozdzielczych sieci gazowych w liniach regulacyj-
nych dróg i ulic oraz, w razie potrzeby, takre w in-
nych terenach.

3. Lokalizacja nowych gazociągów oraz lokaliza-
cja budynków w ich sąsiedztwie powinna uwzględ-
niać wymogi obowiązujących norm i przepisów od-
rębnych.

§15. Zaopatrzenie w ciepEo
1. Zachowuje się i utrzymuje obecny system 

ogrzewania oparty o lokalne kotEownie ogrzewające 

pojedyncze obiekty lub ich zespoEy, oraz indywidu-
alne urządzenia grzewcze w budynkach.

2. W nowych kotEowniach nalery stosować roz-
wiązania zapewniające niską emisję zanieczyszczeG, 
z zaleceniem wykorzystywania paliw niskoemisyj-
nych (gaz, olej opaEowy, węgiel wysokokaloryczny 
itp.).

3. Nalery dąryć do sukcesywnej przebudowy ist-
niejących kotEowni opalanych paliwami staEymi na 
opalane paliwami o niskiej emisji zanieczyszczeG.

§16. Gospodarka odpadami staEymi
1. Dopuszcza się dotychczasowe zasady gospo-

darki odpadami komunalnymi, polegające na indy-
widualnym gromadzeniu odpadów i wyworeniu ich 
na wysypisko.

2. Nalery dąryć do wyposarenia kardej posesji w 
urządzenia do zbierania i segregacji odpadów oraz 
powszechną obsEugę w zakresie wyworenia odpa-
dów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy. Ta-
kie zagospodarowanie odpadów byEoby zgodne ze 
sposobem wskazanym w ｧPlanie Gospodarki Odpa-
dami dla powiatu tomaszowskiegoｦ.

§17. Telekomunikacja
1. Przy zmianie rzędnych wysoko[ciowych terenu 

przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej nale-
ry zachować co najmniej 0,7 m gEęboko[ci przy-
krycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej 
powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej.

2. W przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej z miejscowym planem zagospo-
darowania Inwestor wystąpi do Pionu Sieci Obszar 
Eksploatacji w Lublinie o okre[lenie warunków tech-
nicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidują-
cych urządzeG teletechnicznych.

3. Uwzględnić morliwo[ć lokalizacji i budowy no-
wych urządzeG i sieci telekomunikacyjnej wraz z re-
zerwacją terenu pod powyrsze media. Na terenie 
objętym opracowaniem zakEada się utrzymanie ist-
niejącej infrastruktury telekomunikacyjnej /urządzeG 
i sieci/ oraz jej rozbudowę wraz z masztami i ante-
nami dostępu.

4. Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyj-
nej, która koliduje z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu i ukEadem komunikacyjnym, more 
być realizowana na warunkach okre[lonych przez 
operatora telekomunikacyjnego wedEug przepisów 
odrębnych.

DZIAD IV
USTALENIA KOFCOWE

§18. Ustala się stawkę procentową z tytuEu wzro-
stu warto[ci nieruchomo[ci, sEurącą naliczeniu 
opEaty jednorazowej na rzecz gminy w momencie 
sprzedary tej nieruchomo[ci:

1. 20,0% ｠ dla terenów przeznaczonych pod indy-
widualną zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną z 
morliwo[cią wprowadzenia usEug nieuciąrliwych,



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 188 ｠ 15455 ｠ Poz. 2926 

2. 20,0% ｠ dla terenów przeznaczonych pod in-
dywidualną zabudowę zagrodową z morliwo[cią 
wprowadzenia usEug nieuciąrliwych.

§19. Nie nastąpiEo rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu zmiany planu z powodu 
braku ich wniesienia.

§20. Na obszarze w zakresie objętym zmianą pla-
nu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy BeErec uchwalone-
go uchwaEą Nr IX/54/03 Rady Gminy BeErec z dnia 
28 listopada 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 
dnia 24 lutego 2004 r. Nr 28, poz. 698).

§21. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy BeErec.

§22. Miejscowy plan zagospodarowania, objęty 
niniejszą uchwaEą wchodzi w rycie po upEywie 30 
dni od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubelskiego.

 
Przewodniczący Rady  Gminy

Kazimierz Marynicz
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ZaEącznik Nr 1



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 188 ｠ 15457 ｠ Poz. 2926 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 188 ｠ 15458 ｠ Poz. 2926 

   Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/54/11 
  Rady Gminy BełĪec z dnia 6 paĨdziernika 2011

 

RozstrzygniĊcie o sposobie rozpatrzenia uwag  

wniesionych do projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy BełĪec terenów zabudowy mieszkaniowej /jednorodzinnej  

i zagrodowej/ z moĪliwoĞcią wprowadzenia usług nieuciąĪliwych w obrĊbie  
miejscowoĞci BełĪec gmina BełĪec przy ul. Szczetowej i ul. KoĞciuszki.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póĨn. zm.) Rada Gminy BełĪec rozstrzyga o spo-
sobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego. 

W wyznaczonym terminie składania uwag do projektu zmiany planu,  
nie wpłynĊły Īadne uwagi. 
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  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/54/11  
 Rady Gminy BełĪec z dnia 6 paĨdziernika 2011

 

 
 

RozstrzygniĊcie o sposobie realizacji zapisanych 
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy BełĪec  
terenów zabudowy mieszkaniowej /jednorodzinnej i zagrodowej/ z moĪliwoĞcią  

wprowadzenia usług nieuciąĪliwych w obrĊbie miejscowoĞci BełĪec gmina BełĪec  
przy ul. Szczetowej i ul. KoĞciuszki 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleĪą do zadaĔ własnych gminy 
oraz zasad ich finansowania. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póĨn. zm.) okreĞla siĊ
nastĊpujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleĪą do zadaĔ własnych gminy: 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleĪą do zadaĔ własnych gminy 
bĊdą finansowane z budĪetu gminy, w tym ze Ğrodków pozyskiwanych z funduszy  
Unii Europejskiej, a takĪe ze Ğrodków zewnĊtrznych.      

 


