
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 195 ｠ 15956 ｠ Poz. 3012

3012

UCHWADA NR XIX/116/11

 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYFCU

 z dnia 18 papdziernika 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-technicz-
nej w qurawnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
pópniejszymi zamianami) 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 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi zmianami) 
Rada Miejska stanowi, co następuje: 

DZIAD I
Ustalenia ogólne

RozdziaE 1
Zasady ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Zwierzyniecｦ uchwa-
lonym uchwaEą Nr LV/354/10 Rady Miejskiej w 
ZwierzyGcu z dnia 28 stycznia 2010 r. uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej zwany 
dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje teren w granicach dziaEki nr ewid. 
693, poEoronej w obrębie qurawnica.

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

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

zaEącznik graficzny Nr 1 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 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 2 ｠ zawierający rozstrzygnięcia w 

sprawie uwag zgEoszonych w trakcie wyEorenia pro-

jektu planu do publicznego wglądu;
2) zaEącznik Nr 3 ｠ 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 zasadni-
czej w skali w skali 1:1 000, stanowiącej zaEącznik 
Nr 1 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 wyznaczo-
ny liniami rozgraniczającymi teren o okre[lonym w 
planie przeznaczeniu 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 z wyEączeniem inwestycji z zakresu infra-
struktury telekomunikacyjnej;

8) 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;

9) 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);

10) zieleni urządzonej - nalery przez to rozumieć 
zrórnicowaną gatunkowo zieleG wysoką i niską o 
charakterze ozdobnym, pokrywającą uksztaEtowane 
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powierzchnie.
2. Pojęcia niezdefiniowane nalery rozumieć zgod-

nie z przepisami odrębnymi.

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

1) okre[lenie struktury funkcjonalno-przestrzennej 
terenu;

2) ustalenie warunków zabudowy i zasad zago-
spodarowania terenu;

3) umorliwienie dziaEalno[ci inwestycyjnej pod-
miotom gospodarczym.

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 ochrony 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) P - teren obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów;

2) WS ｠ teren wód powierzchniowych [ródlądo-
wych (rowy melioracyjne).

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

1) ustala się, z zastrzereniem pkt 2, jedynie inwe-
stowanie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwa-
le przeznaczeniem podstawowym (funkcją) terenu, 
oznaczonego na rysunku planu symbolami literowy-
mi i wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi;

2) ustala się morliwo[ć lokalizacji obiektów z za-
kresu przeznaczenia dopuszczalnego pod warun-
kiem, re tereny o przeznaczeniu dopuszczalnym nie 
przekroczą 20% powierzchni przeznaczenia podsta-
wowego;

3) przy projektowaniu obiektów budowlanych 
i urządzeG infrastruktury technicznej - ich formy 
oraz usytuowania na dziaEce ustala się obowiązek 

uwzględnienia walorów uksztaEtowania i poEorenia 
terenu;

4) wprowadza się zakaz grodzenia nieruchomo[ci 
ogrodzeniami z elementów betonowych; dopuszcza 
się ogrodzenia drewniane, murowane lub z siatki;

5) wprowadza się zakaz sytuowania ogrodzenia w 
granicach pasów drogowych.

6) dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych 
na[ciennych umieszczonych na wysoko[ci stropu 
lub na [cianach pionowych budynków oraz reklam 
wolnostojących o wysoko[ci max. 6 m.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7. 1. Teren objęty planem poEorony jest w gra-
nicach SzczebrzeszyGskiego Parku Krajobrazowego, 
gdzie mają zastosowanie przepisy zawarte w Roz-
porządzeniu Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 
kwietnia 2005 r. w sprawie SzczebrzeszyGskiego 
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r. 
Nr 83, poz. 1684) oraz w otulinie RoztoczaGskiego 
Parku Narodowego.

2. Teren objęty planem poEorony jest w obrębie 
projektowanego Rezerwatu Biosfery ｧRoztocze i 
Puszcza Solskaｦ i wymaga szczególnej ochrony; 
przy projektowaniu obiektów budowlanych i zago-
spodarowaniu terenów inwestycji ustala się obo-
wiązek ksztaEtowania architektury w harmonii z 
tradycyjnym krajobrazem kulturowym gminy, przy 
uwzględnieniu zasad ochrony [rodowiska przyrodni-
czego i warto[ci kulturowych.

3. Teren objęty planem poEorony jest w projek-
towanym obszarze ochrony GEównego Zbiornika 
Wód Podziemnych GZWP Nr 407 (Niecka Lubelska 
CheEm ｠ Zamo[ć). Do czasu jego prawnego usta-
nowienia w drodze rozporządzenia dyrektora Re-
gionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej wprowadza 
się w jego granicach zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko w 
rozumieniu przepisów ochrony [rodowiska. Zakaz, 
o którym mowa nie dotyczy inwestycji celu publicz-
nego zgodnie z przepisami art. 24 ust.2 pkt 3 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pópn. zm.).

4. 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. 
Zakaz, o którym mowa nie dotyczy inwestycji celu 
publicznego zgodnie z przepisami art. 24 ust.2 pkt 3 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pópn. zm.).

5. Przedsięwzięcia w ramach ustalonej funkcji 
mogą być realizowane wyEącznie w zakresie nie od-
dziaEującym znacząco na [rodowisko ( zakaz realiza-
cji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać 
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na [rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony [rodowiska 
-Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pópn. zm.- Rozporządze-
nie Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 
2005 r. .w sprawie SzczebrzeszyGskiego Parku Kra-
jobrazowego /Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005r Nr 83, poz 
1684); brak znaczącego oddziaEywania powinien 
być potwierdzony w procedurze oddziaEywania na 
[rodowisko, co wynika wprost z ustawy o ochronie 
przyrody (art.17ust. 3) . Zakaz nie dotyczy realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, dla których sporządzenie raportu o od-
dziaEywaniu na [rodowisko nie jest obowiązkowe i 
przeprowadzona procedura oceny oddziaEywania na 
[rodowisko wykazaEa brak niekorzystnego wpEywu 
na przyrodę parku krajobrazowego.

RozdziaE 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§8. 1. Teren objęty planem znajduje się w pobliru 
istniejącego stanowiska archeologicznego.

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. 1. Przedmiotowy teren wg. ｧStudium dla 
potrzeb ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki 
Wieprzｦ poEorony jest w pobliru terenów zalewo-
wych rzeki Wieprz z rzędną wody powodziowej 1% 
(prawdopodobieGstwo pojawienia się raz na sto lat) 
wynoszącą 213,5 m npm. Teren objęty planem usy-
tuowany jest wyrej nir rzędna wody powodziowej 
- na wysoko[ci 214,4 m ｠ 215,5 m npm.

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.

RozdziaE 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§12. Teren przeznaczony w planie pod obiekty 
produkcyjne, skEady i magazyny do czasu realizacji 
planowanej funkcji more być urytkowane w sposób 
dotychczasowy.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE 1
Przeznaczenie terenu, parametry ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§13. 1. Ustala się teren obiektów produkcyjnych, 
skEadów i magazynów oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1.P, 2.P.

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

1) produkcja opakowaG drewnianych (palet i 
skrzyniopalet) o zdolno[ci produkcyjnej powyrej  
20 000 m³ drewna na rok;

2) usEugi związane z obróbką drewna.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 

którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) drogi dojazdowe, parkingi i garare niezbędne do 

obsEugi obszaru;
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla 

obsEugi terenu objętego planem oraz takre terenów 
poza obszarem opracowania, pod warunkiem usta-
lenia odpowiedniej sEurebno[ci gruntowej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące zasady zagospodarowania i ksztaEtowa-
nia zabudowy:

1) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki maks. 
60%;

2) przy zagospodarowaniu dziaEki obowiązuje 
pozostawienie min. 25% powierzchni biologicznie 
czynnej pokrytej urządzoną zielenią wysoką i niską;

3) ustala się następujące parametry zabudowy:
a) liczba kondygnacji ｠ maksimum 2 nadziemne,
b) nieprzekraczalna wysoko[ć budynków - maks. 

13,0 m od poziomu terenu, z wyEączeniem komi-
nów;

c) geometria dachów ｠ dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o nachyleniu poEaci do 45º; dopusz-
cza się dachy pEaskie,

4) ustala się nieprzekraczalną linię sytuowania 
obiektów budowlanych min. 4,0 m od istniejącego 
gazociągu [redniego ci[nienia (przy zachowaniu od-
legEo[ci min. 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi wojewódzkiej nr 858) z wyEączeniem lokaliza-
cji urządzeG z zakresu infrastruktury telekomunika-
cyjnej;

5) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy do 
granic przylegEych nieruchomo[ci zgodnie z przepi-
sami przepisami szczególnymi i odrębnymi, z wyEą-
czeniem lokalizacji urządzeG z zakresu infrastruktury 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 195 ｠ 15959 ｠ Poz. 3012 

telekomunikacyjnej.
5. Na terenie, o którym mowa, o którym mowa w 

ust. 1 ustala się następujące wymagania:
1) odwodnienie i nadsypanie terenu w ramach 

przystosowania do funkcji budowlanej nie more po-
wodować trwaEych zmian stosunków wodnych ( za-
kaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jereli 
zmiany te nie sEurą ochronie przyrody lub racjonal-
nej gospodarce rolnej, le[nej, wodnej lub rybackiej 
- Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 
14 kwietnia 2005 r. w sprawie SzczebrzeszyGskie-
go Parku Krajobrazowego - Dz. Urz. Woj. Lub. z 
2005r Nr 83, poz. 1684);

2) zalecenie ograniczenia lokalizacji obiektów ku-
baturowych od strony doliny Wieprza do linii zabu-
dowy ustalonej dla terenów sąsiednich;

3) obowiązek osEony zadrzewieniami potencjal-
nych dysharmonijnych obiektów zabudowy produk-
cyjnej, skEadowej, magazynowej celem ograniczenia 
negatywnego wpEywu na krajobraz.

§14. 1. Ustala się teren wód powierzchniowych 
[ródlądowych oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 2.WS.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się 
jako przeznaczenie podstawowe: rowy melioracyj-
ne.

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

1) urządzenia hydrotechniczne;
2) przej[cia piesze i przejazdy.
4. 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.

RozdziaE 2
Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury 

technicznej

§15. 1. Ustala się zasady obsEugi terenu objętego 
planem w zakresie komunikacji: - dostęp do drogi 
publicznej (wojewódzkiej nr 858) poprzez projekto-
wany zjazd.

2. Potrzeby parkingowe dla projektowanych 
obiektów produkcyjnych nalery realizować na tere-
nie lokalizacji wEasnej, w ilo[ci nie mniejszej nir - 35 
miejsc postojowych/100 zatrudnionych.

§16. 1. Ustala się następujące zasady uzbrojenie 
terenu w energie elektryczną:

1) zasilanie w energie elektryczną z istniejącego 
GPZ 110/15 kV Szczebrzeszyn Magistrala 15kV 
Zwierzyniec 2;

2) dopuszcza się morliwo[ć lokalizacji stacji trans-

formatorowej na terenie oznaczonym symbolem P 
na warunkach uzgodnionych z wEa[cicielem sieci;

3) utrzymuje się przebieg istniejącej napowietrznej 
linii elektroenergetycznej SN, wskazanej na rysunku 
planu z morliwo[cią jej remontu i modernizacji;

4) przeznacza się do likwidacji istniejącą linię SN, 
wskazaną na rysunku planu, z uwagi na kolizję z 
projektowanym zakEadem produkcyjnym;

5) przebudowę kolidujących urządzeG energetycz-
nych nalery wykonać zgodnie z warunkami okre[lo-
nymi przez zarządcę sieci ｠ RZE Zamo[ć;

6) wyznacza się przebieg projektowanej trasy linii 
kablowej SN, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla zapewnienia bezpieczeGstwa oraz wEa-
[ciwej eksploatacji linii energetycznych lokalizacja 
obiektów w pobliru linii more odbywać się przy za-
chowaniu odlegEo[ci:

1) od linii napowietrznej 15kV - 15,0 m wzdEur 
linii ( po 7,5 m od jej osi);

2) od linii kablowej 0,4 i 15 kV ｠ 1,0 m wzdEur 
linii (po 0,5 m od jej osi).

3. Ustala się strefę wolną od nasadzeG drzew wy-
sokich wzdEur linii elektroenergetycznej odpowied-
nio:

1) dla linii napowietrznej 15kV ｠ pas o szeroko[ci 
10,0 m (po 5,0 m od osi linii);

2) dla linii kablowych 15kV i o,4 kV ｠ pas o sze-
roko[ci 2,0 m ( po 1,0 m od osi linii).

§17. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie terenu z istniejącej gminnej sieci 

wodociągowej;
2) wodę dla celów przeciwporarowych nalery za-

bezpieczyć poprzez zlokalizowanie hydrantów na te-
renie oznaczonym symbolem P zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

3) utrzymuje się przebieg istniejącego wodociągu 
z morliwo[cią jego remontu i modernizacji.

§18. W zakresie odprowadzenia [cieków ustala 
się:

1) [cieki sanitarne nalery odprowadzić do bezod-
pEywowego zbiornika na nieczysto[ci ciekEe;

2) wody deszczowe i roztopowe po oczyszczeniu 
w separatorze odprowadzić do rowu melioracyjne-
go.

§19. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) utrzymuje się przebieg istniejącego gazociągu 

[redniego ci[nienia z morliwo[cią przebudowy, mo-
dernizacji i konserwacji;

2) gazyfikacja zabudowy produkcyjnej z istnieją-
cego gazociągu zgodnie z warunkami, jakim winny 
odpowiadać sieci gazowe wg obowiązujących prze-
pisów szczególnych.

§20. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
dla celów technologicznych i grzewczych ustala się 
wytwarzanie energii z indywidualnych systemów 
grzewczych.



§21. W zakresie telekomunikacji ustala się pokry-
cie zapotrzebowania na usEugi telekomunikacyjne z 
istniejących i projektowanych urządzeG infrastruktu-
ry telekomunikacyjnej.

§22. W zakresie gospodarki odpadami ustala się 
zagospodarowanie odpadów w systemie zorganizo-
wanym do pojemników bądp kontenerów zgodnie z 
przepisami ustawy o odpadach, w tym:

1) odpady muszą podlegać ewidencji ilo[ciowej i 
jako[ciowej oraz być magazynowane selektywnie, 
z wydzieleniem odpadów nadających się do wyko-
rzystania;

2) odpady komunalne oraz odpady produkcyjne, 
które swym skEadem fizyko-chemicznym nie odbie-
gają od odpadów komunalnych muszą być wyworo-
ne przez koncesjonowanego przewopnika na gmin-
ne skEadowisko.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§23. Ustala się stawkę procentową jednorazowej 
opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci dla tere-
nu oznaczonego symbolem P w związku z uchwale-
niem niniejszego planu w wysoko[ci: 10 % wzrostu 
warto[ci (sEownie: dziesięć procent).

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

§25. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi ZwierzyGca.

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej BudzyGski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 195 ｠ 15960 ｠ Poz. 3012



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 195 ｠ 15961 ｠ Poz. 3012 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 195 ｠ 15962 ｠ Poz. 3012



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 195 ｠ 15963 ｠ Poz. 3012 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 195 ｠ 15964 ｠ Poz. 3012

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XIX/116/11

Rady Miejskiej w ZwierzyGcu
z dnia 18 papdziernika 2011 r.

 
Rozstrzygniecie

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej w qurawnicy

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 Burmistrza ZwierzyGca z 
dnia 05 sierpnia 2011 r. o braku uwag wniesionych 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy techniczno-pro-
dukcyjnej w qurawnicy w trakcie jego wyEorenia do 
publicznego wglądu stwierdza się, ir odstępuje się 
od rozstrzygnięcia.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 195 ｠ 15965 ｠ Poz. 3012 

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XIX/116/11

Rady Miejskiej w ZwierzyGcu
z dnia 18 papdziernika 2011 r.

Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudo-
wy techniczno-produkcyjnej w qurawnicy, 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 miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenu zabudowy techniczno-
produkcyjnej w qurawnicy nie wymaga  realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz okre[lenia 
zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych.


