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UCHWADA NR VII/29/11

 RADY GMINY PUCHACZÓW

 z dnia 16 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puchaczów 
w rejonie wsi Zawadów wraz z korytarzami terenu niezbędnymi dla przej[cia infrastruktury technicznej 

związanej z planowaną elektrownią 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 
pkt 5, art.40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 
142 poz.1591 z dnia 13 grudnia 2001 r. z pópniej-
szymi zmianami) oraz zgodnie z art. 20 ust. 1, art. 
27 i 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 poz. 717 z pópniejszymi zmianami) i Uchwa-
Eą Rady Gminy Puchaczów Nr XXXII/208/06 z dnia 
20 stycznia 2006 r., zmienionej UchwaEami Rady 
Gminy Puchaczów Nr XXXI/150/09 z dnia 13 marca 
2009 r., Nr XL/210/10 z dnia 19 stycznia 2010 r., 
Nr XLI/215/10 z dnia 5 marca 2010 r., po zaopi-
niowaniu przez Komisję Urbanistyczno-Architekto-
niczną oraz po przeprowadzeniu wEa[ciwego toku 
formalno ｠ prawnego, uchwala się co następuje: 

RozdziaE 1
PRZEPISY OGÓLNE

§1. Stwierdza się zgodno[ć niniejszego projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pucha-
czów zatwierdzonym UchwaEą Rady Gminy Pucha-
czów Nr IV/15/10 z dn. 30 grudnia 2010 r.

§2. 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Puchaczów 
wyraronego w postaci uchwaEy Nr IV/30/2002 
Rady Gminy Puchaczów z dnia 30 grudnia 2002 r. 
oraz rysunku planu w skali 1:10000 publikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskie-
go Nr 13 poz. 788 z dnia 5 lutego 2003

2. Ustalenia planu wyrarone zostają w postaci ni-
niejszej uchwaEy oraz rysunków planu:

- miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puchaczów w skali 1:25000 bę-
dącego przedmiotem zmiany, z pokazaniem granic 
obszarów objętych zmianami ｠ jako zaEącznik Nr 1 
do niniejszej uchwaEy,

- miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puchaczów w rejonie wsi Za-
wadów wraz z korytarzami terenu niezbędnymi dla 
przej[cia infrastruktury technicznej związanej z pla-
nowana elektrownią w skali 1:2000 (Arkusz 1 i Ar-
kusz 2) ｠ jako zaEącznik Nr 2 do niniejszej uchwaEy,

- ustalenia planu będące tre[cią niniejszej uchwaEy 
oraz rysunki planu stanowią integralną caEo[ć.

3. Rozstrzygnięcie uwag zgEoszonych do projektu 
zmiany planu w czasie jego wyEorenia do publicz-
nego wglądu - stanowi zaEącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwaEy.

4. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej stanowiących zadania wEasne gmi-
ny ｠ stanowi zaEącznik Nr 4 do niniejszej uchwaEy.

§3. Uchyla się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy, zatwierdzony w postaci 
UchwaEy Nr IV/30/2002 Rady Gminy Puchaczów z 
dnia 30 grudnia 2002 r., wraz z rysunkiem w skali 
1:10000 ｠ w zakresie:

 1. ustaleG szczegóEowych dla terenów objętych 
niniejszą uchwaEą i oznaczonych na zaEączniku gra-
ficznym Nr 1. 

2. ustaleG dotyczących zmienianego obszaru za-
wartych w Rozdziale II tekstu tego planu

§4. 1. Oznaczenia graficzne uryte w rysunku pla-
nu:
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§5. Na okre[lenie przeznaczenia i warunków za-
gospodarowania terenów w obszarach objętych 
niniejszą uchwaEą skEadają się ustalenia niniejszej 
uchwaEy oraz:

 · przepisy ogólne zawarte w Rozdziale I §3 do §25 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Puchaczów, uchwalonego uchwaEą nr 
IV/30/2002 Rady Gminy Puchaczów z dnia 30 grud-
nia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Puchaczów.

 · ustalenia szczegóEowe dotyczące przeznaczenia 
i warunków zagospodarowania terenów zawarte w 
rozdziale II niniejszej uchwaEy,

· zasady zagospodarowania terenów wedEug 
stref polityki przestrzennej zawarte w Rozdziale III 
uchwaEy nr IV/30/2002 Rady Gminy Puchaczów z 
dnia. 30 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pu-
chaczów.

 · ustalenia zawarte na rysunku planu w zaEączni-
kach nr 1 i 2 do niniejszej uchwaEy.

§6. Przy zagospodarowaniu terenów oprócz usta-
leG, o których mowa w §4, obowiązują przepisy 
szczególne zawierające inne ograniczenia lub za-
sady dysponowania terenami, czy ter zawierające 
inne ograniczenia dotyczące prowadzenia okre[lo-
nych rodzajów dziaEalno[ci.

§7. Tereny oznaczone w planie jako P/E i P mogą 
podlegać wtórnym podziaEom na samodzielne pose-
sje przy speEnieniu następujących warunków:

1. Minimalna wielko[ć wydzielonej posesji nie 
more być mniejsza nir 1,0 ha

2. Karda wydzielona posesja musi posiadać bez-
po[redni dostęp do drogi publicznej

§8. Zmianą planu objęto obszar potencjalnej lo-
kalizacji obiektu elektrowni w rejonie wsi Zawadów 
oraz korytarze terenu niezbędne dla przeprowadze-
nia infrastruktury technicznej związanej z jej funk-
cjonowaniem co pokazano na zaEączniku nr 1 do 
niniejszej uchwaEy. Jest to lokalizacja wariantowa. 
Ostateczny wybór lokalizacji obiektu odbędzie się 
na pópniejszym etapie przygotowania inwestycji 
w oparciu o większą ilo[ć przesEanek. Elektrownia 
dziaEać będzie w oparciu o zasoby węgla kamienne-
go, który dostarczany będzie linią kolejową.

§9. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody
1. Zagospodarowanie i urytkowanie tego obszaru 

powinno odbywać się morliwie z zachowaniem za-
sad zrównowaronego rozwoju, ochrony [rodowiska 
i z wykorzystaniem najlepszych dostępnych techno-
logii (BAT);

2. Nakazuje się prowadzenie optymalnej gospo-
darki wodnej poprzez wykorzystanie zasobów wod-
nych istniejących i projektowanych zbiorników re-
tencyjnych (zlokalizowanych poza granicą planu) 
i wprowadzenie zintegrowanego systemu gospo-

darowania wodami [rodkowego Wieprza. . Budo-
wa i funkcjonowanie elektrowni (w przypadku jej 
realizacji na terenie wskazanym planem) nie more 
zakEócać przepEywu nienaruszalnego rzeki Wieprz, 
ciągEo[ci poboru wody dla potrzeb systemu KanaEu 
Wieprz- Krzna oraz powodować wahaG zwierciadEa 
wody w zbiorniku Dratów.

3. Ustala się obowiązek ochrony przed haEasem 
dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy i zapewnie-
nia wEa[ciwego standardu akustycznego poprzez 
zastosowanie odpowiednich zabezpieczeG (osEon 
akustycznych), urządzeG oraz dobór materiaEów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4. Ustala się ochronę przed zanieczyszczeniami 
powietrza i utrzymanie standardów emisyjnych do 
powietrza i standardów jako[ci powietrza poprzez 
stosowanie dostępnych technik (instalacji redukcji, 
filtrów) eliminujących emitowane szkodliwe sub-
stancje gazowe i pyEowe,

5. Nakazuje się ksztaEtowanie, wprowadzanie no-
wej zabudowy kubaturowej z uwzględnieniem ist-
niejącej zieleni. Wycinanie drzewostanu powinno 
mieć charakter marginalny i sprowadzać się do eg-
zemplarzy najmniej warto[ciowych.

6. Ustala się gospodarkę odpadami polegającą 
na selektywnym magazynowaniu ich na terenie za-
kEadu, a następnie zagospodarowywanie w sposób 
bezpieczny dla [rodowiska, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

7. Ustala się ochronę gruntu, wód podziemnych 
(GZWP 407) i powierzchniowych poprzez:

a) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych [cie-
ków do wód powierzchniowych i gruntu;

b) objęcie caEego obszaru opracowania zorganizo-
wanym systemem zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzania [cieków komunalnych;

c) magazynowanie odpadów staEych na utwardzo-
nych placach przystosowanych do magazynowania 
odpadów,

d) odprowadzenie wód opadowych z ciągów ko-
munikacyjnych do systemu kanalizacji deszczowej 
(z zastosowaniem podczyszczalni);

8. Ustala się ochronę przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym poprzez:

a) dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w [rodowisku zgodnie z 
przepisami szczególnymi;

b) wyznaczenie w niniejszych zmianach planu 
stref ochronnych od napowietrznych linii energe-
tycznych

c) prowadzenie planowanych linii elektroenerge-
tycznych w miarę morliwo[ci w jur istniejących ko-
rytarzach liniowej infrastruktury elektroenergetycz-
nej,

9. Ewentualna realizacja obiektu elektrowni nie 
more powodować przekroczeG standardów jako-
[ci powietrza oraz dopuszczalnego poziomu haEasu 
okre[lonego dla terenów chronionych akustycznie. 
Po zrealizowaniu i uruchomieniu obiektu prowadzić 
nalery staEy monitoring faktycznego oddziaEywania 
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na tereny lerące w sąsiedztwie.
10. Na terenie objętym projektem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego nie wy-
stępują ograniczenia wynikające z ustaleG planów 
ochrony ustanowionych dla parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, 
obszarów chronionego krajobrazu, obszaru natura 
2000, zespoEu przyrodniczo-krajobrazowego, uryt-
ku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, 
pomników przyrody oraz ich otulin,

11. Zakazuje się transgranicznego oddziaEywania 
wyznaczonych funkcji na [rodowisko.

§10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków.

Na terenie objętym opracowaniem nie występują 
ograniczenia wynikające z potrzeby ochrony dzie-
dzictwa i krajobrazu kulturowego z wyjątkiem te-
renu poEoronego w miejscowo[ci WesoEówka gdzie 
wyznaczono w planie strefę obserwacji archeolo-
gicznej oraz ustala się warunek, re wszelkie prace 
prowadzone przy realizacji inwestycji, pracach ziem-
nych fundamentowych oraz związanych ze zmianą 
uksztaEtowania terenu wymagają uzgodnienia z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§11. Ustalenia dotyczące sposobu i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i 
urytkowania terenu - tereny objęte zmianą planu 
mogą być urytkowane w sposób dotychczasowy 
do czasu zagospodarowania ich zgodnego z planem. 
Dotyczy to równier istniejących, napowietrznych 
linii energetycznych których eksploatacja morliwa 
jest do czasu ich technicznego zurycia. Plan nie 
przewiduje innej formy tymczasowego zagospoda-
rowania terenów nir istniejąca.

RozdziaE 2
USTALENIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWA-

NIA TERENÓW

§12. 1. Wyznacza się ｧTereny dziaEalno[ci pro-
dukcyjnej i elektroenergetyki ｠ P/Eｦ z podstawo-
wym przeznaczeniem terenów pod zakEady przemy-
sEowe i urządzenia wytwarzania energii: 

· EZ 3 P/E
· EZ 4 P/E 
· EZ 5 P/E
· EZ 36 P/E
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się:
a) wymagania okre[lone w dyrektywach UE (np. 

dyrektywa IPPC: 2008/1//WE, dyrektywa LCP 
2001/80/WE, dyrektywa w sprawie skEadowisk 
ziemnych 99/31/WE) i innych oraz w dokumentach 
referencyjnych (tzw. BREFach) dotyczących naj-
lepszych dostępnych technik BAT oraz wymagania 
transponowane do polskiego systemu prawnego 
w ustawach: prawo ochrony [rodowiska, o udo-
stępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochronie, 

udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz 
o ocenach oddziaEywania na [rodowisko, prawo 
wodne, o odpadach, o ochronie przyrody i w rozpo-
rządzeniach wykonawczych do tych ustaw.

b) wysoko[ci nowo realizowanych obiektów prze-
mysEowych, zgodnie z uwarunkowaniami technolo-
gicznymi produkcji,

c) ustala się wskapnik minimalnej powierzchni te-
renów biologicznie czynnych na 20% w granicach 
wEasnej posesji,

d) wskapnik intensywno[ci zabudowy w przypad-
ku obiektów i zespoEów przemysEowych wynikać 
będzie z uwarunkowaG technologicznych,

e) wymóg dotrzymania standardów jako[ci [rodo-
wiska w granicy wEasno[ci ( z zastrzereniem punktu 
2f), oraz zapewnienia ilo[ci miejsc parkingowych na 
poziomie 1 miejsce/3 zatrudnionych na 1 zmianie, 
jak równier placów nawrotowych i obsEugi komuni-
kacyjnej dla przewidywanego transportu samocho-
dowego w granicach wEasnych posesji,

f) Przedsięwzięcia oddziaEujące na [rodowisko w 
zakresie haEasu powinny dotrzymać dopuszczalne 
poziomy haEasu w [rodowisku na terenach podlega-
jących ochronie akustycznej zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Zrodowiska w sprawie dopuszczal-
nych poziomów haEasu w [rodowisku,

g) Realizację na styku z terenami rolnymi pasów 
zieleni izolacyjnej o charakterze wizualno ｠ krajo-
brazowym o szeroko[ci 15,0 m jak pokazano na ry-
sunku planu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się:

a) wewnętrzną wymianę funkcji lub przystoso-
wania funkcji do wymagaG rynku oraz tworzenia 
nowych form dziaEalno[ci z pogranicza produkcji i 
usEug,

b) funkcjonowania istniejącej zabudowy do czasu 
realizacji funkcji docelowej z morliwo[cią remonto-
wania jedynie w zakresie poprawy standardu uryt-
kowego,

c) lokalizację nieprzewidzianych na rysunku pla-
nu obiektów, urządzeG infrastruktury technicznej 
w ilo[ci niezbędnej dla potrzeb urytkowników, jak 
równier usEug komercyjnych, oraz innych urządzeG i 
obiektów związanych z funkcją podstawową,

d) morliwo[ć przeksztaEceG wEasno[ciowych w 
obszarze wyznaczonym w rysunku planu liniami roz-
graniczającymi, przy zapewnieniu wEa[ciwej obsEugi 
komunikacyjnej poprzez sieć dróg wewnętrznych 
oraz wyposarenia w infrastrukturę techniczną.

4. Wszystkie dziaEania prowadzone na wyznaczo-
nych terenach P/E nie mogą naruszać ustaleG obo-
wiązujących dla stref polityki przestrzennej, na ob-
szarze których są one prowadzone.

5. Elektroenergetyczna sieć przesyEowa. 
Na terenie gminy realizowane będą inwestycje 

pn.: 
· ｧBudowa stacji 400/110 kV Elektrownia 

Wschódｦ, 
· ｧBudowa 2-torowej linii 400 kV Elektrownia 
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Wschód ｠ Siedlce Ujrzanówｦ, 
· ｧBudowa 2-torowej linii 400 kV Elektrownia 

Wschód ｠ Lublin Systemowyｦ. 
· Budowa linii 400 kV Elektrownia Wschód ｠ 

CheEm ｠ Mokre ｠ JarosEaw ｠ Rzeszówｦ (wzdEur linii 
nalery uwzględnić pas technologiczny o szeroko[ci 
70 m ｠ po 35 m od osi linii w obu kierunkach).

 W przedmiotowych pasach technologicznych 
obowiązują ograniczenia urytkowania i zagospoda-
rowania terenu.

 · W pasach technologicznych linii:
 a) nalery uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich 

obiektów z wEa[cicielem linii,
 b) nie nalery lokalizować budynków mieszkalnych 

lub innych przeznaczonych na staEy pobyt ludzi. 
c) teren nie more być kwalifikowany jako teren 

przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową oraz 
zagrodową ani jako teren związany z dziaEalno[cią 
gospodarczą (przesyEową) wEa[ciciela linii, 

d) nie nalery sadzić drzew oraz ro[linno[ci wyso-
kiej. 

· Zalesienia terenów rolnych mogą być przeprowa-
dzone w pobliru linii w uzgodnieniu z wEa[cicielem 
linii.

 a) Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrę-
bie pasa technologicznego linii i w jego najblirszym 
sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez wEa-
[ciciela linii. 

b) Lokalizacja budowli zawierających materiaEy 
niebezpieczne porarowo, stacji paliw i stref zagro-
ronych wybuchem w bezpo[rednim sąsiedztwie pa-
sów technologicznych wymaga uzgodnieG z wEa[ci-
cielem linii.

 c) Na istniejącej linii będą prowadzone prace eks-
ploatacyjne, remontowe i modernizacyjne.

 · Dopuszcza się odbudowę, rozbudowę, przebu-
dowę istniejącej linii oraz ewentualną przyszEo[cio-
wą budowę nowej linii na jej miejscu. Realizacja 
inwestycji po trasie istniejącej linii nie wyEącza mor-
liwo[ci rozmieszczania sEupów i urządzeG niezbęd-
nych do korzystania z linii w innych nir dotychcza-
sowych miejscach.ｦ

§13. 1. Wyznacza się ｧTereny dziaEalno[ci pro-
dukcyjnej - Pｦ z podstawowym przeznaczeniem te-
renów pod zakEady przemysEowe i urządzenia pro-
dukcji budowlanej obejmujące: - tereny dziaEalno[ci 
produkcyjnej o niskiej i [redniej intensywno[ci za-
gospodarowania - tereny dziaEalno[ci produkcyjnej 
związanej z wykorzystaniem zaplecza surowcowe-
go obszaru węglowego.

 · EZ46P
 · EZ47P
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się:
a) wysoko[ci nowo realizowanych obiektów prze-

mysEowych, je[li nie jest uwarunkowana technolo-
gią produkcji,

b) wymóg utrzymania standardów jako[ci [rodo-
wiska w granicy wEasno[ci oraz zapewnienia ilo[ci 

miejsc parkingowych na poziomie 1 miejsce/3 za-
trudnionych na 1 zmianie, jak równier placu nawro-
towego dla przewidywanego transportu samocho-
dowego w granicach wEasnych posesji,

c) ustala się wskapnik minimalnej powierzchni te-
renów biologicznie czynnych na 20% w granicach 
wEasnej posesji,

d) wskapnik intensywno[ci zabudowy w przypad-
ku obiektów i zespoEów przemysEowych wynikać 
będzie z uwarunkowaG technologicznych,

e) realizację na styku z terenami rolnymi pasów 
zieleni izolacyjnej o charakterze wizualno ｠ krajo-
brazowym o szeroko[ci 15,0 m jak pokazano na ry-
sunku planu

3. Wszystkie dziaEania prowadzone na wyznaczo-
nych terenach P nie mogą naruszać ustaleG obowią-
zujących dla stref polityki przestrzennej, na obsza-
rze których są one prowadzone.

§14. 1. Wyznacza się tereny parkingów i garary 
｠ KS z podstawowym przeznaczeniem terenu pod 
place parkingowe ｠ parkowanie i gararowanie po-
jazdów:

 · EZ 2 KS
2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące zasady ksztaEtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

 · oprócz obiektów terenowych morliwa jest re-
alizacja parkowania podziemnego na zasadach wy-
nikających z przepisów szczególnych, oraz obiekty 
nadzoru 

· dostępno[ć drogowa od drogi KDD-G i od dróg 
wewnętrznych

3. Na terenach których mowa w ust. 1 dopuszcza 
się: 

 · przebieg infrastruktury technicznej, 
 · nasadzenia zieleni ozdobnej, 
 · ogrodzenia i obiekty ewentualnego dozoru.
4. Wyklucza się ｠ zabudowę kubaturową nie 

związaną z funkcją podstawową.

§15. 1. Wyznacza się Tereny ciągów technicz-
nych ｠ KXLｦ z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod przebieg magistralnych ciągów infra-
struktury technicznej o szeroko[ci 6,0 ÷ 12,0 m w 
liniach rozgraniczających: 

· EZ1KXL
· EZ7KXL
· EZ8KXL
· EZ10KXL 
· EZ11KXL
· EZ15KXL 
· EZ16KXL 
· EZ18KXL
· EZ19KXL
· EZ20KXL
· EZ21KXL
· EZ22KXL
· EZ24KXL 
· EZ26KXL 
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· EZ27KXL
· EZ28KXL 
· EZ30KXL
· EZ32KXL
· EZ33KXL 
· EZ34KXL
· EZ35KXL 
· EZ37KXL
· EZ38KXL
· EZ39KXL 
· EZ40KXL 
· EZ42KXL
· EZ43KXL 
· EZ44KXL
· EZ45KXL 
· EZ48KXL
2. Na rysunku planu w skali 1:2000 indywidualnie 

okre[lono szeroko[ci poszczególnych fragmentów 
ciągów.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem KXL45 ustalono na rysunku planu wprowa-
dzenie pasa zieleni izolacyjnej o charakterze wizu-
alno ｠ krajobrazowym od strony projektowanego 
zbiornika wodnego.

4. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza 
się nadto lokalizację:

a) [cierek rowerowych i ciągów komunikacyj-
nych,

b) innych urządzeG infrastruktury technicznej.
5. Urządzenia o których mowa w ust. 3 morna 

lokalizować pod warunkiem dostosowania do cha-
rakteru i wymagaG przeznaczenia podstawowego.

§16. 1. Wyznacza się ｧTereny urządzeG zaopa-
trzenia w wodę ｠ WTｦ z podstawowym przezna-
czeniem gruntów pod urządzenia związane z gospo-
darką wodną:

 · EZ9WT
2. Dopuszcza się nadto lokalizację związanych 

z tym przeznaczeniem obiektów administracyjno-
technicznych oraz socjalnych dla jednostek eksplo-
atacyjnych.

3. Obiekty lub urządzenia, o których mowa w ust. 
2 morna lokalizować pod warunkiem:

a) dostosowania do charakteru i wymagaG prze-
znaczenia podstawowego,

b) zachowania zasady, aby takie obiekty lub urzą-
dzenia projektowane i istniejące z zakresu przezna-
czenia dopuszczalnego nie zajmowaEy więcej nir 
20% danego terenu.

§17. 1. Wyznacza się ｧTereny urządzeG transpor-
tu kolejowego ｠ KKｦ z podstawowym przeznacze-
niem gruntów pod urządzenia i obiekty kolejowe: 

· EZ6KK
· EZ17KK
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza 

się nadto lokalizację:
a) terenów zieleni izolacyjnej
b) urządzeG lokalnej infrastruktury technicznej,

c) przebieg ciągów komunikacyjnych
3. Urządzenia o których mowa w ust. 2 morna 

lokalizować pod warunkiem dostosowania do cha-
rakteru i wymagaG przeznaczenia podstawowego.

§18. Wyznacza się ｧTereny wód otwartych - 
WSｦ z podstawowym przeznaczeniem terenów pod 
zbiorniki wód otwartych i cieki wodne wraz z ob-
szarami wpEywu tych zbiorników oznaczonymi jako 
strefy podtapiania:

 · EZ13WS
 · EZ23WS
 · EZ25WS
 · EZ29WS
 · EZ31WS
 · EZ41WS

1. Na terenach, o których mowa w ust.l dozwolo-
na jest lokalizacja:

 · urządzeG sportów wodnych. 
 · urządzeG infrastruktury technicznej
 · ciągów komunikacyjnych
2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala 

się:
a) konieczno[ć poprawy czysto[ci wód poprzez 

likwidację istniejących pródeE zanieczyszczeG,
b) zasadę maksymalnego wykorzystania natural-

nych umocnieG brzegów rzek oraz kanaEów,
3. Wszystkie dziaEania prowadzone na wyznaczo-

nych terenach WS nie mogą naruszać zasad obo-
wiązujących dla stref polityki przestrzennej w ob-
szarze których są one poEorone.

§19. 1. Wyznacza się ｧTereny zieleni nie urządzo-
nej - ZDｦ z podstawowym przeznaczeniem terenów 
pod zieleG nie urządzoną , Eąkową: 

· EZ12ZD 
· EZ14ZD
2. Dozwolone jest na terenach wymienionych w 

ust.1 :
 · urządzenie ciągów spacerowych i rowerowych, 

zapewniających dostęp do istniejących zespoEów 
zieleni 

 · lokalizacja niezbędnych urządzeG infrastruktu-
ry technicznej w przypadku braku przestrzennych 
morliwo[ci innego usytuowania lub innej lokalizacji 
po uprzednim speEnieniu warunków okre[lonych w 
przepisach szczególnych. infrastruktury technicznej

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

a) zakaz przeksztaEcania powierzchni terenu w 
szczególno[ci poprzez niszczenie naturalnej rzepby,

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych
c) ochronę przed zmianą urytkowania i zagospo-

darowania pod inne funkcje.
4. Wszystkie dziaEania prowadzone na wyznaczo-

nych terenach ZD nie mogą naruszać ustaleG obo-
wiązujących dla stref polityki przestrzennej, na ob-
szarze których są one poEorone.
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§20. 1. Wyznacza się Tereny dróg ｠ KDｫ z pod-
stawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny 
dróg (ulic ) oznaczone wg kategorii i klas:

 - KDG - gEówne - krajowe ( K )
 - KDZ - zbiorcze - gminne ( G )
 - KDL - lokalne - powiatowe ( P )
 - KDL - lokalne - gminne ( G )
 - KDD - dojazdowe - gminne ( G )
 - KDW - wewnętrzne
2. Na terenach dróg dopuszcza się nadto lokali-

zację:
a) terenów zieleni
b) urządzeG komunikacyjnych a w szczególno[ci 

pasów postojowych i [cierek rowerowych,
c) urządzeG związanych z eksploatacją dróg,
d) urządzeG infrastruktury technicznej , z wyjąt-

kiem pasa drogowego drogi krajowej, gdzie lokaliza-
cja będzie morliwa po uzyskaniu zgody Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad OddziaE w Lu-
blinie .

3. Urządzenia o których mowa w ust. 2 morna 
lokalizować pod warunkiem dostosowania do cha-
rakteru i wymagaG przeznaczenia podstawowego.

4. Dla poszczególnych kategorii dróg (ulic) obo-
wiązują nirej podane szeroko[ci w liniach rozgrani-
czających:

a) krajowa nr 82 klasy G ( docelowo Gp ) - 40,0 m
b) gminne klasy Z - 15,0 ÷ 35,0 m / górne warto-

[ci dotyczą przebiegu poza terenami zainwestowa-
nymi i obwodnicy Puchaczowa dla relacji Kopalnia 
Bogdanka - droga krajowa, dolne warto[ci dotyczą 
przebiegu w obszarze istniejącego zainwestowania /

c) powiatowe klasy L ｠ 10,0 ÷ 15,0 m / dolna 
granica dotyczy istniejącego zainwestowania w Pu-
chaczowie /

d) gminne klasy L ｠ 12 ÷15 m
e) gminne klasy D - 8,0 ÷ 10,0 m
f) klasy W ｠ 8,0 ÷ 10,0 m
g) powyrsze ustalenia nie obowiązują w obrębie 

skrzyrowaG
h) na rysunku planu w skali 1:2000 indywidualnie 

okre[lono szeroko[ci poszczególnych dróg (ulic)
i) dla drogi krajowej nr 82 Lublin ｠ WEodawa wpro-

wadza się kontrolę dostępno[ci poprzez skrzyrowa-
nia. ObsEuga nowych terenów przeznaczonych pod 
zabudowę przylegEych do tej drogi more odbywać 
się wEącznie od wyznaczonych w planie dróg gmin-
nych. W obszarze istniejącej zabudowy zagrodowej 
w miejscowo[ci Brzeziny oraz w uzasadnionych 
sytuacjach dopuszcza się Eączone zjazdy do dwu i 
więcej posesji po uzyskaniu zgody zarządu drogi tj. 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Od-
dziaE w Lublinie. Urząd Gminy przed wydaniem de-
cyzji administracyjnej dotyczącej terenu przylegEego 
do drogi krajowej ma obowiązek uzgodnić z GDD-
KiA OddziaE w Lublinie wszelkie sprawy obejmujące 
zasady:

- podziaEu lub scaleG gruntów,
- realizacji inwestycji będącej przedmiotem postę-

powania administracyjnego, w tym: obiektów kuba-
turowych, obiektów i urządzeG komunikacji koEowej 
oraz obiektów i urządzeG infrastruktury technicznej i 
uzbrojenia terenu, na terenach sąsiadujących z dro-
gą krajową, w liniach rozgraniczających drogi kra-
jowej oraz w odniesieniu do inwestycji przecinają-
cych drogę krajową oraz inwestycji sąsiadujących z 
rezerwami terenu przeznaczonymi pod budowę lub 
modernizację drogi krajowej lub przecinających te 
rezerwy w zakresie obejmującym:

 - sytuowanie obiektów budowlanych w stosunku 
do elementów drogi krajowej, - okre[lenie warun-
ków obsEugi komunikacyjnej inwestycji (terenu), w 
tym morliwo[ci realizacji nowego lub przebudowy 
istniejącego wEączenia do drogi krajowej,

 - wpEyw inwestycji na stosunki wodne w tym 
rejonie ze szczególnym uwzględnieniem warunków 
odwodnienia pasa drogowego

5. Ustala się następujące minimalne odlegEo[ci linii 
zabudowy liczone od zewnętrznej krawędzi jezdni 
poszczególnych kategorii dróg (ulic)

a) krajowej nr 82 - KDG-K
- 50,0 m dla budynków mieszkalnych jednokon-

dygnacyjnych
- 70,0 m dla budynków mieszkalnych wielokon-

dygnacyjnych
- 10,0 m dla pozostaEych obiektów w wyznaczo-

nych obszarach zabudowy
- 25,0 m dla pozostaEych obiektów poza terenami 

zabudowanymi
- 40,0 ÷ 25 m w obszarze istniejącej i planowa-

nej zabudowie jednorodzinnej w miejscowo[ci Sta-
ra Wie[ / górna warto[ć dotyczy nowo planowanej 
zabudowy /

b) powiatowych klasy zbiorczej - KDZ-G
- 20,0 m dla budynków mieszkalnych jednokon-

dygnacyjnych
- 30,0 m dla budynków mieszkalnych wielokon-

dygnacyjnych
- 8,0 m dla budynków mieszkalnych w obszarze 

istniejącego zainwestowania Puchaczowa
c) gminnych klasy lokalnej - KDL-G
- 12,0 ÷ 8,0 m dla budynków mieszkalnych
- 6,0 m dla obiektów w wyznaczonych obszarach 

zabudow
- 15,0 m dla pozostaEych obiektów poza terenami 

zabudowanymi
d) gminnych klasy dojazdowej - KDG
- 10,0 ÷ 8,0 m dla budynków mieszkalnych jed-

nokondygnacyjnych
- 6,0 m dla pozostaEych obiektów w wyznaczo-

nych obszarach zabudowy
- 15,0 m dla pozostaEych obiektów poza terenami 

zabudowanymi
e) klasy wewnętrznej KDW
- 10,0 ÷ 8,0 m dla budynków mieszkalnych jed-

nokondygnacyjnych
- 6,0 m dla pozostaEych obiektów w wyznaczo-

nych obszarach zabudowy
- 15,0 m dla pozostaEych obiektów poza terenami 
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zabudowanymi
6. Podane w ust. 5 odlegEo[ci nie dotyczą obiek-

tów telekomunikacyjnych, lokalizowanych poza 
jezdnią drogi na terenie wsi. Wyklucza się lokalizo-
wanie ogrodzeG wewnątrz linii rozgraniczających 
dróg (ulic) okre[lonych w ust. 4.

7. Dopuszcza się zmniejszenie podanych w ust. 
5 odlegEo[ci sytuowania obiektów przeznaczonych 
na pobyt ludzi od krawędzi jezdni dróg pod warun-
kiem udokumentowania przez inwestora, na etapie 
projektu budowlanego morliwo[ci zachowania od-
powiednich warunków do zamieszkania i uzyskania 
zgody odpowiedniego zarządu drogi.

8. Na terenach zainwestowanych nowo wzno-
szone obiekty mogą być sytuowane w odlegEo[ci 
od krawędzi jezdni nie mniejszej nir linia zabudowy 
wyznaczona przez obiekty istniejące na sąsiednich 
dziaEkach jereli nie jest to sprzeczne z przepisami 
dotyczącymi dróg publicznych obowiązującymi w 
czasie wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

9. Budynek z pomieszczeniami przeznaczony-
mi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza 
zasięgiem zagroreG i uciąrliwo[ci okre[lonych w 
przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się 
wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warun-
kiem zastosowania [rodków technicznych zmniej-
szających uciąrliwo[ci ponirej poziomu ustalonego 
w tych przepisach bądp zwiększających odporno[ć 
budynku na te zagrorenia i uciąrliwo[ci, jereli nie 
jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla ob-
szarów ograniczonego urytkowania, okre[lonych w 
przepisach odrębnych. Do uciąrliwo[ci, o których 
mowa zalicza się w szczególno[ci:

- szkodliwe promieniowanie i oddziaEywania pól 
elektromagnetycznych,

- haEas i drgania (wibracje),
- zanieczyszczenia powietrza,
- zanieczyszczenia gruntu i wód,
- powodzie i zalewanie wodami opadowymi,
- osuwiska gruntu, lawiny skalne i [nierne,
- szkody spowodowane dziaEalno[cią górniczą.
10. Budynki mieszkalne, budynki zamieszkania 

zbiorowego i budynki uryteczno[ci publicznej nale-
ry sytuować w miejscach najmniej nararonych na 
występowanie haEasu i drgaG, a jereli one występu-
ją i ich poziomy będą powodować w pomieszcze-
niach tych budynków przekroczenie dopuszczalne-
go poziomu haEasu i drgaG, okre[lonych w Polskich 
Normach dotyczących dopuszczalnych warto[ci 
poziomu dpwięku w pomieszczeniach oraz oceny 

wpEywu drgaG na budynki i na ludzi w budynkach, 
nalery stosować skuteczne zabezpieczenia. Budyn-
ki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przez 
zewnętrznym haEasem i drganiami nalery chronić 
przed tymi uciąrliwo[ciami poprzez zachowanie od-
powiednich odlegEo[ci od ich pródeE, usytuowanie 
i uksztaEtowanie budynku, stosowanie elementów 
amortyzujących drgania oraz osEaniających i ekranu-
jących przed haEasem, a takre racjonalne rozmiesz-
czenie pomieszczeG w budynku oraz zapewnienie 
izolacyjno[ci akustycznej przegród zewnętrznych 
okre[lonej w Polskiej Normie dotyczącej wymaga-
nej izolacyjno[ci akustycznej przegród w budynkach 
oraz izolacyjno[ci akustycznej elementów budowla-
nych.

RozdziaE 3
USTALENIA KOFCOWE

§21. Wójt gminy Puchaczów sprawuje nadzór nad 
przestrzeganiem i realizacją ustaleG niniejszego pla-
nu.

§22. Ustala się jednolitą opEatę od wzrostu warto-
[ci nieruchomo[ci, o których mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 
717 z 2003 r.) w wysoko[ci:

a) dla terenów przewidzianych pod komunikację, 
elektroenergetykę (urządzenia przesyEowe), urzą-
dzenia obsEugi technicznej i zieleG - 3%.

b) dla terenów przewidzianych pod funkcje usEu-
gowe i produkcyjne - 20%.

c) dla terenów o funkcji mieszanej wysoko[ć opEa-
ty przyjmować nalery proporcjonalnie do ilo[ci po-
szczególnych programów

§23. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi gminy Puchaczów.

§24. UchwaEa obowiązuje po upEywie 14 dni od 
daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

 Przewodnicząca Rady Gminy Puchaczów 
Urszula Hucz
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr VII/29/11
Rady Gminy Puchaczów
z dnia 16 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puchaczów 
w rejonie wsi Zawadów wraz z korytarzami terenu niezbędnymi dla przej[cia infrastruktury technicznej 

związanej z planowaną elektrownią 

 ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUCHACZÓW W REJONIE WSI 

ZAWADÓW

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Puchaczów w rejonie 
wsi Zawadów wraz z korytarzami terenu niezbędny-
mi dla przej[cia infrastruktury technicznej związa-
nej z planowaną elektrownią wyEorono wraz z pro-
gnozą oddziaEywania na [rodowisko do publicznego 
wglądu w dn. od 26 papdziernika 2010 r. do 25 
listopada 2010 r. Do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pu-
chaczów w rejonie wsi Zawadów wraz z korytarza-
mi terenu niezbędnymi dla przej[cia infrastruktury 
technicznej związanej z planowaną elektrownią nie 
wpEynęEy radne uwagi w wyznaczonym terminie do 
dnia 9 grudnia 2010 r., a takre nie wpEynęEy radne 
uwagi po tym terminie.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 88 ｠ 8045 ｠ Poz. 1658 

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr VII/29/11
Rady Gminy Puchaczów
z dnia 16 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puchaczów 
w rejonie wsi Zawadów wraz z korytarzami terenu niezbędnymi dla przej[cia infrastruktury technicznej 

związanej z planowaną elektrownią 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z ｧPrognozą skutków finansowych 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Puchaczów w rejo-
nie wsi Zawadów wraz z korytarzami terenu nie-
zbędnymi dla przej[cia infrastruktury technicznej 
związanej z planowaną elektrowniąｦ przewiduje się 
następujące skutki dla budretu gminy: 

 1. Wydatki wynikające z przyjęcia planu zagospo-
darowania przestrzennego z zakresu realizacji infra-
struktury technicznej, wycenione zostaEy na kwotę:  
0 zE

 Wydatki związane z koniecznymi wykupami przez 
gminę gruntów na cele publiczne: 0 zE

 Wydatki z tytuEu wypEaty za zmniejszenie warto-
[ci rynkowej nieruchomo[ci: 0 zE

 2. Realizacja zadaG objętych zmianą planu przy-
niesie gminie w okresie do 10 lat od chwili uchwa-
lenia planu dochody z tytuEu: 

 - opEaty z tytuEu podatku gruntowego: 640 000 zE
 - opEaty planistycznej: 
 brak szczegóEowych danych
 - opEat od nieruchomo[ci: 
 wzrost dochodów, brak szczegóEowych danych
 - dochody z tytuEu zbycia nieruchomo[ci komu-

nalnych: 
 - brak szczegóEowych danych
 3. Wobec powyrszego warto[ć bilansu wyniesie: 

640 000 zE.
 Przyjmuje się, re rozpoczęcie inwestycji nastąpi 

w okresie do 5 lat od daty uchwalenia planu.


