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UCHWADA NR VIII/75/11

 RADY GMINY CYCÓW

 z dnia 28 wrze[nia 2011 r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Puchaczów 
IV” - KWK Bogdanka S.A.

Na podstawie art. 20, art. 27 i art. 29 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, z pópn. zm.), w związku z uchwaEą Rady Gmi-

ny Cyców Nr XXV/203/10 z dnia 19 marca 2010 

r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego, Rada Gminy uchwala, co następuje: 

RozdziaE 1
PRZEPISY OGÓLNE

§1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego terenu górniczego „Pucha-

czów IV” - KWK Bogdanka S.A. w zakresie doty-

czącym obszaru gminy Cyców, zatwierdzonego 

uchwaEą Nr XIII/83/99 Rady Gminy Cyców z dnia 

27 grudnia 1999 r.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o pla-

nie, nalery przez to rozumieć miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego terenu górniczego 

„Puchaczów IV” - KWK Bogdanka S.A. w zakresie 

dotyczącym obszaru gminy Cyców zatwierdzony 

uchwaEą Nr XIII/83/99 Rady Gminy Cyców z dnia 

27 grudnia 1999 r.

3. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego stanowią tre[ć niniejszej uchwaEy i 

wyrarone są w postaci:

1) przepisów ogólnych (RozdziaE 1)

2) ustaleG szczegóEowych (RozdziaE 2),

3) przepisów koGcowych (RozdziaE 3),

4) rysunku zmiany planu miejscowego w skali 

1:1000 stanowiącego zaEącznik nr 1,

5) rozstrzygnięcia Rady Gminy Cyców o sposobie 

rozpatrzenia uwag zEoronych do projektu zmian pla-

nu, stanowiącego zaEącznik nr 2,

6) rozstrzygnięcia Rady Gminy Cyców o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 

o zasadach ich finansowania, stanowiącego zaEącz-

nik nr 3.

§2. Zmianami planu objęty jest obszar dziaEek o 

numerach ewidencyjnych 268/8 i 269 w miejsco-

wo[ci Stefanów na terenie gminy Cyców w grani-

cach oznaczonych na zaEączniku graficznym w skali 

1:1000.

§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 

zmian planu jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenów,

2) ochrona lokalnych interesów publicznych po-

przez unormowanie i podporządkowanie dziaEaG 

inwestycyjnych wymogom zachowania Eadu prze-

strzennego,

3) okre[lenie przeznaczenia oraz zasad zagospo-

darowania terenów, tak aby umorliwić ksztaEtowa-

nie Eadu przestrzennego w sposób zapewniający 

ochronę [rodowiska i zdrowia ludzi oraz warto[ci 

kulturowych gminy.

§4. 1. Przedmiotem ustaleG zmian planu są:

1) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i 

magazynów oraz zabudowy usEugowej, oznaczone 

symbolem P,U;

2) zasady zagospodarowania terenu o którym 

mowa w pkt. 1;

3) zasady obsEugi komunikacyjnej;

4) zasady wyposarenia terenu w infrastrukturę 

techniczną.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

zmian planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) granice opracowania,

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 

urytkowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) numery i symbole literowe okre[lające przezna-

czenie terenów.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu 

nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulowa-

ny lub informacyjny.

§5. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 

mowa o:

1) rysunku planu – nalery przez to rozumieć gra-

ficzny zapis zmian planu, przedstawiony na mapie 

zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący zaEącznik 

do niniejszej uchwaEy;

2) terenie – nalery przez to rozumieć obszar o 

okre[lonym w niniejszej uchwale przeznaczeniu 

podstawowym, ograniczony liniami rozgraniczają-

cymi oraz oznaczony symbolem;

3) przeznaczeniu podstawowym – nalery przez 

to rozumieć takie przeznaczenie, które przewara na 

danym terenie;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalery przez 

to rozumieć wyznaczoną dla danego terenu linię sta-

nowiącą granicę dla usytuowania elementów elewa-

cji budynków lub ich czę[ci, bez jej przekraczania, 

linia zabudowy nie dotyczy m.in: schodów, balko-
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nów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeG 

nad wej[ciami;

5) powierzchni biologicznie czynnej – nalery przez 

to rozumieć powierzchnię nieutwardzoną, pokrytą 

ro[linno[cią;

6) zabudowie usEugowej - nalery przez to rozu-

mieć zabudowę na potrzeby usEug komercyjnych, 

publicznych, handlu lub rzemiosEa oraz usEug uzu-

peEniających inne funkcje;

7) uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć zjawi-

ska fizyczne lub stany utrudniające rycie ludzi albo 

dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska, a zwEasz-

cza: haEas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód.

2. Nie zdefiniowane pojęcia nalery rozumieć zgod-

nie z przepisami odrębnymi.

§6. 1. Dopuszcza się inwestowanie jedynie zgod-

ne z ustalonym w niniejszej uchwale przeznacze-

niem oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania 

terenu, oznaczonego na rysunku zmiany planu od-

rębnym symbolem i ograniczonego za pomocą linii 

rozgraniczających.

2. Teren objęty zmianą planu more być do czasu 

zagospodarowania zgodnie z planem urytkowany 

w sposób dotychczasowy. Zakazuje się rozbudowy 

istniejących obiektów o funkcjach sprzecznych z 

przeznaczeniem terenu przewidzianym w planie.

3. Realizacja ustaleG niniejszej uchwaEy winna 

odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz innymi aktami prawnymi związanymi z proce-

sami inwestycyjnymi przy peEnej ochronie [rodowi-

ska naturalnego i kulturowego.

4. Obszar objęty zmianą planu miejscowego po-

Eorony jest w caEo[ci w terenie górniczym. Obiek-

ty budowlane mogą być realizowane pod warun-

kiem zastosowania profilaktycznych zabezpieczeG 

na wpEywy eksploatacji górniczej II kategorii. Plan 

dopuszcza zmianę kategorii wpEywów eksploatacji 

górniczej w uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem 

Górniczym.

5. Realizacja planu winna respektować prawo wEa-

sno[ci oraz prawo wEadania terenami, w stosunku 

do których plan wprowadza zmiany urytkowania.

6. Realizacja inwestycji winna odbywać się w gra-

nicach terenów wyznaczonych planem pod okre[lo-

ny rodzaj urytkowania oraz wedEug przeprowadzo-

nego formalnie procesu przekwalifikowania sposobu 

urytkowania terenów.

7. Ewentualne kolizje z urządzeniami i sieciami 

infrastruktury technicznej przy realizacji zamierzo-

nej inwestycji nalery rozwiązywać w uzgodnieniu z 

dysponentami poszczególnych sieci.

8. Nie przewiduje się wprowadzania wtórnych po-

dziaEów geodezyjnych dziaEek.

9. Dopuszcza się wyEącznie lokalizowanie obiek-

tów o uciąrliwo[ci nie wykraczającej poza granice 

wEadania terenem przez inwestora.

10. Dla poszczególnych terenów obowiązuje za-

gospodarowanie w sposób nie powodujący przekro-

czeG norm haEasu w terenach sąsiednich, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.

11. Istniejące i projektowane zagospodarowanie 

terenu nie more powodować przekroczeG standar-

dów jako[ci powietrza.

12. Wszelkie zakazy i ograniczenia wynikające z 

ustalonych w uchwale zasad zagospodarowania te-

renu nie dotyczą inwestycji celu publicznego z za-

kresu Eączno[ci publicznej, które realizuje się zgod-

nie z przepisami odrębnymi.

13. W caEym obszarze opracowania dopuszcza się 

budowę sieci i urządzeG telekomunikacyjnych przy 

zachowaniu warunków zgodnie z przepisami odręb-

nymi.

RozdziaE 2
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§7. 1. Teren oznaczony symbolem 1 P,U, poEo-

rony w Stefanowie, wydzielony na dziaEkach o nu-

merach ewidencyjnych 268/8 i 269 przeznacza się 

pod obiekty produkcyjne, skEady i magazyny oraz 

zabudowę usEugową na następujących warunkach:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów 

produkcyjnych, skEadów i magazynów oraz zabudo-

wy usEugowej,

2) w ramach przeznaczenia podstawowego do-

puszcza się lokalizację zakEadów produkcyjnych, 

rzemiosEa, przetwórstwa rolno-sporywczego, usEug, 

handlu a takre obiektów zaplecza socjalnego,

3) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 

mieszczących się w zakresie przeznaczenia wy-

szczególnionego w pkt 1 i 2,

4) dopuszcza się budynki o wysoko[ci do 15 m, 

nie więcej nir 3 kondygnacje nadziemne,

5) dachy budynków o nachyleniu poEaci do 45º;

6) posadowienie parteru do 1 metra powyrej naj-

wyrszego punktu terenu w obrysie budynku;

7) w granicach wEasno[ci nalery zagwarantować 

miejsca parkingowe w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by planowanego zainwestowania,

8) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dróg powiatowych – 20 m,

9) obiekty znajdujące się poza nieprzekraczalną 

linią zabudowy przeznacza się do adaptacji lub roz-

biórki,

10) obsEuga komunikacyjna terenu z dróg powia-

towych,

11) maksymalny procent zabudowy dziaEki – do 

50% jej powierzchni ogólnej,

12) obowiązuje pozostawienie na dziaEce nie mniej 

nir 25% powierzchni biologicznie czynnej;

13) dopuszcza się przebieg sieci oraz lokalizację 

obiektów i urządzeG infrastruktury technicznej,

14) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej 

sieci wodociągowej,

15) ustala się odprowadzanie [cieków do indy-

widualnej oczyszczalni [cieków lub do szczelnych 

zbiorników bezodpEywowych – w tym przypadku po 
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zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje 

podEączenie do tej sieci,

16) ustala się zasadę ogrzewania budynków w 

oparciu o indywidualne niskoemisyjne pródEa ciepEa,

17) usuwanie odpadów staEych odbywać się bę-

dzie poprzez indywidualny system gromadzenia i 

wywozu na gminne skEadowisko odpadów.

18) zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się 

z sieci niskiego napięcia lub z sieci [redniego na-

pięcia 15 kV w wykonaniu napowietrznym lub ka-

blowym z zastosowaniem stacji transformatorowej 

15/04 kV,

19) dla linii kablowych SN i nn oraz zEączy kablo-

wych zagwarantować pas techniczny o szeroko[ci 

min. 1,0 m.

20) w pasach technicznych linii elektroenerge-

tycznych zabrania się budowania budynków oraz 

skEadowania materiaEów.

21) ewentualna przebudowa linii kolidujących z 

planowanym zagospodarowaniem odbywać się bę-

dzie kosztem i staraniem inwestora projektowanej 

zabudowy.

22) obsEuga terenu w zakresie telekomunikacji – 

zgodnie z przepisami odrębnymi.

RozdziaE 3
PRZEPISY KOFCOWE

§8. Ustala się stawkę procentową wysoko[ci 

jednorazowej opEaty na rzecz gminy w przypadku 

zbycia nieruchomo[ci w wysoko[ci 30% wzrostu 

warto[ci - dla terenów obiektów produkcyjnych, 

skEadów i magazynów oraz zabudowy usEugowej.

§9. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy 

w obszarze objętym niniejszą uchwaEą tracą moc 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego „Puchaczów IV” 

- KWK Bogdanka S.A. w zakresie dotyczącym ob-

szaru gminy Cyców zatwierdzonego uchwaEą Nr 

XIII/83/99 Rady Gminy Cyców z dnia 27 grudnia 

1999 r.

§10. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-

strzennego wszczętych przed dniem wej[cia w ry-

cie planu, a nie zakoGczonych decyzją ostateczną, 

stosuje się ustalenia planu.

§11. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 

Gminy Cyców.

§12. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 

od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady

Marta Kociuba 



Dziennik Urzędowy

Województwa Lubelskiego Nr 175 – 14630 – Poz. 2752 



Dziennik Urzędowy

Województwa Lubelskiego Nr 175 – 14631 – Poz. 2752 



Dziennik Urzędowy

Województwa Lubelskiego Nr 175 – 14632 – Poz. 2752 

ZaEącznik nr 2

do uchwaEy nr VIII/75/11

Rady Gminy Cyców

z dnia 28 wrze[nia 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu górniczego „Puchaczów IV” - KWK Bogdanka S.A. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópn. 

zm) Rada Gminy stwierdza, re do  projektu zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu górniczego „Puchaczów IV” - KWK 

Bogdanka S.A. dotyczącego terenu 1 P,U wyzna-

czonego na dziaEkach o nr ewid. 268/8 i 269 w Ste-

fanowie, nie wpEynęEy radne uwagi.
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ZaEącznik nr 3

do uchwaEy nr VIII/75/11

Rady Gminy Cyców

z dnia 28 wrze[nia 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie

 o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

W  zmianach miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego ustalono następujące zasady 

wyposarenia terenów w sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej oraz komunikacji:

1. ObsEuga komunikacyjna terenów odbywać się 

będzie bezpo[rednio z dróg powiatowych – nie będą 

konieczne radne nakEady ponoszone przez gminę w 

tym zakresie.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustalono 

przyEączenie projektowanych obiektów do sieci wo-

dociągowej, realizacja przyEącza wodociągowego 

odbędzie się kosztem i staraniem inwestora. Sieć 

wodociągowa nie będzie wymagać rozbudowy.

3. W zakresie gospodarki [ciekowej ustalono od-

prowadzanie [cieków do indywidualnej oczyszczalni 

[cieków lub do zbiorników bezodpEywowych, reali-

zowanych przez inwestorów planowanej zabudowy 

na wEasny koszt. 

4. Realizacja pozostaEych elementów sieci infra-

struktury technicznej, tj. elektroenergetycznej, ga-

zowniczej, telekomunikacyjnej pozostaje w gestii 

zarządców poszczególnych sieci i urządzeG.


