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UCHWADA NR IX/60/11

 RADY GMINY HORODDO

 z dnia 5 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy HorodEo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 
z pópniejszymi zmianami) oraz art.20 ust.1 w związ-
ku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r., Nr 80, poz.717 z pópniejszymi zmianami) 
- Rada Gminy uchwala, co następuje: 

DZIAD I
Ustalenia ogólne

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium 
UwarunkowaG i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy HorodEo przyjętego uchwaEą 
Nr XI/83/99 Rady Gminy HorodEo z dnia 28 grudnia 
1999r, z pópniejszymi zmianami uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy HorodEo, zwaną dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje teren pod rozbudowę drogowego 
przej[cia granicznego na dziaEkach nr ewid. 551/3, 
552/1 i 560 poEoronych w obrębie Zosin.

3. Plan stanowią:
1) ustalenia planu - będące tre[cią niniejszej 

uchwaEy;
2) rysunek planu - stanowiący zaEącznik graficzny 

Nr 1 w skali 1:1000 do niniejszej uchwaEy.
4. Ustalenia planu wyrarone są w formie:
1) ustaleG ogólnych - okre[lających zakres stosun-

ków normowanych niniejszym aktem, zawartych w 
Dziale I niniejszej uchwaEy;

2) ustaleG szczegóEowych - dotyczących przezna-
czenia i zasad zagospodarowania terenu objętego 
planem, zawartych w Dziale II niniejszej uchwaEy.

5. Rysunek planu okre[la przestrzenny zasięg ob-
szaru funkcjonalnego wyodrębniony liniami podziaEu 
uwidocznionymi graficznie oraz przestrzenny zasięg 
ograniczeG i uwarunkowaG dla dziaEalno[ci inwesty-
cyjnej, wynikającej z ustaleG planu.

6. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczają-
cymi obowiązują ustalenia ogólne, ustalenia szcze-
góEowe i rysunek planu.

§2. Integralną czę[cią niniejszej uchwaEy jest:
1) zaEącznik Nr 2 ｠ zawierający rozstrzygnięcie w 

sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy HorodEo;
2) zaEącznik Nr 3 ｠ zawierający rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy HorodEo, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

§3. 1. Kiedy w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
stanowiące tre[ć niniejszej uchwaEy;

2) rysunku planu - nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, przedstawiony na mapie zasad-
niczej w skali 1:1000, stanowiącej zaEącznik od Nr 
1do niniejszej uchwaEy;

3) przepisach szczególnych i odrębnych ｠ nale-
ry przez to rozumieć aktualne w momencie wyko-
nywania niniejszej uchwaEy przepisy ustaw, aktów 
wykonawczych, normy branrowe i ograniczenia w 
urytkowaniu terenu wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych

4) terenie- nalery przez to rozumieć wyznaczony 
liniami rozgraniczającymi teren o okre[lonym prze-
znaczeniu i zasadach zagospodarowania;

5) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie, wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe terenu w sposób okre[lony ustalenia-
mi planu;

7) urządzeniach infrastruktury technicznej ｠ nale-
ry przez to rozumieć zarówno sieci jak i urządzenia 
kubaturowe związane z uzbrojeniem terenu, których 
jednoznacznej lokalizacji nie okre[la się w planie;

8) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery przez 
to rozumieć powierzchnię dziaEki niezabudowaną i 
nieutwardzoną, nie stanowiącą nawierzchni dojaz-
dów i doj[ć pieszych, pokrytą ro[linno[cią naturalną 
lub urządzoną oraz powierzchnie wodne a takre par-
kingi ekologiczne (kostka rzymska).

2. Pojęcia niezdefiniowane nalery rozumieć zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

§4. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 110 ｠ 10078 ｠ Poz. 1957 

planu jest:
1) umorliwienie rozbudowy i zagospodarowania 

drogowego przej[cia granicznego Zosin- U[ciEug;
2) okre[lenie struktury funkcjonalno-przestrzennej 

terenu;
3) zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele 

nierolnicze.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następu-

jące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnym sposobie urytkowania;
2) linie zabudowy nieprzekraczalne.
3. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie 

wymienione w ust. 2 mają charakter postulowany 
lub informacyjny.

RozdziaE 2
Oznaczenia planu

§5. 1. Teren wyznaczony w planie liniami roz-
graniczającymi posiada okre[lone przeznaczenie 
podstawowe, przedstawione graficznie na rysunku 
planu oraz oznaczone znakami literowymi, okre[la-
jącymi sposób urytkowania terenu:

1) UKS ｠ teren przej[cia granicznego;
2) WS ｠ teren wód powierzchniowych [ródlądo-

wych (rów melioracyjny);
3) KD-K ｠ teren drogi publicznej (krajowej).
2. Ustalenia szczegóEowe w zakresie przeznacze-

nia terenów z uwzględnieniem powyrszych symboli 
literowych zawarte są w Dziale II niniejszej uchwa-
Ey. Przyjęte oznaczenia są adekwatne z tre[cią ry-
sunku planu.

RozdziaE 3
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§6. 1. Ustala się następujące ogólne zasady 
ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) ustala się, z zastrzereniem pkt 2 i 3 inwesto-
wanie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwale 
przeznaczeniem podstawowym (funkcją) terenów, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami literowy-
mi i wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi;

2) ustala się morliwo[ć lokalizacji obiektów z za-
kresu przeznaczenia dopuszczalnego pod warun-
kiem, re tereny o przeznaczeniu dopuszczalnym nie 
przekroczą 30% przeznaczenia podstawowego;

3) dopuszcza się lokalizację, w sposób nie kolidu-
jący z podstawowym przeznaczeniem oraz zgodnie 
z przepisami odrębnymi, nie przedstawionych na ry-
sunku planu urządzeG infrastruktury technicznej;

4) przy projektowaniu obiektów budowlanych 
i urządzeG infrastruktury technicznej - ich formy 
oraz usytuowania na dziaEce ustala się obowiązek 
uwzględnienia walorów uksztaEtowania i poEorenia 
terenu.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego
§7. 1. Teren objęty planem znajduje się w zasięgu 

Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 
ｧDolina Zrodkowego Buguｦ kod PLB 060003; spo-
sób zagospodarowania nie more pogorszyć stanu 
siedlisk przyrodniczych, a takre wpEynąć negatyw-
nie na gatunki, dla których ochrony zostaE wyzna-
czony.

2. Teren objęty planem znajduje się w granicach 
NadburaGskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
w którym obowiązują ustalenia zawarte w rozpo-
rządzeniu Nr 47 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 
lutego 2006 r. w sprawie NadburaGskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj.Lub. 2006 Nr 
65, poz.1231/. ust.3).

3. Teren objęty planem lery w zasięgu projekto-
wanej strefy ochronnej GEównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP Nr 407, w której wprowadza 
się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu przepi-
sów ochrony [rodowiska. Zakaz, o którym mowa w 
pkt 5 nie dotyczy inwestycji celu publicznego zgod-
nie z przepisami art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz.U. Dz 
2004 r. Nr 92, poz. 880 z pópn. zm.)

RozdziaE 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§8. 1. Teren objęty planem znajduje się na obrze-
ru stanowiska archeologicznego nr 40 w Zosinie 
(obszar AZP nr 85-96/69) wpisanego do wojewódz-
kiej ewidencji zabytków.

2. Wszelkie roboty ziemne związane z realiza-
cją inwestycji i zagospodarowania terenu objętego 
planem nalery wykonać pod staEym nadzorem ar-
cheologicznym sprawowanym przez uprawnionego 
archeologa. Na wykonanie nadzoru nalery uzyskać 
pozwolenie konserwatorskie.

RozdziaE 6
Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§9. 1. Ustala się ukEad przestrzeni publicznej o 
ograniczonej dostępno[ci tworzony przez:

1) parkingi i place z zielenią towarzyszącą;
2) drogi dojazdowe.
2. KsztaEtowanie przestrzeni publicznych powinno 

odbywać się poprzez:
1) zharmonizowanie kolorystyki i rodzaju materia-

Eów urytych do budowy nawierzchni, w tym pla-
ców, miejsc postojowych, dróg manewrowych i 
chodników;

2) stosowanie czytelnego systemu oznakowania 
parkingów i miejsc postojowych.
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RozdziaE 7
Zasady ochrony innych terenów i obiektów

§10. 1. Teren objęty planem znajduje się w zasię-
gu obszarów bezpo[redniego zagrorenia powodzią. 
W obszarach bezpo[redniego zagrorenia powodzią 
obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i dopusz-
czenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczą-
cych ochrony przed powodzią. Na roboty wykony-
wane na prawomocnych obszarach bezpo[redniego 
zagrorenia powodzią nalery uzyskać decyzję Dy-
rektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
zgodnie z art. 82 ust.3 pkt 1 Prawa wodnego.

2. Na obszarze objętym planem nie znajdują się 
tereny górnicze ani inne obiekty i tereny podlegające 
ochronie.

RozdziaE 8
SzczegóEowe zasady i warunki scalania gruntów i 

podziaEu nieruchomo[ci

§11. Na obszarze objętym planem nie wyznacza 
się terenów wymagających scalania i podziaEu nie-
ruchomo[ci.

RozdziaE 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia i urytkowania terenów

§12. Teren przeznaczony w planie pod rozbudowę 
przej[cia granicznego do czasu realizacji planowanej 
funkcji more być urytkowane w sposób dotychcza-
sowy.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE 10
Przeznaczenie terenu Parametry ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§13. 1. Ustala się teren pod rozbudowę drogowe-
go przej[cia granicznego Zosin-U[ciEug oznaczony 
na rysunku planu symbolem UKS.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
jako przeznaczenie podstawowe lokalizację obiek-
tów budowlanych i urządzeG terenowych związa-
nych z funkcją przej[cia granicznego:

1) zbiorników retencyjnych wód opadowych;
2) niecki do odkarania kóE pojazdów;
3) polowej stacji do odkarania pojazdów;
4) stanowiska zrzutu [cieków sanitarnych z auto-

busów - elementu kanalizacji sanitarnej z morliwo-
[cią odkarania [cieków;

5) toalety publicznej dla podrórnych;
6) dróg manewrowych i parkingów.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 

którym mowa w ust. 1 ustala się urządzenia infra-
struktury technicznej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

1) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki do 
maks. 90%;

2) przy zagospodarowaniu dziaEki obowiązuje 
pozostawienie min. 10% powierzchni biologicznie 
czynnej pokrytej zielenią urządzoną;

3) ustala się następujące standardy ksztaEtowania 
zabudowy:

a) maksymalna wysoko[ć budynku ｠ jedna kondy-
gnacja nadziemna,

b) zharmonizowanie kolorystyki i formy obiektów 
budowlanych i urządzeG technicznych,

4) ustala się nieprzekraczalną linię sytuowania 
obiektów budowlanych od drogi krajowej nr 74 - 
min. 10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni; w tym 
przypadku linia pokrywa się z granicą wEasno[ci 
dziaEki;

5) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy do 
granic przylegEych nieruchomo[ci zgodnie z przepi-
sami szczególnymi i odrębnymi, z wyEączeniem lo-
kalizacji urządzeG z zakresu infrastruktury telekomu-
nikacyjnej.

5. Ustala się następujące zasady dotyczące ob-
sEugi terenu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie 
infrastruktury technicznej:

1) zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejących 
(poza granicami opracowania) i planowanych sieci i 
urządzeG elektroenergetycznych; dopuszcza się na 
terenie objętym planem budowę urządzeG elektro-
energetycznych, w tym stacji transformatorowej nie 
wskazanych na rysunku planu;

2) zaopatrzenie w wodę ｠ z wodociągu gminnego;
3) odprowadzenie [cieków sanitarnych ｠ do zbior-

czej sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem 
do oczyszczalni [cieków w Strzyzowie;

4) odpEyw chemikaliów z niecki do odkarania kóE 
｠ przez kanalizację chemiczną do bezodpEywowe-
go zbiornika na [cieki chemiczne zabezpieczonego 
przez uszkodzeniami i szkodliwym wyciekiem prze-
chowywanej substancji; przechowywanie chemika-
liów w zbiorniku do czasu przekazania wyspecjali-
zowanej firmie w celu unieszkodliwienia zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

5) odpEyw chemikaliów ze stacji polowej do od-
karania pojazdów ｠ przez kanalizację chemiczną do 
zbiornika na substancje chemiczne zabezpieczonego 
przez uszkodzeniami i szkodliwym wyciekiem prze-
chowywanej substancji; przechowywanie chemika-
liów w zbiorniku do czasu przekazania wyspecjali-
zowanej firmie w celu unieszkodliwienia zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
｠ przez kanalizację deszczową do projektowanych 
zbiorników wód opadowych, zrzut oczyszczonych 
wód do rowu melioracyjnego przebiegającego 
wzdEur póEnocnej granicy terenu;

7) usuwanie odpadów staEych systemem zorgani-
zowanym do pojemników bądp kontenerów i wywo-
renie na urządzone skEadowisko odpadów staEych.
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6. Ustala się zasady obsEugi terenu, o których 
mowa w ust.1, w zakresie komunikacji: - zjazd na 
teren ｠ z drogi krajowej nr 74.

7. Planowana funkcja, o której mowa w §13 ust.1, 
z uwagi na poEorenie terenu w obszarze bezpo[red-
niego zagrorenia powodzią more być realizowana 
pod warunkiem podwyrszenia terenu do rzędnej ist-
niejącej drogi tj. min. 181,40 m npm Kr. (rzędna 
wody p= 0,5% wynosi 180,72 m npm Kr.).

§14. 1. Ustala się teren wód powierzchniowych 
oznaczony na rysunku planu symbolem WS.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
jako przeznaczenie podstawowe - rów melioracyjny.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

1) obowiązuje zakaz urytkowania niezgodnego z 
przeznaczeniem podstawowym;

2) wyznacza się pas o szeroko[ci 1,5 m od grani-
cy rowu melioracyjnego dla prowadzenie prac kon-
serwacyjnych rowu, w którym obowiązuje zakaz 
sytuowania obiektów budowlanych.

DZIAD III
Ustalenia przej[ciowe i koGcowe

§15. Ustala się stawkę procentową jednorazowej 
opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w związ-
ku z uchwaleniem niniejszego planu, w wysoko[ci: 
1 % wzrostu warto[ci (sEownie: jeden procent).

§16. W granicach terenów objętych niniejszym 
planem traci moc miejscowy planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy HorodEo uchwalony 
UchwaEą Nr XXXIV/237/2002 Rady Gminy HorodEo 
z dnia 30 wrze[nia 2002 r. z pópn. zm. (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego z 2002 r. Nr 130, poz. 2723).

§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

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

 Przewodniczący Rady Gminy 
 PaweE Augustynek
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr IX/60/11 
Rady Gminy Horodło 
z dnia 5 lipca 2011 r. 
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr IX/60/11

Rady Gminy HorodEo
z dnia 5 lipca 2011 r.

 
Rozstrzygniecie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy HorodEo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy HorodEo rozstrzyga, co na-
stępuje: 

§1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy HorodEo, obejmu-
jącej rozbudowę przejęcia granicznego na dziaEkach 
nr ewid. 551/3, 552/1 i 560 poEoronych w obrębie 
Zosin, zostaE wyEorony do publicznego wgląd wraz 
z prognozą oddziaEywania na [rodowisko w termi-
nie od 20 kwietnia do 10 maja 2011 r. W okre-
sie przeznaczonym na skEadanie uwag do projektu 
planu wniesiono jedną uwagę, zgodnie z wykazem 
uwag stanowiącym integralną czę[ć dokumentacji 
prac planistycznych.

§2. Wójt Gminy HorodEo rozpatrzyE powyrszą 
uwagę w dniu 26 maja 2011 r.

§3. Przyjmuje się następujący sposób rozpatrzenia 
uwagi zgEoszonej do projektu zmiany planu miejsco-
wego:

1. Uwaga zgEoszona przez Lubelski Zarząd ObsEugi 
Przej[ć Granicznych: dotyczy - zmiany szeroko[ci 
pasa wolnego od zabudowy od granicy rowu melio-
racyjnego znajdującego się w terenie objętym pla-
nem z 4,0 m do 1,5 m.

2. Uwaga zostaEa uwzględniona uzasadnienie - 
przepisy prawa budowlanego nie regulują odlegEo[ci 
zabudowy od rowów melioracyjnych; przyjęto po-
stulowaną odlegEo[ć 1,5 m.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 110 ｠ 10083 ｠ Poz. 1957 

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr IX/60/11

Rady Gminy HorodEo
z dnia 5 lipca 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy HorodEo, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (DZ. U. z 2003r., Nr 80, poz.717, z 
pópn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 
r., Nr 142, poz. 1591, z pópn. zm.) stwierdza się, 

ir realizacja ustaleG zmiany miejscowego plany za-
gospodarowania przestrzennego gminy HorodEo nie 
wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gmi-
ny, oraz okre[lenia zasad ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 


