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UCHWADA NR III/12/10

 RADY MIEJSKIEJ W DASZCZOWIE

 z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Daszczów - 
tereny usEug komercyjnych, rzemiosEa i skEadów w m. Daszczów i terenów przemysEu, skEadów i obsEugi 

rolnictwa w m. Daszczów - (d. Czerkasy)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 wraz z 
pópniejszymi zmianami) i art. 20 pkt 1, art. 27 i 
art. 29 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 wraz z pópniejszymi zmianami) oraz 
uchwaEy nr XXIII/140/09 Rady Gminy w Daszczowie 
z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Daszczów w 
sprawie zmiany funkcji dot. terenów usEug komer-
cyjnych, rzemiosEa i skEadów w m. Daszczów i te-
renów przemysEu, skEadów i obsEugi rolnictwa w m. 
Daszczów - Czerkasy oraz uchwaEy nr XXXII/196/10 
Rady Miejskiej w Daszczowie z dnia 3 marca 2010r. 
zmieniającą uchwaEę w sprawie przystąpienia do 
opracowania zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Daszczów w spra-
wie zmiany funkcji po stwierdzeniu jej zgodno[ci z 
ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Daszczów 
uchwalonego uchwaEą nr XXX/213/02 Rady Gminy 
Daszczów z dnia 08 papdziernika 2002 r. Rada Miej-
ska uchwala: 

RozdziaE 1.
Ustalenia formalne i wprowadzające

§1. 1. Zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Daszczów, zakresie 
lokalizacji terenów usEug komercyjnych, rzemiosEa i 
skEadów w m. Daszczów i terenów zabudowy prze-
mysEu, skEadów i obsEugi rolnictwa w m. Daszczów 
- (d. Czerkasy)

1) tereny zabudowy usEug komercyjnych, rzemio-
sEa i skEadów w m. Daszczów obejmują dziaEkę o nu-
merze ewidencyjnym 126/17 o powierzchni 1,1025 
ha w granicach:

- od póEnocy ｠ dziaEka nr ew. 126/2 i rzeka Hucz-
wa,

- od wschodu ｠ rzeka Huczwa.
- od poEudnia ｠ dziaEki nr ew. 126/15 i póEnocna 

granica dziaEki nr ew.126/3,
- od zachodu ｠ ul. 3 Maja w ciągu drogi woje-

wódzkiej nr 852, dziaEki nr ew. 126/2, 131, 132;
2) tereny przemysEu, skEadów i obsEugi rolnictwa 

w m. Daszczów - Czerkasy obejmują czę[ci dzia-
Eek o numerach ewidencyjnych: 1/6, 1/9, 3/7, 3/8, 

3/11, 3/12, 3/13, 3/14 3/15, 3/20 3/21 o Eącznej 
powierzchni okoEo 6,0 ha w granicach:

- od póEnocy ｠ dziaEka nr ew. 261 (wEasno[ć Gmi-
ny Daszczów), nr ew. 2/2, 1/7, 1/8 i czę[ć dziaEki 
1/9,

- od wschodu ｠ dalsze czę[ci dziaEek nr ew.1/6, 
1/9, 3/11, 3/12, 3/13, 3/15, 3/21,

- od poEudnia ｠ dziaEki nr ew. 3/32 i 3/33,
- od zachodu ｠ droga wewnętrzna prowadząca do 

drogi powiatowej nr 3510L oraz droga powiatowa 
nr 3510L,

zwany dalej planem.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego stanowią:
1) ustalenia planu będące tre[cią niniejszej uchwa-

Ey skEadającej się z ustaleG dotyczących caEego ob-
szaru opracowania,

2) rysunków planu terenu opracowania tj. plansz 
podstawowych pod tytuEami:

a) ｧMiejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Daszczów tereny usEug komercyjnych, 
rzemiosEa i skEadów w m. Daszczów zmiana pla-
nu - skala 1: 1000ｦ stanowiący zaEącznik nr 1 do 
uchwaEy.

b) ｧMiejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Daszczów tereny przemysEu, skEadów i 
obsEugi rolnictwa w m. Daszczów ｠ (d. Czerkasy) 
zmiana planu - skala 1: 1000ｦ stanowiący zaEącznik 
nr 2 do uchwaEy.

3. Integralną czę[cią niniejszej uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 3 zawierający rozstrzygnięcia w 

sprawie zgEoszonych uwag w trakcie wyEorenia pla-
nu do publicznego wglądu;

2) zaEącznik nr 4 zawierający program realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej za-
pisanej w planie wraz z zasadami ich finansowania 
będącym zadaniem wEasnym gminy.

§2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Studium ｠ nalery rozumieć zgodno[ć z ustale-

niami ｧStudium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Daszczówｦ;

2) Rysunku planu ｠ nalery rozumieć ustalenia za-
warte w rysunku planu w skali 1:1000 stanowiące-
go zaEącznik do uchwaEy;

3) Obszarze - oznacza wydzieloną czę[ć obszaru 
opracowania o podobnym sposobie zagospodaro-
wania i zabudowy;

4) Terenie ｠ oznacza teren o okre[lonym w pla-
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nie przeznaczeniu podstawowym i uzupeEniającym 
wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi oraz oznaczony numerem i symbolami litero-
wymi;

5) DziaEce ｠ nalery rozumieć nieruchomo[ć lub jej 
czę[ć przeznaczoną pod zabudowę lub zagospoda-
rowanie;

6) Przepisach szczególnych ｠ nalery rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

7) Przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery rozu-
mieć przeznaczenie, które przewara na danym ob-
szarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

8) Przeznaczeniu uzupeEniającym lub dopuszczal-
nym ｠ nalery rozumieć przeznaczenie inne nir pod-
stawowe, które uzupeEnia lub wzbogaca przezna-
czenie podstawowe ale nie jest sprzeczne z funkcją 
obszaru;

9) Zachowaniu ｠ nalery rozumieć utrzymanie ist-
niejącej substancji budowlanej z morliwo[cią re-
montów, rozbudowy lub zmiany urytkowania lub 
przeznaczenia w sposób nie naruszający ustaleG 
planu;

10) Obiektach lub terenach uciąrliwych ｠ nalery 
rozumieć przedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-
Eywać na [rodowisko, dla których sporządzanie ra-
portu oddziaEywania na [rodowisko jest wymaga-
ne lub more być wymagane, zgodnie z przepisami 
szczególnymi i uciąrliwo[ć zostanie potwierdzona 
w procedurze oddziaEywania na [rodowisko;

11) Obiektach lub terenach nieuciąrliwych ｠ nale-
ry rozumieć przedsięwzięcia nie zaliczone do grupy 
przedsięwzięć, dla których jest wymagane lub more 
być wymagane sporządzenie oceny oddziaEywania 
na [rodowisko;

12) Drodze (ulicy) publicznej ｠ nalery przez to 
rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o 
drogach publicznych do jednej z kategorii dróg wy-
dzieloną liniami rozgraniczającymi;

13) Drodze (ulicy) wewnętrznej ｠ nalery rozumieć 
drogę nie zaliczoną do radnej kategorii dróg publicz-
nych, a stanowiącą ciąg komunikacyjny ogólnodo-
stępny z wydzielonymi liniami rozgraniczającymi tj. 
ulice w terenach mieszkaniowych, drogę dojazdową 
do terenów dziaEalno[ci gospodarczej, ciąg pieszy 
itp.;

14) Przebudowę drogi ｠ nalery rozumieć podwyr-
szenie kategorii lub parametrów technicznych i eks-
ploatacyjnych drogi;

15) Dostępie do drogi publicznej z nieruchomo[ci 
｠ wjazd i wyjazd z nieruchomo[ci w drogę publiczną 
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych;

2. Nie zdefiniowane pojęcia nalery rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

§3. 1. Plan obejmuje obszary okre[lone w §1 ni-
niejszej uchwaEy.

2. Plan uwzględnia zasady rozwoju zrównowa-
ronego. Nie narusza walorów przyrodniczych i kra-
jobrazowych gminy. Przyjmuje okre[lone w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubelskiego kierunki rozwoju przestrzennego.
3. Obowiązuje inwestowanie zgodne z ustalonym 

w Planie przeznaczeniem terenu oraz zasadami jego 
zabudowy i zagospodarowania. Wszelkie odstęp-
stwa wymagają zmiany obowiązującego Planu, a w 
razie potrzeby i Studium na podstawie odpowied-
nich uchwaE Rady Miejskiej.

4. Tereny, dla których Plan przewiduje inne za-
gospodarowanie od dotychczasowego mogą być 
urytkowane w sposób dotychczasowy do czasu 
zagospodarowania zgodnie z okre[lonym Planem. 
Wszelkie dziaEania sprzeczne z przewidzianą funkcją 
są zakazane.

RozdziaE 2.
Ustalenia ogólne dotyczące caEego obszaru

§4. 1. Zgodnie ze Studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Daszczów w planie uwzględniono podstawowe za-
sady polityki przestrzennej okre[lonej jako trwaEy i 
zrównowarony rozwój gminy.

2. Obszar opracowania poEorony jest w terenach 
okre[lonych w ｧStudiumｦ jako ｧtereny zabudowy 
usEugowej, przemysEu skEadów i obsEugi rolnictwaｦ.

§5. 1. Przedmiotem ustaleG planu, o którym mowa 
w §1 jest okre[lenie:

1) przeznaczenia terenów wraz z liniami rozgrani-
czającymi te tereny,

2) warunków zabudowy i zagospodarowania tere-
nów i obiektów,

3) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji.

2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenów,
2) okre[lenia przeznaczenia oraz zasad zagospo-

darowania terenu w sposób umorliwiający ksztaE-
towanie Eadu przestrzennego oraz zapewniającego 
ochronę [rodowiska naturalnego i warto[ci kulturo-
wych,

3) unormowanie i uporządkowanie dziaEaG inwe-
stycyjnych zgodnie z wymogami zachowania Eadu 
przestrzennego,

4) ksztaEtowanie prawidEowego ukEadu komunika-
cyjnego wraz z dostosowaniem go do uwarunko-
waG lokalnych.

§6. 1. Ustala się podstawowe funkcje terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1) tereny zainwestowane oraz tereny otwarte:
 U, UR, S - tereny z podstawowym przeznacze-

niem pod zabudowę usEug komercyjnych, rzemiosEa 
i skEadów 

 ZP- tereny z podstawowym przeznaczeniem pod 
zieleG urządzoną

 P, S, UR - tereny z podstawowym przeznacze-
niem pod zabudowę przemysEową, skEadów i obsEu-
gi rolnictwa (usEugi rzemiosEa)

 W - wody
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2) komunikacja drogowa i jej obsEuga 
KDKW- - ulica w ciągu drogi wojewódzkiej zgod-

nie z obowiązującą numeracją; 
KDKP- - ulica w ciągu drogi powiatowej zgodnie z 

obowiązującą numeracją; 
KDW - ulica wewnętrzna;
 KX - ciąg pieszo-jezdny o charakterze ogólnodo-

stępnym;
3) infrastruktura techniczna:
 w ｠ zaopatrzenie w wodę z podstawowym prze-

znaczeniem na urządzenia związane z zaopatrzeniem 
wsi w wodę z wodociągu zbiorczego grupowego lub 
ujęć wEasnych -istniejąca;

EE ｠ przebieg linii energetycznych wysokich i [red-
nich napięć wraz z urządzeniami (transformator);

 e - przebieg linii niskich napięć- istniejąca; 
t - przebieg linii telefonicznych kablowych i urzą-

dzenia telekomunikacyjne- istniejąca; 
Oznaczenia literowe stanowią uzupeEnienia ozna-

czeG graficznych okre[lonych na rysunku planu.
2. Dopuszcza się dla niektórych terenów przezna-

czenie uzupeEniające, mieszane lub zastępcze, które 
nie more kolidować z przeznaczeniem podstawo-
wym. Okre[lono je odpowiednimi symbolami na ry-
sunku planu:

a) funkcja podstawowa, funkcja równorzędna,
b) funkcja podstawowa/funkcja uzupeEniająca lub 

dopuszczalna.

Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska 

§7. 1. Tereny w granicach opracowania przezna-
czone pod tereny usEug komercyjnych, rzemiosEa, 
przemysEu, skEadów i obsEugi rolnictwa poEorone są:

1) w obszarze gruntów klas bonitacyjnych III chro-
nionej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze i 
niele[ne zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rol-
nych i le[nych;

2) w obszarze GEównego Zbiornika Wód Podziem-
nych (GZWP) nr 407 ｠ Niecka Lubelska

a) ochrona którego na terenie opracowania polega 
na:

- wykluczeniu lokalizacji inwestycji znacząco od-
dziaEujących na wody podziemne i powierzchniowe 
pod względem ilo[ciowym i jako[ciowym, w rozu-
mieniu przepisów Prawa Ochrony Zrodowiska,

- wykluczeniu lokalizacji cmentarzy grzebalnych 
oraz grzebowisk zwierząt w obszarze zalegania wód 
gruntowych mniej nir 2,5 m od powierzchni terenu,

- rozbudowie sieci kanalizacyjnej i przepompow-
ni [cieków, uszczelnianiu zbiorników bezodpEywo-
wych /szamb/ na obszarach nie skanalizowanych 
oraz nadzór nad ich eksploatacją;

b) ochrona planistyczna OWO GZWP nr 407 obo-
wiązuje do czasu jego prawnego ustanowienia w 
drodze rozporządzenia dyrektora regionalnego za-
rządu gospodarki wodnej.

3) w obrębie ostoi ptasiej ｧZlewnia Górnej Hucz-
wyｦ PLB 000017 i projektowanej ostoi siedliskowej 
ｧDoburekｦ PLH 060039, na których zakazane są 

dziaEania mogące negatywnie oddziaEywać na gatun-
ki i siedliska chronione w obszarze NATURA2000.

4) w obrębie korytarza ekologicznego doliny Hucz-
wy-Lasów Zielone- Tarnawatka-Daszczów, który 
obejmuje się ochroną ustanawiając wymóg zacho-
wania i ksztaEtowania jego drorno[ci ekologiczno - 
przestrzennej. Oznacza to między innymi:

a) zakaz skEadowania odpadów komunalnych, 
przemysEowych i energetycznych;

b) nakaz likwidacji obiektów destrukcyjnych;
c) zalecenie ksztaEtowania pasmowych struktur 

przyrodniczych (zalesieG, zakrzewieG).
2. W oparciu o przepisy szczególne wprowadza 

się:
1) zakaz realizacji inwestycji w zakresie znacząco 

oddziaEującym na [rodowisko w rozumieniu przepi-
sów Prawa Ochrony Zrodowiska, w szczególno[ci 
na wody podziemne;

2) zakaz przechowywanie odpadów z grupy nie-
bezpiecznych, które mogą stanowić zagrorenie dla 
rycia i zdrowia oraz [rodowiska naturalnego;

3) obowiązek prowadzenia monitoringu wód pod-
ziemnych za po[rednictwem piezometrów.

3. Zaleca się ponadto:
1) stosowanie dla lokalnego ogrzewania budyn-

ków pródeE energetycznych ekologicznie czystych 
(energia elektryczna, gaz przewodowy ewentualnie 
propan - butan, olej opaEowy niskosiarkowy oraz 
inne niekonwencjonalne);

2) gromadzenie odpadów na posesjach w od-
powiednio przygotowanych pojemnikach oraz ich 
ewentualne sortowanie zgodnie z systemem gospo-
darki komunalnej gminy.

4. W przypadku natrafienia w trakcie robót bu-
dowlanych na kopalne szczątki ro[lin lub zwierząt 
w utworach kredowych obowiązuje powiadomienie 
Wojewody Lubelskiego o znalezisku.

5. Zmiana funkcji terenu nie more powodować 
przekroczeG standardów jako[ci [rodowiska.

Ustalenia dotyczące ochrony warto[ci kulturo-
wych 

§8. 1. Obszary i obiekty [ci[le chronione na mocy 
ustawy z dnia 23.07. 2003r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami wpisane do rejestru zabytków 
(obwieszczenie nr 1/2000 Lubelskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 12 
wrze[nia 2000r.- D.U. Woj. Lub. nr 73, poz. 869) 
na terenie opracowania nie występują.

2. Obiekty i obszary zabytkowe podlegające 
ochronie konserwatorskiej /dobra kultury znajdujące 
się w ewidencji zabytków/ na terenie opracowania 
nie występują.

3. Obszary obserwacji archeologicznej:
1) na obszarze opracowania nie występują stano-

wiska archeologiczne,
2) w przypadku natrafienia podczas realizacji prac 

ziemnych (wykopy) na obiekty ziemne i ruchome 
zabytki archeologiczne lub relikty architektoniczne 
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historycznej zabudowy, prace budowlane nalery 
wstrzymać w celu zadokumentowania i wyeksplo-
rowania odkrytych zabytków i obiektów. W razie 
konieczno[ci nalery poszerzyć wykopy inwestycyj-
ne i uzyskać pozwolenie konserwatorskie na prze-
prowadzenie nadzoru archeologicznego.

Inne obiekty i tereny podlegające ochronie 

§9. Na obszarze objętym planem nie znajdują się:
1. tereny górnicze ani zagrorone usuwaniem się 

mas ziemnych;
2. tereny nararone na niebezpieczeGstwo powo-

dzi;
3. inne obiekty i tereny podlegające ochronie.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznej 

§10. 1. Ochrona przestrzeni publicznej, a w tym 
krajobrazu kulturowego polega:

1) zachowaniu w miarę morliwo[ci historycznej 
sieci dróg;

2) modernizowaniu i osEanianiu zielenią obiektów 
dysharmonijnych;

3) uporządkowaniu terenu poprzez likwidację dys-
harmonijnej zabudowy tj. obiektów w zEym stanie 
technicznym;

4) wprowadzaniu zieleni urządzonej.
2. Ustala się zachowanie istniejącego ukEadu prze-

strzeni publicznych oraz wprowadzenie nowych ele-
mentów okre[lonych planem w tym:

1) wprowadza się obowiązek:
a) stonowanej kolorystyki budynków tworzących 

ciągi zabudowy,
b) ujednoliconego typu nawierzchni ciągów komu-

nikacyjnych,
c) ujednoliconego typu i ukEadu o[wietlenia /la-

tarG/ przy istniejących i projektowanych ciągach ko-
munikacyjnych,

2) wprowadza się zakaz stosowania betonowych 
ogrodzeG w liniach rozgraniczających dróg;

3) umorliwia się sytuowanie tablic reklamowych 
na[ciennych umieszczonych na wysoko[ci stropu 
lub na [cianach pionowych budynków oraz reklam 
wolnostojących o wysoko[ci max. 3,0m, a w pa-
sach rozgraniczających drogi za odpowiednią zgodą 
zarządcy drogi;

3. Ustala się konieczno[ć modernizacji elementów 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej oraz bu-
dowę nowej zapewniającej lepsze urytkowanie te-
renu.

Ustalenia dotyczące zasad podziaEu terenów 

§11. 1. Teren przewidziany jest do realizacji bu-
downictwa związanego z usEugami komercyjnymi, 
rzemiosEem, przemysEem, skEadami i obsEugą rolnic-
twa bez budownictwa mieszkaniowego.

2. Dla nowych podziaEów nalery przyjąć wielko[ć 

dziaEki uzalernione od funkcji oraz potrzeb inwesto-
ra w oparciu o projekt zagospodarowania terenu z 
uwzględnieniem wymogu dostępu do komunikacji 
publicznej równier poprzez drogi wewnętrzne o sze-
roko[ciach w liniach rozgraniczających okre[lonych 
w §15.

Ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu 

§12. 1. Tereny zabudowy ｠ dla których ustala się:
1) wysoko[ć budynków administracyjno - so-

cjalnych nie przekraczająca 10,0 m licząc od pow. 
terenu do kalenicy, ostatnia kondygnacja w miarę 
morliwo[ci w poddaszu urytkowym, morliwo[ć lo-
kalizacji usEug w parterze. Dachy dwu lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia gEównej poEaci do 45o z do-
puszczeniem naczóEków, lukarn, okien poEaciowych 
i pokryciu materiaEami posiadającymi atest. Prefero-
wane materiaEy wykoGczeniowe to drewno, kamieG, 
ceramika lub inne posiadające atest. Powierzchnia 
biologicznie czynna min.50%.Powierzchnia zabudo-
wy max. do 40%.

2) wysoko[ć budynków przemysEowych, skEado-
wych, obsEugi rolnictwa itp. zalerna od peEnionej 
funkcji nie przekraczających w zasadzie wysoko[ci 
10,0 m licząc od poziomu terenu, wyjątek stanowić 
mogą kominy budownictwa energetycznego (cie-
pEownie), maszty lub obiekty o udokumentowanej 
specjalnej funkcji. Dachy dwuspadowe o kącie na-
chylenia poEaci dachu do 45o lub pEaskie. Powierzch-
nia biologicznie czynna min.20%. Powierzchnia za-
budowy max. do 60%.

2. Zakazuje się, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
grodzenia terenu w odlegEo[ci mniejszej nir 1,5 m 
od brzegu rzeki.

3. Nalery uwzględniać uwarunkowania wynikEe z 
ochrony warto[ci przyrodniczych NATURA 2000, 
obszaru stanowiącego korytarz ekologiczny rzeki 
Huczwy oraz przepisów odrębnych. Obiekty budow-
lane, nalery lokalizować w odlegEo[ci nie mniejszej 
nir 30,0 m od brzegów rzeki.

4. Przez tereny opracowania przebiegają linie ener-
getyczne wysokiego napięcia 220kV oraz [redniego 
napięcia 15kV z pasami technologicznymi wolnymi 
od zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej lub innej 
przeznaczonej na staEy pobyt ludzi o szeroko[ci:

1) dla linii 220 kV - 50,0m to jest po 25,0m od 
osi linii,

2) dla linii 15 kV - 15,0m to jest po 7,5m od osi 
linii.

Zabudowa przemysEowa, skEadowa, obsEugi rol-
nictwa oraz usEugowa, w której nie przewiduje się 
staEego pobytu ludzi more być realizowana w pasie 
technologicznym po uzgodnieniu planu zagospoda-
rowania i parametrów technicznych zabudowy z za-
rządcą sieci.

5. Obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 
dostosowane do rzeczywistych potrzeb urytkowni-
ków terenów.
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Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia i urytkowania terenów 

§13. Tereny przeznaczone w planie, do czasu re-
alizacji planowanej funkcji powinny być urytkowane 
w sposób dotychczasowy.

RozdziaE 3.
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

§14. 1. Zaopatrzenie w wodę:
1) przewiduje się budowę nowych przyEączy od 

istniejącej zbiorczej sieci wodociągowej do poszcze-
gólnych terenów zgodnie z potrzebami inwestorów;

2) dopuszcza się realizację studni awaryjnych oraz 
wEasnych ujęć wody wraz z lokalną siecią wodocią-
gów.

2. Gospodarka [ciekowa:
1) Ustala się zasady gospodarki [ciekowej po-

przez:
a) odprowadzenie [cieków socjalno-bytowych 

do zbiorczej sieci kanalizacji [cieków sanitarnych 
w oparciu o oczyszczalnię [cieków zlokalizowaną 
poza obszarem opracowania - budowę przyEączy do 
poszczególnych terenów;

b) odprowadzenie [cieków przemysEowych i pro-
dukcyjnych, gdy speEniają normy socjalno-bytowe 
do zbiorczej sieci kanalizacji [cieków sanitarnych, 
w przeciwnym wypadku po podczyszczeniu w urzą-
dzeniach lokalnych:

c) dopuszczenie budowy wEasnych oczyszczalni 
[cieków przemysEowych zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

2) Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wód 
opadowych z poszczególnych terenów przewiduje się:

a) powierzchniowo na teren wEasnej nieruchomo-
[ci,

b) po uprzednim oczyszczeniu do kanalizacji sani-
tarnej.

3. Gospodarka odpadami:
1) ustala się zasady usuwania odpadów staEych z 

terenu opracowania poprzez zastosowanie pojemni-
ków indywidualnych przy posesjach lub kontenero-
wego systemu gromadzenia z segregacją i wywóz 
przez odpowiednie sEurby komunalne na wysypisko 
odpadów;

2) nalery opracować i wdrarać system zbierania 
odpadów po wstępnej segregacji w miejscach ich 
powstawania z odzyskiem surowców wtórnych lub 
w najblirszej sortowni, zgodnie z powiatowym i 
gminnym programem gospodarki odpadami,

3) kontenerowe punkty gromadzenia odpadów (z 
wyjątkiem odpadów przemysEowych i chemicznych) 
muszą speEniać wymagania sanitarne i ochrony [ro-
dowiska oraz lokalizowane muszą być w miejscach 
akceptowanych przez mieszkaGców.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) linie energetyczne sieci niskiego napięcia:
a) podstawą zasilania obszaru opracowania w 

energię są istniejące sieci niskiego napięcia;
b) utrzymuje się istniejącą sieć niskiego napięcia 

- en napowietrzną oraz przewiduje się jej rozbudo-
wę, modernizację i dobudowę wraz z koniecznymi 
stacjami transformatorowymi wedEug potrzeb uryt-
kowników zgodnie z ustaleniami zarządcy sieci. 
Przewiduje się jej skablowanie na caEym obszarze 
opracowania;

2) linie energetyczne sieci [redniego napięcia:
a) przez teren opracowania przebiegają napo-

wietrzne linie [redniego napięcia - EE -15kV｠pas 
technologiczny wolny od zabudowy o szeroko[ci 
15,0m to jest po 7,5m od osi linii obowiązuje dla 
zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na 
staEy pobyt ludzi.

b) przewiduje się jej rozbudowę, modernizację i 
dobudowę wraz z koniecznymi stacjami transforma-
torowymi wedEug potrzeb urytkowników zgodnie z 
ustaleniami zarządcy sieci. Przewiduje się jej skablo-
wanie na caEym obszarze opracowania;

3) elektroenergetyczna sieć przesyEowa wysokie-
go napięcia:

a) przez teren opracowania przebiega napowietrz-
na elektroenergetyczna sieć przesyEowa - EE - 
220kV-pas technologiczny wolny od zabudowy o 
szeroko[ci 50,0m to jest po 25,0m od osi linii obo-
wiązuje dla zabudowy mieszkaniowej lub innej prze-
znaczonej na staEy pobyt ludzi, warunki lokalizacji,

b) przewiduje się jej rozbudowę, przebudowę, 
prace eksploatacyjne, remontowe i modernizacyjne 
wraz z morliwo[cią budowy nowej linii na jej miej-
scu. Realizacja inwestycji po trasie istniejącej linii 
nie wyEącza morliwo[ci rozmieszczania sEupów i 
urządzeG niezbędnych do korzystania z linii w in-
nych nir dotychczasowych miejscach;

4) zmniejszenie szeroko[ci pasa technologicznego 
dla sieci energetycznych nastąpić more jedynie na 
wniosek inwestora za zgodą zarządcy lub wEa[cicie-
la sieci energetycznej;

5) w pasie technologicznym sieci elektroenerge-
tycznych obowiązują zasady zawarte w §12 pkt. 3 
oraz §17 pkt 3. Ponad to dla elektroenergetycznej 
sieci przesyEowej 220KV obowiązuje zaopiniowanie 
lub uzgodnienie z wEa[cicielem linii dziaEaG w pa-
sie technologicznym linii lub jego bezpo[rednim są-
siedztwie dotyczących:

a) zalesienia terenów rolnych,
b) lokalizacji budowli zawierających materiaEy nie-

bezpiecznie porarowo, stacji paliw i stref zagroro-
nych wybuchem,

c) wszelkich zmian w kwalifikacji terenu.
5. Zaopatrzenie w ciepEo:
1) zaopatrzenie w ciepEo bazuje na lokalnych indy-

widualnych pródEach ciepEa;
2) ustala się budowę indywidualnych systemów 

grzewczych w oparciu o stosowne przepisy odręb-
ne. Morliwo[ć realizacji centralnej ciepEowni dla ca-
Eego obszaru. przemysEowo- skEadowego;

3) preferuje się stosowanie paliw ekologicznie 
czystych.
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6. Zaopatrzenie w gaz:
Przewiduje się po realizacji gazyfikacji gminy i te-

renów opracowania oraz realizację przyEączy gazo-
wych do poszczególnych dziaEek.

7. Telekomunikacja:
1) zachowuje się istniejącą abonencką telefo-

niczną sieć napowietrzną t; wraz z morliwo[cią jej 
ewentualnej modernizacji (skablowanie);

2) przewiduje się morliwo[ć rozbudowy sieci na 
dalszą czę[ć terenu zgodnie z potrzebami inwesto-
rów i warunkami wydanymi przez operatora;

3) dopuszcza się lokalizowanie inwestycji celu 
publicznego z zakresu Eączno[ci publicznej w tym 
masztów telefonii komórkowej zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami odrębnymi;

RozdziaE 4.
Ustalenia dotyczące komunikacji

§15. 1. Na obszarze opracowania na mocy prze-
pisów odrębnych ustala się parametry techniczne 
dróg i nieprzekraczalne linie zabudowy:

1) ulicy w ciągu drogi wojewódzkiej KD KW - nr 
852 klasy ｧGｦ:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 25,0 
m,

b) szeroko[ć jezdni ｠ 5,5 m ｠ 7,0 m,
c) jedno- lub dwustronne chodniki oddzielone od 

jezdni pasem zieleni z wydzieleniem [cierki rowe-
rowej,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy liczona od kra-
wędzi jezdni dla budynków w terenie zabudowanym 
｠ 8,0 m,

e) zjazd publiczny zgodnie z przepisami odrębnymi 
i warunkami zarządcy drogi,

2) ulicy w ciągu drogi powiatowej KDKP nr 3510L 
klasy ｧZｦ:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 25,0 
m,

b) szeroko[ć jezdni ｠7,0 m,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy liczona od kra-

wędzi jezdni dla budynków w terenie zabudowanym 
w dostosowaniu do istniejącej zabudowy ｠ 11,0 m; 

d) zjazd publiczny zgodnie z przepisami odrębnymi 
i warunkami zarządcy drogi,

3) ulica wewnętrzna 1KDW na terenach U, UR, S:
a) szeroko[ci w liniach rozgraniczających 
- 10,0 m,
b) linia zabudowy licząc od krawędzi ulicy 
｠ 8,0 m,
4) ulice wewnętrzne 1KDW ｠ istniejąca na tere-

nach P, S, UR:
a) szeroko[ci w liniach rozgraniczających zmien-

na,
b) linia zabudowy licząc od krawędzi drogi dla bu-

dynków ｠ jak w stanie istniejącym,
5) ulice wewnętrzne 2KDW - projektowana na te-

renach P, S, UR:
a) szeroko[ci w liniach rozgraniczających 
｠ 10,0 m ｠ 12,0 m,

b) linia zabudowy licząc od krawędzi drogi dla bu-
dynków ｠ 8,0 m,

c) nawrotka o wymiarach 20m x 20m,
6) ciąg pieszo-jezdny KX o szeroko[ci w liniach 

rozgraniczających - 5,0 m ｠ stanowiący dojazd do 
dziaEki nr ew. 126/17 - poza terenem opracowania,

2. Przewiduje się w pasach drogowych w uzgod-
nieniu z wEa[ciwym zarządcą drogi, o ile warunki 
techniczne i wymogi bezpieczeGstwa na to pozwa-
lają, lokalizację infrastruktury technicznej nie zwią-
zanej z drogami, w tym równier telekomunikacyjnej.

3. Dla drogi publicznej dopuszcza się:
1) lokalizację budynków w odlegEo[ciach mniej-

szych nir wymienione w pkt 2 ust. 1 do 5, jednak 
nie mniejszej nir w przepisach ustawy o drogach 
publicznych, w nawiązaniu do istniejących w do-
brym stanie technicznym budynków, w uzgodnieniu 
z wEa[ciwym zarządcą drogi;

2) ogrodzenia nalery sytuować w liniach rozgra-
niczających dróg i ulic przy zachowaniu warunków 
widoczno[ci i bezpieczeGstwa ruchu;

4. Modernizacja istniejącego odcinka winna 
uwzględniać zasadę drorno[ci ciągów ekologicz-
nych poprzez:

1) realizację w odpowiednich miejscach przepu-
stowo[ci 1,5 ｠ 2,0 m o utwardzonej nawierzchni 
umorliwiającej swobodny przepEyw wody i prze-
mieszczanie się maEych zwierząt;

2) zagwarantowanie ochrony wód i gleby poprzez 
wykonanie szczelnych rowów odprowadzających 
wody opadowe z koron dróg. Wody opadowe i roz-
topowe z dróg podlegają oczyszczeniu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Tereny urządzeG komunikacji drogowej 

§16. 1. Przewiduje się realizację parkingów zgod-
nie z potrzebami inwestorów.

2. Przewiduje się zjazdy z gEównej drogi wewnętrz-
nej do poszczególnych dziaEek jako publiczne.

3. Przewiduje się realizację dróg porarowych za-
pewniających dojazd jednostek ratowniczych do 
poszczególnych obiektów zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

RozdziaE 5.
Zasady i warunki zagospodarowania terenów 
otwartych wedEug rodzajów przeznaczenia

§17. 1. Tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni 
niepublicznej izolacyjne, itp.

Nalery ją estetycznie zagospodarowywać, lokali-
zować obiekty maEej architektury oraz chronić i kon-
serwować istniejący drzewostan.

2. Tereny zieleni nieurządzonej - wprowadza się 
obowiązek zachowania, rewaloryzacji i ochrony ist-
niejących zadrzewieG. Usuwane mogą być zadrze-
wienia zagrarające bezpieczeGstwu, ryciu i mieniu, 
obumarEe lub obumierające, uniemorliwiające re-
alizację inwestycji celu publicznego w rozumieniu 
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przepisów odrębnych.
3. W pasach technologicznych linii energetycznych 

wysokich, [rednich i niskich napięć zakazuje się za-
drzewiania pod istniejącymi liniami energetycznymi. 
Pod liniami elektroenergetycznymi wysokich i [rednich 
napięć nalery pozostawić bez zadrzewienia pas o sze-
roko[ci min. 9,30m. W pozostawianym pasie dopusz-
cza się ewentualne zadrzewienie i zakrzewienie pod 
warunkiem utrzymywania pod linią drzew i krzewów 
nie przekraczających 2 m wysoko[ci oraz pozostawio-
ne wokóE kardego sEupa powierzchni nie zadrzewionej 
w odlegEo[ci co najmniej 4,0 m od sEupa.

RozdziaE 6.
Ustalenia szczegóEowe dla poszczególnych jedno-

stek osadniczych

§18. 1. Na obszarze objętym planem obowiązują 
zasady zawarte w ustaleniach ogólnych uchwaEy.

2. Przypadki dokEadniejszego lub odmiennego za-
gospodarowania nir podano w ustaleniach ogólnych 
sprecyzowane są dla poszczególnych terenów w 
ustaleniach szczegóEowych.

3. Obowiązują symbole i numeracja okre[lone w 
§6 RozdziaEu 1 oznaczone na rysunku planu w ska-
li:1:1000

§19. 1-U,UR,S - tereny z podstawowym prze-
znaczeniem pod zabudowę usEug komercyjnych, 
rzemiosEa i skEadów z zielenią towarzyszącą. Ustala 
się zmianę dotychczasowej funkcji nieurządzonego 
targowiska na tereny uporządkowanej zabudowy 
zgodnie z przeznaczeniem terenu. Przewiduje się za-
budowę obiektów handlu, rzemiosEa usEugowego i 
magazynów handlu hurtowo detalicznego zgodnie z 
ustaleniami ogólnymi.

 Budynki, ze względu na uwarunkowania wynikEe 
z ochrony warto[ci przyrodniczych NATURA 2000 
oraz obszaru stanowiącego korytarz ekologiczny 
rzeki Huczwy i przepisów odrębnych, nalery loka-
lizować w odlegEo[ci nie mniejszej nir 30,0 m od 
brzegów rzeki.

 Dojazd do terenu drogą wewnętrzną 1KDW od 
drogi wojewódzkiej nr 832. Morliwo[ć dojazdu i 
doj[cia równier ciągiem pieszo jezdnym KX zlokali-
zowanym poza granicami opracowania. 

 Morliwo[ć podziaEu terenu wedEug potrzeb in-
westorów zgodnie z ustaleniami ogólnymi. Dojazd 
do poszczególnych dziaEek drogami wewnętrznymi 
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

 Przez teren przebiega linia [redniego napięcia 
15kV z pasem technologicznym. PozostaEe warunki 
zagospodarowania zgodnie ustaleniami ogólnym. 

 2-ZP - tereny z podstawowym przeznaczeniem 
pod zieleG urządzoną stanowiącą zieleG ochronną w 
korytarzu ekologicznym rzeki Huczwy. Na terenach 
tych morliwo[ć wprowadzenia elementów maEej 
architektury. PozostaEe warunki zagospodarowania 
zgodnie ustaleniami ogólnym.

§20. 1-P,S,UR - tereny z podstawowym przezna-

czeniem pod zabudowę skEadów, magazynów oraz 
usEug związanych z obsEugą rolnictwa. Utrzymuje 
się tereny zainwestowane. Dotychczasowa zabu-
dowa more być remontowana, przebudowywana, 
wymieniana oraz. uzupeEniana o nowe obiekty w 
zalerno[ci od potrzeb inwestora. Dojazd do terenu 
opracowania od drogi powiatowej nr 3510L istnie-
jącą drogą wewnętrzną 1KDW oraz drogą projekto-
waną 2KDW. Przez teren przebiega linia [redniego 
napięcia 15kV z pasem technologicznym. 

2-P,S,UR ｠ tereny z podstawowym przeznacze-
niem pod zabudowę przemysEową, skEadów, maga-
zynów, rzemiosEa i usEug uciąrliwych oraz obsEugi 
rolnictwa. Czę[ci obecnie niezagospodarowana któ-
rej przewiduje się zabudowę obiektów przemysEo-
wych, skEadowych, magazynów handlu hurtowego, 
urządzeG obsEugi rolnictwa i budownictwa, rzemio-
sEa produkcyjnego zgodnie z ustaleniami ogólnymi. 
Morliwo[ć podziaEu terenu wedEug potrzeb inwe-
storów zgodnie z ustaleniami ogólnymi. Dojazd do 
terenu od drogi powiatowej nr 3510L drogą we-
wnętrzną 2KDW. Dojazd do poszczególnych dzia-
Eek drogami wewnętrznymi zgodnie z planem zago-
spodarowania terenu. Przez teren przebiegają linie 
[redniego napięcia 15kV z pasami technologicznymi 
oraz elektroenergetyczna sieć przesyEowa 220 kV 
z pasem technologicznym. PozostaEe warunki zago-
spodarowania zgodnie ustaleniami ogólnymi.

RozdziaE 7.
Postanowienia koGcowe

§21. Ustala się stawki procentowe opEaty związa-
nej ze wzrostem lub spadkiem warto[ci nieruchomo-
[ci zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w tym dla:

1) terenów zabudowy przemysEowej, skEadów, 
rzemiosEa produkcyjnego ｠ 5%;

2) terenów zabudowy usEug komercyjnych, rze-
miosEa i skEadów - 10%.

3) terenów infrastruktury technicznej i komunika-
cji ｠ drogi ｠ 0,1%.

§22. Na obszarze objętym zmianą planu tracą moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Daszczów w skali 1:10000 
uchwalonego UchwaEą nr IX/54/03 z dnia 25 sierp-
nia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lu-
belskiego Nr 152/03 poz.3204).

§23. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Daszczowa.

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

 Przewodniczący Rady 
Adam Piasecki
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr III/12/10

Rady Miejskiej w Daszczowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

 
Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Daszczów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz zmia-
ny z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U. Nr 141, 

poz.1492, z 2005 roku Dz. U. Nr 113, poz. 954, 
Dz. U. Nr 130, poz. 1087) stwierdza się, re do pro-
jektu planu w okresie wywieszenia do publicznego 
wglądu nie wniesiono radnych uwag.



Dziennik Urzędowy
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ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr III/12/10

Rady Miejskiej w Daszczowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

 
Sposób realizacji oraz zasad finansowania zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Daszczów z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 

gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 oraz zmiany 
z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U. Nr 141, poz. 
1492 z 2005 roku Dz. U. Nr 113, poz. 954, Dz. U. 
Nr 130, poz. 1087) stwierdza się, re realizacja in-
frastruktury technicznej nastąpi po opracowaniu od-
powiedniego projektu budowlanego i przystosowa-

nia terenu do jej budowy. Finansowana będzie przez 
Gminę Daszczów ze [rodków wEasnych, [rodków 
pomocowych Unii Europejskiej, funduszy ochrony 
[rodowiska oraz spóEdzielczych i prywatnych inwe-
storów.


