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UCHWADA NR VII/39/2011

 RADY GMINY TARNAWATKA

 z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z pópniejszymi zamianami) oraz 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 pópniejszymi zmiana-
mi) Rada Gminy stanowi, co następuje: 

DZIAD I
Ustalenia ogólne

RozdziaE 1
Zasady ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tarnawatkaｦ uchwalonym 
uchwaEą Nr X/81/2003 Rady Gminy Tarnawatka 
z dnia 10 lipca 2003 r. z pópniejszymi zmianami 
uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Tarnawatka, zwaną 
dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje tereny poEorone w miejscowo[ci 
Sumin, Tarnawatka i Wieprzów Ordynacki.

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

uchwaEy;
2) rysunek planu w skali 1:1000 ｠ stanowiący za-

Eączniki graficzne od Nr 1 do Nr 4 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 oraz warunków zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu objętego planem, zawartych w Dziale II 
niniejszej uchwaEy.

5. Rysunek planu okre[la przestrzenny zasięg ob-
szaru funkcjonalnego wyodrębnionego liniami po-
dziaEu uwidocznionymi graficznie oraz przestrzenny 
zasięg ograniczeG i uwarunkowaG dla dziaEalno[ci 
inwestycyjnej, wynikających 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 5 ｠ zawierający rozstrzygnięcia w 

sprawie uwag zgEoszonych w trakcie wyEorenia pro-

jektu planu do publicznego wglądu;
2) zaEącznik Nr 6 ｠ okre[lający sposób oraz zasa-

dy finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy.

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

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, stanowiące tre[ć niniejszej uchwaEy;

2) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, przedstawiony na mapie zasad-
niczej w skali 1:1 000, stanowiącej zaEączniki od Nr 
1 do Nr 4 do 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) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć wyznaczoną dla terenu linię, której nie 
more przekroczyć raden element projektowanej za-
budowy, poza urządzeniami z zakresu infrastruktury 
telekomunikacyjnej;

8) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ na-
lery przez to rozumieć budynek mieszkalny jednoro-
dzinny lub zespóE takich budynków, wraz z budyn-
kami gararowymi i gospodarczymi;

9) zabudowie zagrodowej - nalery przez to rozu-
mieć budynki i urządzenia, o których mowa w art.2 
ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i le[nych;

10) zabudowie usEugowej - nalery przez to rozu-
mieć wszelkie budynki i budowle, które w caEo[ci 
lub czę[ci sEurą do dziaEalno[ci, której celem jest za-
spokajanie potrzeb ludno[ci, z wykluczeniem przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na [ro-
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dowisko i zdrowie ludzi okre[lonych w przepisach 
ochrony [rodowiska, poza inwestycjami z zakresu 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

11) usEugach agroturystyki ｠ nalery przez to rozu-
mieć [wiadczenie usEug turystycznych w czynnych 
gospodarstwach rolnych pod warunkiem, re udo-
stępniana baza noclegowa nie more mieć więcej nir 
5 pokoi;

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

13) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery 
przez to rozumieć powierzchnię dziaEki niezabudo-
waną i nieutwardzoną, nie stanowiącą nawierzchni 
dojazdów i doj[ć pieszych, pokrytą ro[linno[cią na-
turalną lub urządzoną oraz trawiaste nawierzchnie 
urządzeG sportowych, powierzchnie wodne a takre 
parkingi ekologiczne (kostka rzymska);

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

§4. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest:

1) ustalenie warunków zabudowy i zasad zago-
spodarowania terenów dla poszczególnych funkcji;

2) uzyskanie Eadu przestrzennego i podniesienie 
estetyki krajobrazu przy uwzględnieniu zasad ochro-
ny warto[ci [rodowiska przyrodniczego i kulturowe-
go;

3) ochrona interesów publicznych lokalnych i po-
nadlokalnych w zakresie:

a) umorliwienie dziaEalno[ci inwestycyjnej rórno-
rodnym podmiotom, przy minimalizacji konfliktów 
pomiędzy urytkownikami przestrzeni,

b) zapewnienie prawidEowej obsEugi komunikacyj-
nej obszaru.

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następu-
jące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) linie rozgraniczające tereny objęte planem;
2) linie zabudowy nieprzekraczalne;
3) granice stref ochronnych wolne od zabudowy.
3. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie 

wymienione w ust. 2 mają charakter postulowany 
lub informacyjny.

RozdziaE 2
Oznaczenia planu

§5. 1. Poszczególnym terenom wyznaczonym w 
planie liniami rozgraniczającymi przypisuje się okre-
[lone przeznaczenie podstawowe, oznaczone gra-
ficznie na rysunku planu oznaczeniami cyfrowymi 
okre[lającymi kolejną liczbę porządkową oraz ponir-
szymi oznaczeniami literowymi okre[lającymi spo-
sób urytkowania terenu:

1) MN ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej;

2) RM ｠ tereny zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

3) U/MN ｠ teren zabudowy usEugowo - mieszka-
niowej;

4) KD- ｠ teren dróg publicznych;
5) KDW ｠ teren dróg wewnętrznych;
6) W ｠ sieć wodociągowa.
2. Ustalenia szczegóEowe w zakresie przeznacze-

nia terenu z uwzględnieniem powyrszych symboli li-
terowych zawarte są w Dziale II niniejszej uchwaEy. 
Przyjęte oznaczenia są adekwatne z tre[cią rysunku 
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 , jedy-
nie inwestowanie zgodne z ustalonym w niniejszej 
uchwale przeznaczeniem podstawowym (funkcją) 
terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 
literowymi i wyodrębnionych liniami rozgraniczają-
cymi;

2) w poszczególnych terenach morliwa jest loka-
lizacja obiektów z zakresu przeznaczenia dopusz-
czalnego pod warunkiem, re tereny o przeznaczeniu 
dopuszczalnym nie przekroczą 30% przeznaczenia 
podstawowego;

3) w poszczególnych terenach dopuszcza się lo-
kalizację, w sposób nie kolidujący z podstawowym 
przeznaczeniem oraz zgodnie z przepisami odrębny-
mi, nie przedstawionych na rysunku planu urządzeG 
infrastruktury technicznej;

4) istniejąca zabudowa more podlegać rozbudo-
wie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie spo-
sobu urytkowania budynków pod warunkiem utrzy-
mania funkcji terenu okre[lonej w pkt 1 i 2;

5) wprowadza się zakaz realizacji wszelkich obiek-
tów w strefach ochronnych;

6) przy projektowaniu budynków - ich formy i de-
tali architektonicznych oraz usytuowania na dziaEce 
wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu 
(obiekty maEej architektury, zieleG) ustala się obo-
wiązek uwzględnienia walorów uksztaEtowania i po-
Eorenia terenu;

7) obowiązuje wysoko[ć ogrodzeG od dróg pu-
blicznych i terenów publicznych maksymalnie do 
1,8 m;

8) wprowadza się zakaz grodzenia nieruchomo-
[ci ogrodzeniami z elementów betonowych; zaleca 
się stosowanie materiaEów naturalnych z przewagą 
drewna i kamienia bądp rywopEotów.

2. Ustala się następujące zasady sytuowania bu-
dynków i ogrodzeG:

1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od 
dróg publicznych i dróg wewnętrznych zgodnie z ry-
sunkiem planu, z wyEączeniem lokalizacji urządzeG z 
zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej;

2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
sytuowanie obiektów budowlanych w odlegEo[ci 
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mniejszej nir okre[lona w planie za zgodą zarządcy 
drogi;

3) wprowadza się zakaz sytuowania ogrodzeG w 
granicach pasów drogowych;

4) budynki przeznaczone na staEy pobyt ludzi po-
winny być wznoszone poza zasięgiem uciąrliwo[ci 
powodowanym ruchem drogowym (haEasem, drga-
niami, zanieczyszczeniem powietrza); przy czym do-
puszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu 
pod warunkiem zastosowania [rodków technicz-
nych zmniejszających uciąrliwo[ci ponirej poziomu 
ustalonego w przepisach odrębnych bądp zwiększa-
jących odporno[ć budynku na te zagrorenia i uciąr-
liwo[ci;

5) dopuszcza się lokalizację budynków w odlegEo-
[ci 1,5 m od granicy z sąsiednią dziaEką budowlaną 
lub bezpo[rednio przy tej granicy, przy zachowaniu 
obowiązujących przepisów techniczno - budowla-
nych.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7. 1. Tereny objęte planem poEorone są poza wy-
znaczonym obszarem NATURA 2000 PLB060012 
Roztocze obejmującym wschodnie tereny gminy 
Tarnawatka (gEównie dolinę Wieprza z dopEywami), 
w sąsiedztwie obszaru węzEowego o znaczeniu kra-
jowym 24k- PoEudnioworoztoczaGski (dolina Wie-
prza z kompleksem stawów i kompleksem le[nym 
PaGków).

2. Tereny objęte planem znajdują się w projekto-
wanym Obszarze Najwyrszej Ochrony GEównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 407 (Niecka 
Lubelska CheEm ｠ Zamo[ć), w obszarze wychodni 
wodono[ca kredowego na powierzchnię topogra-
ficzną stanowiącej obszar bardzo silnego zagrorenia 
wód podziemnych. Do czasu ustanowienia ochro-
ny prawnej w drodze rozporządzenia dyrektora Re-
gionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej wprowadza 
się w jego granicach (obszar objęty planem) zakaz 
lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko w rozumieniu przepisów 
ochrony [rodowiska, z wyEączeniem inwestycji celu 
publicznego z zakresu Eączno[ci publicznej.

3. Teren objęty planem poEorony jest w obrębie 
obszaru wskazanego do objęcia statusem obszarów 
ochronnych zlewni wód powierzchniowych górnego 
Wieprza (do zapory czoEowej zbiornika ｧNieliszｦ). W 
jego obrębie wprowadza się zakaz lokalizacji obiek-
tów uciąrliwych dla [rodowiska przyrodniczego w 
rozumieniu przepisów ochrony [rodowiska, z wyEą-
czeniem inwestycji celu publicznego z zakresu Eącz-
no[ci publicznej.

4. W związku z pEytko zalegającymi utworami kre-
dowymi istnieje prawdopodobieGstwo natrafienia w 
trakcie prac ziemnych na kopalne szczątki ro[lin lub 
zwierząt; w takim przypadku obowiązuje tryb po-
stępowania z wykopaliskami zgodny z przepisami 

ustawy o ochronie przyrody.
5. Okre[la się tereny chronione przed haEasem 

zgodnie z przepisami odrębnymi, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami U/MN ｠ teren zabudowy 
usEugowej z zabudową mieszkaniową towarzyszącą 
MN ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i RM ｠tereny zabudowy zagrodowej, dla których 
obowiązuje:

1) dla terenów usEugowo- mieszkaniowych U/MN 
i terenów zabudowy zagrodowej RM:

a) dopuszczalny poziom haEasu komunikacyjnego 
w porze dziennej 60 dB, w porze nocnej 50 dB,

b) dopuszczalny poziom haEasu z pozostaEych pró-
deE - w porze dziennej 55 dB, w porze nocnej 45 dB;

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej MN:

a) dopuszczalny poziom haEasu komunikacyjnego 
w porze dziennej 55 dB, w porze nocnej 50 dB,

b) dopuszczalny poziom haEasu z pozostaEych pró-
deE - w porze dziennej 50 dB, w porze nocnej 40 dB.

RozdziaE 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§8. 1. W granicach planu nie występują obiekty 
i tereny chronione na mocy przepisów o ochronie 
dóbr kultury.

2. W przypadku natrafienia podczas prowadzenia 
robót ziemnych na zabytki i obiekty archeologiczne 
nalery wstrzymać prace, zabezpieczyć znalezisko i 
powiadomić o odkryciu wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków. Kontynuacja prac będzie morliwa 
pod nadzorem archeologicznym, po wcze[niejszym 
wykonaniu archeologicznych badaG ratowniczych, 
na które nalery uzyskać pozwolenie konserwator-
skie.

RozdziaE 6
Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§9. Na obszarze objętym planem nie znajdują się 
tereny przestrzeni publicznej.

RozdziaE 7
Zasady ochrony innych terenów i obiektów

§10. Na obszarze objętym planem nie znajdują się 
tereny górnicze, inne obiekty i tereny podlegające 
ochronie ani tereny nararone na niebezpieczeGstwo 
powodzi.

RozdziaE 8
SzczegóEowe zasady i warunki scalania gruntów i 

podziaEu nieruchomo[ci

§11. 1. W granicach planu nie wyznacza się te-
renów wymagających scalania i wtórnego podziaEu 
nieruchomo[ci.

2. Osiągnięcie wymiarów dziaEek zgodnych z usta-
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leniami planu będzie następowaEo na drodze indywi-
dualnego scalania, wtórnego podziaEu dziaEek i wy-
kupu nieruchomo[ci. Ustala się następujące zasady 
podziaEu terenu na nowe dziaEki budowlane:

1) dla terenów zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - 
RM:

- min. szeroko[ć frontu dziaEek ｠ 20,0 m,
- min. powierzchnia dziaEki budowlanej -1500 m²;
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej - MN:
- min. szeroko[ć frontu dziaEek ｠ 16,0 m,
- min. powierzchnia dziaEki budowlanej - 1000 m²;
3) dla terenów zabudowy usEugowej U:
- min. szeroko[ć frontu dziaEek ｠ 16,0 m,
- min. powierzchnia dziaEki budowlanej - 600 m².

RozdziaE 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§12. 1. Wprowadza się zakaz budowy nowych 
obiektów o przeznaczeniu innym, nir przewidziane 
w planie.

2. Tereny przeznaczony w planie pod nowe funk-
cje do czasu ich realizacji mogą być urytkowane w 
sposób dotychczasowy.

3. Na terenach przewidzianych do nowych funkcji 
, do czasu ich realizacji, obowiązuje jego udostęp-
nienie dla wykonania dojazdów i uzbrojenia terenu 
w zakresie wynikającym z ustaleG planu.

RozdziaE 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§13. Ustala się zasady obsEugi terenu objętego 
planem w zakresie komunikacji:

1) obsEuga komunikacyjna terenów objętych pla-
nem z istniejącej sieci dróg publicznych i wewnętrz-
nych;

2) potrzeby parkingowe dla projektowanych, ist-
niejących i rozbudowywanych obiektów nalery re-
alizować na terenie lokalizacji wEasnej, w ilo[ci nie 
mniejszej nir wynikającej z następujących wskapni-
ków:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ 
min. 1 msc. postojowe/domek,

b) dla funkcji handlowych (handel o pow. do 
400m²) ｠ min. 2 msc.postojowe/100 m² pow. ur.,

c) dla funkcji usEugowych (maEe obiekty usEugo-
we) ｠ min. 2 msc. postojowe/100 m² pow. ur.,

d) dla usEug gastronomii ｠ min. 0,3 msc. postojo-
wego/1 msc. konsumpcyjne.

§14. 1. Ustala się następujące zasady uzbrojenie 
terenów objętych planem w energię elektryczną:

1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci elek-
troenergetycznych SN i nN z morliwo[cią ich rozbu-
dowy, modernizacji i konserwacji;

2) dopuszcza się budowę sieci oraz urządzeG elek-
troenergetycznych (w tym stacji transformatorowej) 
niezbędnych do obsEugi terenu objętego planem od-
powiednio do zbilansowanych potrzeb, w uzgod-
nieniu i na warunkach okre[lonych przez zarządcę 
sieci;

3) zaleca się rozprowadzenie energii elektrycznej 
kablami doziemnymi.

2. Dla zapewnienia bezpieczeGstwa oraz wEa[ci-
wej eksploatacji linii napowietrznej SN i nN ustala 
się:

1) dla linii SN pas wolny od zabudowy o szeroko-
[ci 15,0 m wzdEur linii ( po 7,5 m od jej osi);

2) dla linii nN pas wolny od zabudowy o szeroko-
[ci 10,0 m wzdEur linii ( po 5,0 m od jej osi);

§15. 1. Ustala się następujące zasady zaopatrze-
nia w wodę terenów objętych planem:

1) peEne pokrycie zapotrzebowania z sieci wodo-
ciągowej gminnej zasilanej z istniejących ukEadów 
wodociągowych.

2. Ustala się ochronę GEównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 407 na zasadach okre[lo-
nych w §7 ust. 2.

§16. 1. W zakresie odprowadzania [cieków sani-
tarnych plan ustala:

1) dla terenu oznaczonego symbolem MN poEo-
ronego w miejscowo[ci Tarnawatka (zaE. graf. nr 
3) odprowadzenie [cieków sanitarnych do zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej;

2) na pozostaEym obszarze objętym planem, do 
czasu budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do-
puszcza się stosowanie kanalizacji indywidualnych 
zakoGczonych szczelnymi kontenerowymi atesto-
wanymi zbiornikami na nieczysto[ci ciekEe lub przy-
domowych oczyszczalni [cieków; lokalizacja przy-
domowych oczyszczalni [cieków pod warunkiem 
okre[lenia warunków gruntowo-wodnych, które 
będą rzutowaEy na ewentualne dopuszczenie lokali-
zacji lub wybór rodzaju oczyszczalni.

2. Ustala się zakaz odprowadzania [cieków nie-
oczyszczonych tak kanaEami, drenarem jak i po-
wierzchniowo do cieków powierzchniowych i do 
gruntu.

§17. W zakresie gromadzenia nawozów natural-
nych w przypadku hodowli zwierząt w gospodar-
stwach rolnych w terenach oznaczonych symbolem 
RM, plan ustala:

1) skEadowanie odchodów zwierzęcych na szczel-
nych pEytach gnojowych;

2) odprowadzenie pEynnych odchodów zwierzę-
cych - do zbiorników dostosowanych do systemów 
technologicznych utrzymywania zwierząt.

§18. 1. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych ustala się powierzchniowe odwodnienie ob-
szaru planu; wody opadowe odbierane przez rzekę 
Wieprz i jej dopEywy oraz rowy melioracyjne.
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2. W przypadku obiektów usEugowych z utwar-
dzonymi placami postojowymi i manewrowymi 
ustala się obowiązek budowy lokalnych ukEadów 
odwodnieniowych zakoGczonych separatorami za-
nieczyszczeG i zbiornikami na wody podczyszczone.

§19. W zakresie uciepEownienia plan ustala zaopa-
trzenie w ciepEo w oparciu o indywidualne systemy 
grzewcze bez wprowadzania systemu zdalczynne-
go, z preferencją dla paliw niskoemisyjnych.

§20. 1. Ustala się docelowo peEne pokrycie zapo-
trzebowania na gaz przewodowy zarówno na cele 
bytowo-gospodarcze jak i cele grzewcze.

2. Ustala się zasadę gazyfikacji przewodowej ist-
niejącej i nowej zabudowy w obszarze planu zgodnie 
z warunkami jakim winny odpowiadać sieci gazowe 
wedEug obowiązujących przepisów odrębnych.

3. Dopuszcza się eksploatacji gazu pEynnego kon-
fekcjonowanego w zbiornikach.

§21. 1. W zakresie gospodarki odpadami staEymi 
ustala się zorganizowany i o powszechnej dostęp-
no[ci w obszarze planu system zbierania i ewaku-
acji odpadów staEych o charakterze komunalnym na 
gminne wysypisko [mieci.

2. Nalery zabezpieczyć morliwo[ć segregowania 
odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z przepisami 
szczególnymi oraz przepisami prawa miejscowego.

3. Obowiązuje wdrorenie systemu zbierania i 
transportu zwierząt padEych, odpadów niebezpiecz-
nych (w tym odpadów i zurytego sprzętu AGD) 
zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Tarnawatka i Programem Ochrony Zrodowiska.

§22. 1. W zakresie telekomunikacji plan ustala 
peEne pokrycie zapotrzebowania na Eącza telefonicz-
ne z istniejącej centrali telefonicznej lub innych na-
lerących do alternatywnych operatorów.

2. Adaptuje się istniejące urządzenia infrastruktury 
telekomunikacyjnej z morliwo[cią ich przebudowy i 
modernizacji oraz budowy nowych sieci i urządzeG 
zgodnie z warunkami okre[lonymi przez wEa[ciwego 
operatora.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE 1
Przeznaczenie terenu, parametry ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§23. Miejscowo[ć Sumin (zaEącznik graficzny Nr1) 
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1.RM, 3.RM, 5.RM ustala się jako prze-
znaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagro-
dowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, 
o których mowa w ust.1, ustala się:

1) usEugi agroturystyki;
2) urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacyjnej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

1) ewentualny podziaE terenu na nowe dziaEki bu-
dowlane na zasadach okre[lonych w §11 ust.2; 

2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, 
z wyEączeniem lokalizacji urządzeG z zakresu infra-
struktury telekomunikacyjnej: 

a) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej 
KD-G nr 111568L - min. 15,0 m, 

b) od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 
KDW - min. 6,0; 

3) 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; 

4) budynki gospodarcze i inwentarskie nalery re-
alizować na zapleczu budynków mieszkalnych; 

5) ustala się wskapnik powierzchni zabudowy 
dziaEki maks. 40%; obowiązuje pozostawienie min. 
50% powierzchni biologicznie czynnej w zagospo-
darowaniu dziaEki; 

6) ustala się następujące parametry zabudowy: 
a) poziom zerowy budynków ｠ maks. 1,5 m po-

wyrej najwyrszego poziomu terenu, 
b) lecz nie więcej nir 9,0 m licząc od poziomu te-

renu (najnirszego) do szczytu kalenicy,
c) do szczytu kalenicy,
d) o spadkach 35 ｠45{ dopuszcza się stosowanie 

dachów jednospadowych wyEącznie w budynkach 
gararowych, gospodarczych lub inwentarskich.

4. Ustala się zasady obsEugi terenów, o których 
mowa w ust.1, w zakresie komunikacji: 

1) zjazd na teren oznaczony symbolem 1.RM, 
5.RM｠ z drogi gminnej nr 111568L; 

2) zjazd na teren oznaczony symbolem 3.RM｠ z 
drogi gminnej nr 111568L oraz z drogi wewnętrz-
nej. 

§24. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem 2.WS ustala się jako przeznaczenie 
podstawowe: teren wód powierzchniowych ｠ rów 
melioracyjny.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 
których mowa w ust. 1 ustala się: 

1) urządzenia hydrotechniczne;
2) przej[cia piesze i przejazdy. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 

następujące zasady zagospodarowania: 
1) obowiązuje zakaz urytkowania niezgodnego z 

przeznaczeniem podstawowym; 
2) obowiązuje zakaz odprowadzenia [cieków; 
3) wyznacza się pas o szeroko[ci 4,0 m od grani-

cy rowu melioracyjnego dla prowadzenie prac kon-
serwacyjnych rowu, w którym obowiązuje zakaz 
sytuowania obiektów budowlanych. 
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§25. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolami 4.WS ustala się jako przeznaczenie 
podstawowe: teren wód powierzchniowych ｠ staw.

2. Na teren, o których mowa w ust. 1 ustala się 
następujące zasady zagospodarowania: 

1) obowiązuje nakaz urytkowania zgodnego z wa-
runkami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym; 

2) obowiązuje zakaz odprowadzenia [cieków do 
wód stojących, 

3) wyznacza się strefę ekotonową (przej[ciową) 
wolną od zabudowy o szeroko[ci 10,0 m od gra-
nicy stawu, w której obowiązuje zakaz sytuowania 
obiektów budowlanych. 

§26. Miejscowo[ć Tarnawatka (zaEącznik graficz-
ny Nr 2) 

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem RM ustala się jako przeznaczenie podsta-
wowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 
którym mowa w ust.1, ustala się: 

1) usEugi agroturystyki; 
2) urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacyjnej. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy: 

1) adaptuje się istniejącą zabudowę z morliwo[cią 
nadbudowy, rozbudowy i przebudowy na warun-
kach okre[lonych w pkt 7 i 8; 

2) ewentualny podziaE terenu na nowe dziaEki bu-
dowlane na zasadach okre[lonych w §11 ust.2; 

3) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy 
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej 
KD-P nr 3503L - min. 20,0 m, z wyEączeniem loka-
lizacji urządzeG z zakresu infrastruktury telekomuni-
kacyjnej; 

4) 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) budynki gospodarcze i inwentarskie nalery re-
alizować na zapleczu budynków mieszkalnych; 

6) ustala się wskapnik powierzchni zabudowy 
dziaEki maks. 40%; obowiązuje pozostawienie min. 
50% powierzchni biologicznie czynnej w zagospo-
darowaniu dziaEki; 

7) ustala się następujące parametry zabudowy:
a) poziom zerowy budynków ｠ maks. 1,5 m po-

wyrej najwyrszego poziomu terenu,
b) wysoko[ć nowo realizowanych budynków 

mieszkalnych nie more przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych (w tym poddasze urytkowe); lecz nie 
więcej nir 9,0 m licząc od poziomu terenu (najnir-
szego) do szczytu kalenicy,

c) wysoko[ć nowo realizowanych budynków go-
spodarczych, inwentarskich i gararowych nie more 

przekroczyć 1 kondygnacji nadziemnej; lecz nie wię-
cej nir 6,0 m licząc od poziomu terenu (najnirszego) 
do szczytu kalenicy,

d) dachy o symetrycznym ukEadzie poEaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe) o spadkach 35 ｠45{; 
dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych 
wyEącznie w budynkach gararowych, gospodar-
czych lub inwentarskich.

4. Ustala się zasady obsEugi terenu, o którym 
mowa w ust.1, w zakresie komunikacji:

- zjazd na teren - z drogi publicznej powiatowej nr 
3503L. 

§27. Miejscowo[ć Tarnawatka (zaEącznik graficz-
ny Nr 3) 

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem MN ustala się jako przeznaczenie podstawo-
we: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 
którym mowa w ust.1, ustala się: 

1) usEugi wbudowane; 
2) obiekty maEej architektury; 
3) urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacyjnej. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

1) ustala się zakaz podziaEu na nowe dziaEki bu-
dowlane; 

2) adaptuje się istniejącą zabudowę z morliwo[cią 
odbudowy, nadbudowy, rozbudowy i przebudowy 
na warunkach okre[lonych w pkt 6 i 7; 

3) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy 
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej KD-G 
nr 111581L - min. 6,0 m; z wyEączeniem lokalizacji 
urządzeG z zakresu infrastruktury telekomunikacyj-
nej; 

4) 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 wskapnik powierzchni zabudowy 
dziaEki maks. 30%; obowiązuje pozostawienie min. 
40% powierzchni biologicznie czynnej w zagospo-
darowaniu dziaEki; 

6) ustala się następujące parametry zabudowy: 
a) poziom zerowy budynków ｠ maks. 1,5 m po-

wyrej najwyrszego poziomu terenu, 
b) wysoko[ć nowo realizowanych budynków 

mieszkalnych nie more przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych (w tym poddasze urytkowe); lecz nie 
więcej nir 9,0 m licząc od poziomu terenu (najnir-
szego) do szczytu kalenicy,

c) wysoko[ć nowo realizowanych budynków go-
spodarczych i gararowych nie more przekroczyć 1 
kondygnacji nadziemnej; lecz nie więcej nir 6,0 m 
licząc od poziomu terenu (najnirszego) do szczytu 
kalenicy,

d) dachy o symetrycznym ukEadzie poEaci (w tym 
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dopuszczalne wielospadowe) o spadkach 35 ｠45{; 
dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych 
wyEącznie w budynkach gararowych lub gospodar-
czych.

4. Ustala się zasady obsEugi terenów, o których 
mowa w ust.1, w zakresie komunikacji: - zjazd na 
teren z drogi publicznej gminnej nr 111581L. 

§28. Miejscowo[ć Wieprzów Ordynacki (zaEącznik 
graficzny Nr 4) 

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem U/MN ustala się jako przeznaczenie pod-
stawowe: teren zabudowy usEugowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 
którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) obiekty maEej architektury;
2) urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacyjnej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

1) ewentualny podziaE terenu na nowe dziaEki bu-
dowlane na zasadach okre[lonych w §11 ust.2; 

2) ustala się zakaz lokalizowania obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedarowej powyrej 400 m²; 

3) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy 
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej 
KD-W nr 850 - min. 20,0 m; z wyEączeniem lokali-
zacji urządzeG z zakresu infrastruktury telekomuni-
kacyjnej;

4) 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 wskapnik powierzchni zabudowy 
dziaEki maks. 40%; obowiązuje pozostawienie min. 
30% powierzchni biologicznie czynnej w zagospo-
darowaniu dziaEki;

6) ustala się następujące parametry zabudowy:
a) poziom zerowy budynków ｠ maks. 1,5 m po-

wyrej najwyrszego poziomu terenu,
b) wysoko[ć nowo realizowanych budynków 

mieszkalnych i usEugowych nie more przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze uryt-
kowe); lecz nie więcej nir 9,0 m licząc od poziomu 
terenu (najnirszego) do szczytu kalenicy,

c) wysoko[ć nowo realizowanych budynków go-
spodarczych i gararowych nie more przekroczyć 1 
kondygnacji nadziemnej; lecz nie więcej nir 6,0 m 
licząc od poziomu terenu (najnirszego) do szczytu 
kalenicy,

d) dachy o symetrycznym ukEadzie poEaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe) o spadkach 35 ｠45{; 
dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych 
wyEącznie w budynkach gararowych lub gospodar-
czych.

4. Ustala się zasady obsEugi terenów, o których 
mowa w ust.1, w zakresie komunikacji:

- zjazd na teren z drogi publicznej wojewódzkiej 
KD-W nr 850. 

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§29. Dla terenu objętego niniejszym planem tracą 
moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Tarnawatka uchwalonego 
uchwaEą Nr XV/81/2004 Rady Gminy Tarnawatka z 
dnia 23 marca 2004 roku.

§30. Ustala się stawkę procentową jednorazowej 
opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w związ-
ku z uchwaleniem niniejszego planu w wysoko[ci:

1) 1% wzrostu warto[ci dla terenów przeznaczo-
nych pod zabudowę zagrodową;

2) 20% wzrostu warto[ci dla terenów przeznaczo-
nych na lokalizację mieszkalnictwa jednorodzinne-
go (za wyjątkiem zbycia na rzesz zstępnych, gdzie 
ustala się opEatę na poziomie 1%);

3) 30% wzrostu warto[ci terenów przewidzia-
nych na usEugi komercyjne.

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

§32. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Tarnawatka.

 Przewodniczący Rady Gminy 
Janusz Najda
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ZaEącznik nr 5
do uchwaEy nr VII/39/2011

Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 20 czerwca 2011 r.

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

spodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

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) oraz stanowiska Wójta Gminy Tarnawat-
ka z dnia 2 czerwca 2011 r. o braku uwag wnie-
sionych do projektu zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka 
obejmującego tereny poEorone w miejscowo[ci Su-
min, Tarnawatka i Wieprzów Ordynacki w trakcie 
jego wyEorenia do publicznego wglądu stwierdza 
się, ir odstępuje się od rozstrzygnięcia.



ZaEącznik nr 6
do uchwaEy nr VII/39/2011

Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 20 czerwca 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Tarnawatka inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które nalerą do zadaG wEa-

snych 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 re-

alizacja ustaleG zmiany miejscowego plany zagospo-
darowania przestrzennego gminy Tarnawatka 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.
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