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UCHWADA NR IV/23/2011

 RADY GMINY BISZCZA

 z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biszcza 

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 pópn. zm.) oraz art.20 ust.1 w związku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2003r., 
Nr 80, poz.717 z pópn. zm.) - Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

DZIAD I
Ustalenia ogólne

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Biszcza ｦ, uchwalonym uchwaEą 
Nr IV/13/2002 Rady Gminy Biszcza z dnia 20 grud-
nia 2002 r. z pópniejszymi zmianami, uchwala się 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Biszcza, zwaną dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje teren poEorony w obrębie Budzia-
rze w granicach dziaEki nr ewid. 198.

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 dotyczących obszaru objęte-

go planem, zawartych w Dziale I niniejszej uchwaEy;
2) ustaleG szczegóEowych dotyczących prze-

znaczenia terenu, zawartych w Dziale II niniejszej 
uchwaEy.

5. Rysunek planu okre[la przestrzenny zasięg ob-
szarów funkcjonalnych wyodrębnionych liniami po-
dziaEu uwidocznionymi graficznie oraz przestrzenny 
zasięg ograniczeG i uwarunkowaG dla dziaEalno[ci 
inwestycyjnej, 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 są:
1) zaEącznik Nr 2 ｠ zawierający rozstrzygnięcie w 

sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Biszcza;

2) zaEącznik Nr 3 ｠ zawierający rozstrzygnięcie 

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

§3. 1. Ilekroć 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 zasadni-
czej w skali 1:1000, stanowiącej zaEącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwaEy;

3) przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-
mieć przepisy prawne, aktualne w momencie wyko-
nywania niniejszej uchwaEy;

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 z wyEączeniem inwestycji z zakresu infra-
struktury telekomunikacyjnej;

8) 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;

9) 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;

10) 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;

11) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery 
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przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną 
powierzchnię terenu dziaEki, pokrytą ro[linno[cią 
naturalną lub urządzoną, stanowiącą powierzchnię 
aktywną przyrodniczo.

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

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

1) ustalenie przeznaczenia terenu objętego planem 
poEoronego w obrębie Budziarze;

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

3) okre[lenie zasad ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego.

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) granice strefy chronionej przed zmianą urytko-

wania terenu .
3. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie 

wymienione w ust. 2 mają charakter postulowany 
lub informacyjny.

RozdziaE 2
Oznaczenia planu

§5. 1. Tereny wyznaczone w planie liniami rozgra-
niczającymi posiadają okre[lone przeznaczenie pod-
stawowe, oznaczone graficznie na rysunku planu 
oznaczeniami cyfrowymi okre[lającymi kolejną licz-
bę porządkową oraz ponirszymi oznaczeniami lite-
rowymi okre[lającymi sposób urytkowania terenu:

1) RM ｠ teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym;

2) R ｠ teren rolniczy;
3) KDW ｠ teren drogi wewnętrznej.
2. Przyjęte oznaczenia są adekwatne z tre[cią ry-

sunku 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 i 3 , jedy-
nie inwestowanie zgodne z ustalonym w niniejszej 
uchwale przeznaczeniem podstawowym (funkcją) 
terenu;

2) w granicach terenu morliwa jest lokalizacja 
obiektów z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego 
pod warunkiem, re nie przekroczą one 10% po-
wierzchni terenu o przeznaczeniu podstawowym;

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 
zagospodarowaniu terenu inwestycji ustala się obo-
wiązek ksztaEtowania architektury w harmonii z tra-
dycyjnym krajobrazem kulturowym, przy uwzględ-
nieniu zasad ochrony [rodowiska przyrodniczego i 
warto[ci kulturowych;

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

6) 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. Teren objęty planem poEorony jest w pro-
jektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk 
ｧDolina Dolnej Tanwiｦ PLH060097, w którym zabra-
nia się podejmowania dziaEaG mogących znacząco 
negatywnie oddziaEywać na siedliska przyrodnicze 
i gatunki chronione w sieci obszarów Natura 2000

2. Teren objęty planem poEorony jest w granicach 
obszaru proponowanego do objęcia ochroną w for-
mie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Tanwi. 
Do czasu wprowadzenia ochrony prawnej na tym 
obszarze wprowadza się zasady zagospodarowania 
polegające na:

1) szczególnej dbaEo[ci o estetykę krajobrazu, w 
tym:

a) ochronie punktów i panoram widokowych oraz 
krajobrazu naturalnych ekosystemów

b) ochronie naturalnego krajobrazu dolin rzecz-
nych i zbiorników wodnych,

2) szczególnej dbaEo[ci o harmonię urytkowania 
gospodarczego z warto[ciami przyrodniczo-krajo-
brazowymi;

3) zachowaniu przestrzennej zawarto[ci i prze-
strzennych powiązaG pomiędzy obszarami o wyso-
kiej aktywno[ci biologicznej;

4) zakazie lokalizowania inwestycji mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, z wyEącze-
niem inwestycji celu publicznego z zakresu Eączno-
[ci publicznej.

4. Teren objęty planem poEorony jest w granicach 
strefy ochrony uzdrowiskowej ｧCｦ potencjalnego 
uzdrowiska w Wólce Biskiej, która obejmuje obszar 
mający wpEyw na zachowanie walorów krajobrazo-
wych i klimatycznych. W strefie ochrony ｧCｦ obo-
wiązuje zachowanie procentowego udziaEu terenów 
biologicznie czynnych wynoszącego nie mniej nir 
45%.

5. Teren objęty planem poEorony jest w zlew-
ni Tanwi wskazanej do objęcia statusem obszaru 
ochronnego zlewni wód powierzchniowych, gdzie 
wprowadza się zasady zagospodarowania polegają-
ce na:
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1) ochronie dolin rzecznych i podmokEo[ci przed 
odwodnieniem, a meandrujących odcinków rzek 
przed melioracją;

2) uporządkowaniu gospodarki wodno-[ciekowej;
3) eliminacji zanieczyszczeG wód powierzchnio-

wych i podziemnych;
4) wykluczeniu lokalizacji obiektów uciąrliwych 

dla [rodowiska, z wyEączeniem inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu Eączno[ci publicznej.

6. Teren objęty planem o funkcji zabudowy zagro-
dowej, oznaczony symbolem RM nalery do grupy 
terenów chronionych przed haEasem zgodnie z prze-
pisami ustawy Prawo ochrony [rodowiska. Dopusz-
czalny poziom haEasu dla tych terenów wynosi:

1) w przypadku haEasu komunikacyjnego 60dB w 
porze dziennej i 50dB w porze nocnej;

2) w przypadku haEasu z pozostaEych pródeE 55dB 
w porze dziennej i 45dB w porze nocnej.

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. 1. Plan okre[la zasięg obszarów bezpo[red-
niego zagrorenia powodzią, oznaczony graficznie na 
rysunku planu. W obszarach bezpo[redniego zagro-
renia powodzią obowiązują zakazy, nakazy, ograni-
czenia i dopuszczenia wynikające z przepisów od-
rębnych dotyczących ochrony przed powodzią.

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 zabudowę 
zagrodową do czasu realizacji planowanej funkcji 
more być urytkowane w sposób dotychczasowy.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

§13. 1. Ustala się teren lasów oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 1.ZL.

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

1) obowiązuje wiek rębno[ci okre[lony w przepi-
sach odrębnych;

2) przy realizacji odnowieG skEad gatunkowy nale-
ry dostosować do warunków naturalnych siedliska.

§14. 1. Ustala się tereny rolnicze oznaczone na 
rysunku planu symbolem 2.R, 5.R.

2. Czę[ć terenu oznaczonego symbolem 2.R oraz 
teren oznaczony symbolem 5.R - zgodnie z rysun-
kiem przedmiotowego planu, stanowiącym zaEącz-
nik Nr 1 do uchwaEy - poEorone są w granicach 
obszaru zagroronego powodzią, gdzie obowiązują 
obostrzenia zawarte w §10 uchwaEy.

3. Na terenie oznaczonym symbolem 2.R ustala 
się obowiązek ochrony przed zmianą urytkowania 
terenu zieleni nieurządzonej (zadrzewieG [ródpol-
nych) o szczególnym znaczeniu przyrodniczym w 
granicach oznaczonych na zaEączniku graficznym.

§15. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrod-
niczych oznaczone na rysunku planu symbolem 
3.RM, 4.RM.

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 terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 

następujące zasady zagospodarowania:
1) przy podziale na nowe dziaEki budowlane obo-

wiązuje szeroko[ć frontu dziaEki - min. 20,0 m; mi-
nimalna powierzchnia dziaEki - 1500 m²;

2) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki maks. 
25%;

3) obowiązuje pozostawienie min. 60% po-
wierzchni biologicznie czynnej;

4) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy od 
linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej KDW - 6,0 
m,

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
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się następujące zasady ksztaEtowania zabudowy:
1) parametry budynku mieszkalnego:
a) wysoko[ć budynku ｠ maksymalnie 2 kondy-

gnacje nadziemne, druga kondygnacja w poddaszu;
b) dopuszczalny maksymalny poziom posadzki 

parteru - 1,2 m,
c) dopuszczalne rodzaje dachów - dachy dwuspa-

dowe o nachyleniu poEaci do 45º,
d) dopuszcza się stosowanie lukarn, okien poEacio-

wych, wykuszy oraz balkonów i logii,
e) wysoko[ć zabudowy licząc od poziomu terenu 

do kalenicy ｠ do 9,0 m;
3) parametry budynku gospodarczego, inwentar-

skiego i gararowego:
a) wysoko[ć budynku ｠ maksymalnie 1 kondy-

gnacja nadziemna,
b) dopuszczalne rodzaje dachów - dachy dwuspa-

dowe i jednospadowe o nachyleniu poEaci do 45{,
c) wysoko[ć zabudowy licząc od poziomu terenu 

do kalenicy ｠ do 7,0 m;
5. Ustala się następujące zasady dotyczące ob-

sEugi terenów, o których mowa w ust. 1 w zakresie 
infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę - z ujęcia lokalnego, alter-
natywnie z projektowanego wodociągu wiejskiego;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami 
dysponenta sieci;

3) odprowadzenie [cieków - do bezodpEywowe-
go zbiornika na nieczysto[ci pEynne; dopuszcza się 
lokalizację przydomowej oczyszczalni [cieków pod 
warunkiem wykonania badaG gruntowo-wodnych, 
które będą rzutowaEy na ewentualne dopuszczenie 
lokalizacji oraz wybór rodzaju oczyszczalni;

4) skEadowanie odchodów zwierzęcych na szczel-
nych pEytach gnojowych, odprowadzenie pEynnych 
odchodów zwierzęcych - do zbiorników dostosowa-
nych do systemów technologicznych utrzymywania 
zwierząt;

5) gromadzenie odpadów w pojemnikach do gro-
madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z gminnym 
i powiatowym programem gospodarki odpadami; 
obowiązek wstępnej segregacji odpadów w miejscu 
powstawania;

6) zaopatrzenie w ciepEo do ogrzewania budyn-
ków i przygotowania ciepEej wody z indywidualnych 
systemów grzewczych, z preferencją dla paliw ni-
skoemisyjnych;

7) gazyfikacja zabudowy zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami; dopuszcza się eksploatację gazu 
pEynnego konfekcjonowanego w zbiornikach;

8) pokrycie zapotrzebowania na usEugi telekomu-
nikacyjne z istniejących i projektowanych urządzeG 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

9) odprowadzenie wód opadowych na nieutwar-
dzony teren dziaEki.

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

1) dostęp do drogi publicznej przez zjazd na drogę 
wewnętrzną KDW nr ewid. 199;

2) potrzeby parkingowe nalery realizować na tere-
nie lokalizacji wEasnej.

DZIAD III

RozdziaE 1
Przepisy uchylające

§16. W granicach terenu objętego niniejszym pla-
nem traci moc miejscowy planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biszcza uchwalony UchwaEą 
Nr XV/56/2004 Rady Gminy Biszcza z dnia 16 mar-
ca 2004 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego z 
dnia 11 maja 2004 r. Nr 83, poz. 1443).

RozdziaE 2
Przepisy przej[ciowe i koGcowe

§17. Ustala się stawkę procentową jednorazowej 
opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w związ-
ku z uchwaleniem niniejszego planu w wysoko[ci: 
10 % wzrostu warto[ci (sEownie: dziesięć procent).

§18. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

§19. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w 
rycie po upEywie 30 dni od dnia ogEoszenia.

 Przewodniczący Rady Gminy  
Genowefa Górna
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr IV/23/2011

Rady Gminy Biszcza
z dnia 15 lutego 2011 r.

 
Rozstrzygniecie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Biszcza

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 Biszcza z 
dnia 27 wrze[nia 2010 roku o braku uwag wniesio-

nych do projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Biszcza w trak-
cie jego wyEorenia do publicznego wglądu stwierdza 
się, ir odstępuje się od rozstrzygnięcia.
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr IV/23/2011

Rady Gminy Biszcza
z dnia 15 lutego 2011 r.

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

strzennego gminy Biszcza, 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 Biszcza 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.


