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UCHWADA NR VII/37/11

 RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Józefów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (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 Miejska uchwala, co następuje: 

DZIAD I
Ustalenia ogólne

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium 
UwarunkowaG i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy i Miasta Józefów przyjętego 
uchwaEą Nr XLII /266/2002 Rady Miejskiej w Józe-
fowie z dnia 30 wrze[nia 2002 r., z pópniejszymi 
zmianami uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 
Józefów, zwaną dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje teren poEorony w Borowinie ｠
Szopowem.

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

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

Eącznik 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 i zasad zagospodarowania terenu objętego 
planem, 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 kardego terenu wydzielonego liniami roz-
graniczającymi obowiązują ustalenia ogólne, ustale-
nia szczegóEowe i rysunek planu.

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

sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy i miasta Józefów;

2) zaEącznik Nr 3 ｠ zawierający rozstrzygnięcie o 
sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny i miasta Józefów, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych.

§3. 1. Kiedy 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 1:1000, stanowiącej zaEącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwaEy;

3) przepisach szczegóEowych 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 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 okre[lonych w przepisach odrębnych, 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
i zdrowie ludzi poza inwestycjami z zakresu infra-
struktury telekomunikacyjnej;

9) urządzeniach i budowlach sportowo- rekreacyj-
nych ｠ nalery przez to rozumieć tereny do gry w 
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mini golfa i golfa, boiska sportowe, korty tenisowe, 
place zabaw, baseny kąpielowe i inne;

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 
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) umorliwienie dziaEalno[ci inwestycyjnej pod-
miotom, przy minimalizacji konfliktów pomiędzy 
urytkownikami przestrzeni.

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 stref ochronnych.
3. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie 

wymienione w ust. 2 mają charakter postulowany 
lub informacyjny.

RozdziaE 2
Oznaczenia planu

§5. 1. Teren wyznaczony w planie liniami roz-
graniczającymi posiada okre[lone przeznaczenie 
podstawowe, przedstawione graficznie na rysunku 
planu z oznaczeniami cyfrowymi, okre[lającymi ko-
lejną liczbę porządkową oraz ponirszymi oznacze-
niami literowymi okre[lającymi sposób urytkowania 
terenu:

1) UT ｠ teren zabudowy usEugowej ｠ usEug tury-
styki;

2) US ｠ teren sportu i rekreacji;
3) KS ｠ teren komunikacji ｠parking dla samocho-

dów osobowych;
4) ZL ｠ teren lasów;
5) KDW ｠ tereny dróg wewnętrznych.
2. Ustalenia szczegóEowe w zakresie przeznacze-

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

RozdziaE 3
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

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

1) ustala się, z zastrzereniem pkt 2 i 3 , 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 sEurących obsEudze ob-
szaru planu;

4) 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;

2. Ustala się następujące zasady sytuowania bu-
dynków:

1) ustala się nieprzekraczalną linię nowej zabudo-
wy - min. 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi we-
wnętrznej, zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy do 
granic przylegEych nieruchomo[ci zgodnie z przepi-
sami szczególnymi i odrębnymi.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7. 1. Teren objęty planem znajdują się granicach 
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 
ｧRoztoczeｦ kod PLB 060012, w których zabrania 
się podejmowania dziaEaG mogących, osobno lub 
w poEączeniu z innymi dziaEaniami, znacząco nega-
tywnie oddziaEywać na cele ochrony obszaru Natura 
2000.

2. Teren objęty planem znajduje się w granicach 
obszaru proponowanego do objęcia ochroną praw-
ną w formie Zwierzynieckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Do czasu wprowadzenia ochrony praw-
nej na tych obszarach wprowadza się zasady zago-
spodarowania polegające na: 

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

a) ochronę punktów i panoram widokowych,
b) ochronę naturalnego krajobrazu dolin rzecznych 

i zbiorników wodnych,
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c) ochronę krajobrazu naturalnych ekosystemów;
2) szczególnej dbaEo[ci o harmonię urytkowania 

gospodarczego z warto[ciami przyrodniczo- krajo-
brazowymi;

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

4) zakazie lokalizowania inwestycji mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, z wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci pu-
blicznej.

3. Teren objęty planem znajduje się w otulinie 
RoztoczaGskiego Parku Narodowego. Lokalizowane 
przedsięwzięcia nie mogą oddziaEywać negatywnie 
na ekosystemy i funkcje ekologiczne Parku.

4. Teren objęty planem lery w zasięgu projekto-
wanej strefy ochronnej GEównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP Nr 407, w której wprowadza 
się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu prze-
pisów ochrony [rodowiska, z wyjątkiem inwestycji 
celu publicznego z zakresu Eączno[ci publicznej

5. CaEy obszar miasta i gminy Józefów poEoro-
ny jest w obrębie terenów wskazanych do objęcia 
statusem obszarów chronionych zlewni wód po-
wierzchniowych Górnego Wieprza i Tanwi, w tym 
zlewni Szumu , Nepryszki i Sopotu, gdzie wprowa-
dza się zasady zagospodarowania polegające na:

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 wyjątkiem inwestycji celu publicz-
nego z zakresu Eączno[ci publicznej.

6. CaEy obszar miasta i gminy Józefów poEorony 
jest w granicach projektowanego Rezerwatu Biosfe-
ry ｧRoztocze - Puszcza Solskaｦ z uwagi na warto[ci 
przyrodnicze istotne dla dziedzictwa przyrodniczego 
Europy.

7. Okre[la się tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
chronione przed haEasem zgodnie z przepisami od-
rębnymi, oznaczone na rysunku planu symbolami 
UT,US, dla których obowiązują ponirsze normy:

1) dopuszczalny poziom haEasu komunikacyjnego:
a) w porze dziennej ｠ 60dB,
b) w porze nocnej ｠ 50dB;
2) dopuszczalny poziom haEasu z innych pródeE:
a) w porze dziennej ｠ 55dB,
b) w porze nocnej ｠ 45dB.

RozdziaE 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§8. 1. W granicach obszaru objętego planem nie 
występują obszary i obiekty wpisane do rejestru za-
bytków województwa lubelskiego.

2. Obowiązuje ochrona przypadkowych znalezisk 
zabytków, nawarstwieG kulturowych i stanowisk 
archeologicznych. W przypadku ich odkrycia nalery 
wstrzymać roboty ziemne, zabezpieczyć znalezisko 
i powiadomić o nim wEa[ciwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

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

2. Do czasu realizacji planowanych funkcji do-
puszcza się tymczasowe zagospodarowanie nieru-
chomo[ci. z przeznaczeniem pod urytkowanie do-
tychczasowe.

3. Na terenach przewidzianych do nowej funkcji, 
do czasu jej realizacji, obowiązuje ich udostępnienie 
dla wykonania dojazdów i uzbrojenia terenu w za-
kresie wynikającym z ustaleG planu.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE 1
Przeznaczenie terenu

Parametry ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu

§13. 1. Ustala się teren usEug turystyki oznaczony 
na rysunku planu symbolem 1. UT.

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

1) urządzony punkt widokowo-dydaktyczny;
2) urządzona [cierka do punktu widokowo-dydak-

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

1) wymóg ochrony udokumentowanego stanowi-
ska z tropami dinozaurów;

2) przy lokalizacji punktu widokowo-dydaktycz-
nego wymóg wkomponowania obiektu w naturalny 
krajobraz z uwzględnieniem walorów geologicznych 
i paleontologicznych miejsca.

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

- dojazd do dziaEki ｠ przez drogę wewnętrzną 
KDW z drogi wewnętrznej gminnej nr ewid. 190 po-
Eączonej z drogą publiczną (powiatową nr 2948L) w 
miejscowo[ci Szopowe.

§14. 1. Ustala się tereny usEug sportu i rekreacji 
oznaczone na rysunku planu symbolem 2.US, 3.US.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala 
się jako przeznaczenie podstawowe:

1) wyciągowe urządzenia narciarskie;
2) trasy zjazdowe;
3) urządzenia i budowle sportowo ｠rekreacyjne;
4) obiekty maEej architektury.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 

którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) parterowe obiekty towarzyszące o charakte-

rze tymczasowym o powierzchni do 25 m² sEurące 
obsEudze terenów i obiektów sportowych (wypory-
czalnia sprzętu sportowego, obiekty handlu artyku-
Eami sportowymi związanymi z funkcją terenu oraz 
artykuEami pamiątkarskimi, obiekty maEej gastrono-
mii);

2) na terenie oznaczonym symbolem 3.US wy-
dzielony parking do 100 miejsc postojowych;

3) urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-
kacyjnej.

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

1) lokalizacja urządzeG zapewniających funkcjono-
wanie usEug sportu i rekreacji;

2) ustala się maksymalny wskapnik powierzchni 
zabudowanej terenu ｠ 0,5%;

3) przy zagospodarowaniu terenu obowiązuje 
pozostawienie min. 95% powierzchni biologicznie 
czynnej.

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

1) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu komunal-
nego;

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

3) odprowadzanie [cieków sanitarnych ｠ do 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych na nieczy-
sto[ci ciekEe, docelowo do zbiorczej sieci kanaliza-
cyjnej;

4) gromadzenie odpadów - w pojemnikach do gro-
madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z gminnym 

i powiatowym programem gospodarki odpadami; 
obowiązek wstępnej segregacji odpadów w miejscu 
powstawania;

5) zaopatrzenie w ciepEo - z indywidualnych sys-
temów grzewczych, z preferencją dla paliw nisko-
emisyjnych;

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

7) odprowadzenie wód opadowych z parkingu po 
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych 
do gruntu.

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

1) dojazd do dziaEki ｠ przez drogę wewnętrzną 
KDW z drogi wewnętrznej gminnej nr ewid. 190 po-
Eączonej z drogą publiczną (powiatową nr 2948L) w 
miejscowo[ci Szopowe;

2) parking dla samochodów osobowych z ukEadem 
komunikacyjnym; stanowiska postojowe i dojazdy 
manewrowe powinny mieć nawierzchnię utwardzo-
ną.

§15. 1. Ustala się teren zabudowy usEugowej ｠ 
usEug turystyki oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 4.UT.

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

1) o[rodek wypoczynkowo-rekreacyjny, w tym 
usEugi krótkotrwaEego zamieszkania, usEugi gastro-
nomii, handlu, usEugi sportowo-rekreacyjne (urzą-
dzenia odnowy biologicznej, kręgielnia itp.);

2) urządzenia i budowle sportowo ｠rekreacyjne;
3) wydzielony parking z ilo[cią miejsc postojo-

wych min. 0,5 msc/ 1 pokój.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 

których mowa w ust. 1 ustala się:
1) budynki gospodarczo- gararowe dla przezna-

czenia podstawowego;
2) obiekty maEej architektury;
3) urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-

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

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

1) ustala się maksymalny wskapnik powierzchni 
zabudowanej terenu - 70%;

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

3) ustala się parametry budynku usEugowego:
a) maksymalna ilo[ć kondygnacji - trzy kondygna-

cje nadziemne, trzecia kondygnacja w poddaszu,
b) poziom zerowy budynku ｠ maks.1,5 m powyrej 

najwyrszego poziomu terenu,
c) geometria dachu ｠ dach dwuspadowy lub wie-

lospadowy o kącie nachylenia gEównych poEaci od 
25 do 45º; dopuszcza się do[wietlenie dachu lukar-
nami lub oknami poEaciowymi,

d) maksymalna wysoko[ć budynku, licząc od po-
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ziomu terenu przy gEównym wej[ciu do budynku do 
kalenicy ｠ 14,0 m;

4) ustala się parametry budynków gospodarczo- 
gararowych:

a) maksymalna ilo[ć kondygnacji ｠ jedna kondy-
gnacja nadziemna,

b) geometria dachów ｠ dachy dwuspadowy o 
jednakowym kącie nachylenia gEównych poEaci lub 
jednospadowe; kąt nachylenia poEaci od 25 do 45{,

c) maksymalna wysoko[ć budynków, licząc od 
poziomu gruntu do kalenicy ｠ 7,0 m.

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

1) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu komunal-
nego;

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

3) odprowadzenie [cieków - do szczelnych zbior-
ników bezodpEywowych na nieczysto[ci ciekEe, do-
celowo do zbiorczej sieci kanalizacyjnej;

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

5) gazyfikacja zabudowy - zgodnie z warunka-
mi jakim winny odpowiadać sieci gazowe wedEug 
obowiązujących przepisów odrębnych; morliwo[ć 
eksploatacji gazu pEynnego konfekcjonowanego w 
zbiornikach;

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

7) zaopatrzenie w ciepEo do ogrzewania budyn-
ków - z indywidualnych systemów grzewczych, z 
preferencją dla paliw niskoemisyjnych;

8) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni 
utwardzonych, placów i parkingu po podczyszcze-
niu w separatorach ropopochodnych do gruntu.

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

1) dojazd do dziaEki ｠ przez drogę wewnętrzną 
KDW z drogi wewnętrznej gminnej nr ewid. 190 po-
Eączonej z drogą publiczną (powiatową nr 2948L) w 
miejscowo[ci Szopowe;

2) parking dla samochodów osobowych z ukEadem 
komunikacyjnym; stanowiska postojowe i dojazdy 
manewrowe powinny mieć nawierzchnię utwardzo-
ną.

§16. 1. Ustala się teren usEug sportu i rekreacji 
oznaczony na rysunku planu symbolem 5.US.

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

1) urządzenia i budowle sportowo ｠rekreacyjne;
2) obiekty maEej architektury.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 

którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) trasy spacerowe;
2) urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-

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

następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala się maksymalny wskapnik powierzchni 

zabudowanej terenu - 20%;
2) przy zagospodarowaniu terenu obowiązuje 

pozostawienie min. 75% powierzchni biologicznie 
czynnej.

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

1) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu komunal-
nego;

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

3) odprowadzenie [cieków - do szczelnych zbior-
ników bezodpEywowych na nieczysto[ci ciekEe, do-
celowo do zbiorczej sieci kanalizacyjnej;

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

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

6) odprowadzenie wód opadowych ｠ na nieutwar-
dzony teren dziaEki.

6. Ustala się zasady obsEugi terenów, o których 
mowa w ust.1, w zakresie komunikacji: - dojazd do 
dziaEki ｠ przez drogę wewnętrzną KDW z drogi we-
wnętrznej gminnej nr ewid. 190 poEączonej z drogą 
publiczną (powiatowej nr 2948L) w miejscowo[ci 
Szopowe.

§17. 1. Ustala się teren komunikacji oznaczony na 
rysunku planu symbolem 6.KS.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się 
jako przeznaczenie podstawowe parking dla samo-
chodów osobowych z ukEadem komunikacyjnym.

3. Dopuszcza się urządzenia infrastruktury tech-
nicznej sEurące obsEudze obszaru objętego planem.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe po-
winny mieć nawierzchnię utwardzoną.

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

- odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni 
parkingu po podczyszczeniu w separatorach ropo-
pochodnych do gruntu.

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

- dojazd do dziaEki ｠ przez drogę wewnętrzną 
KDW z drogi wewnętrznej gminnej nr ewid. 190 po-
Eączonej z drogą publiczną (powiatową nr 2948L) w 
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miejscowo[ci Szopowe.

§18. 1. Ustala się teren lasów oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 7.ZL.

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

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

1) doj[cia piesze i [cierki spacerowe;
2) urządzenia infrastruktury technicznej sEurące 

obsEudze obszaru objętego planem.
4. 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 i dolesieG skEad gatun-

kowy nalery dostosować do warunków naturalnych 
siedliska.

§19. 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej ozna-
czony na rysunku planu symbolem 8.KDW.

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

- najmniejsza szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych 6,0 m.

§20. 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej do-
jazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem 
9.KDW.

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

1) szeroko[ć jezdni ｠ 5,0;
2) najmniejsza szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych 10,0 m.

RozdziaE 2
Ustalenia dotyczące rozwoju systemów uzbroje-

nia inrynieryjnego terenu

§21. Ustala się następujące zasady dotyczące 
uzbrojenia terenu:

1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci infra-
struktury technicznej z morliwo[cią ich remontu, 

przebudowy, rozbudowy lub modernizacji;
2) realizacja nowych linii SN, nN oraz stacji trans-

formatorowych zgodnie z potrzebami zasilania ob-
szaru objętego planem;

3) realizacja nowych sieci i urządzeG infrastruktu-
ry technicznej zgodnie z projektem realizacyjnym.

DZIAD II
Postanowienia przej[ciowe i koGcowe

§22. Ustala się stawkę procentową jednorazo-
wej opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w 
związku z uchwaleniem niniejszego planu, w wyso-
ko[ci: 15 % wzrostu warto[ci (sEownie: piętna[cie 
procent).

§23. W granicach terenów objętych niniejszym 
planem traci moc miejscowy planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy Józefów uchwa-
lony UchwaEą Nr XVII/90/2004 Rady Miejskiej w 
Józefowie z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. 
Lub. z dnia 29 kwietnia 2004 r. Nr 79, poz. 1384 
z pópn.zm.).

§24. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Józefowa.

§25. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Józefowie 
Andrzej WojtyEo



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 93 ｠ 8563 ｠ Poz. 1690 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 93 ｠ 8564 ｠ Poz. 1690 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 93 ｠ 8565 ｠ Poz. 1690 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 93 ｠ 8566 ｠ Poz. 1690 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 93 ｠ 8567 ｠ Poz. 1690 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 93 ｠ 8568 ｠ Poz. 1690 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 93 ｠ 8569 ｠ Poz. 1690 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 93 ｠ 8570 ｠ Poz. 1690 

Za cznik Nr 1
do Uchwa y Nr VII/37/2011
Rady Miejskiej w Józefowie
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
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Za cznik Nr 1
do Uchwa y Nr VII/37/2011
Rady Miejskiej w Józefowie
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr VII/37/11

Rady Miejskiej w Józefowie
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie

 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Józefów

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 pópn. zm.) oraz 
stanowiska Burmistrza Józefowa z dnia 16 listopa-
da 2010 r. o braku uwag wniesionych do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy i miasta Józefów obejmującego 
teren poEorony w Borowinie-Szopowem w trakcie 
jego wyEorenia do publicznego wglądu stwierdza 
się, ir odstępuje się od rozstrzygnięcia.
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr VII/37/11

Rady Miejskiej w Józefowie
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie
 o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania

 przestrzennego gminy i miasta Józefów, 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 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., 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 reali-
zacja ustaleG zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego gminy i miasta Józefów, 
obejmującej teren poEorony w Borowinie-Szopowem 
nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy oraz okre[lenia zasad ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 


