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UCHWADA NR III(20)10

 RADY GMINY HORODDO

 z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy HorodEo 

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 pópniejszymi zmianami) 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 2003r., Nr 80, poz.717 z pópniejszymi zmianami) 
- Rada Gminy 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 HorodEo przyjętego uchwaEą 
Nr XI/83/99 Rady Gminy HorodEo z dnia 28 grud-
nia 1999r, z pópniejszymi zmianami, uchwala się 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy HorodEo, zwaną dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje tereny poEorone w miejscowo[ci 
HorodEo i Liski.

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

uchwaEy;
2) rysunek planu - stanowiący zaEączniki graficzne 

Nr 1 i Nr 2 w skali 1:1000 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 3 ｠ zawierający rozstrzygnięcia 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy HorodEo;

2) zaEącznik Nr 4 ｠ zawierający rozstrzygnięcia 
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy HorodEo, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

§3. 1. Kiedy 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 zasad-
niczej w skali 1:1000, stanowiącej zaEączniki Nr 1 i 
Nr 2 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 urządzeG z zakresu infra-
struktury telekomunikacyjnej;

8) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ na-
lery przez to rozumieć budynek mieszkalny jednoro-
dzinny lub zespóE takich budynków, wraz z budyn-
kami gararowymi i gospodarczymi;

9) zabudowie letniskowej - nalery przez to rozu-
mieć zabudowę rekreacji indywidualnej przezna-
czoną do okresowego wypoczynku, z wyEączeniem 
prowadzenia w niej jakiejkolwiek dziaEalno[ci gospo-
darczej;

10) 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-
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sięwzięć okre[lonych w przepisach odrębnych, 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko i 
zdrowie ludzi, poza inwestycjami z zakresu infra-
struktury telekomunikacyjnej;

11) 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;

12) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery 
przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną 
powierzchnię 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 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 rórno-
rodnym podmiotom, 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. 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 oraz oznaczone znakami literowymi, okre[la-
jącymi sposób urytkowania terenu:

1) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej z usEu-
gami;

2) ML ｠ teren zabudowy mieszkaniowej letnisko-
wej;

3) KD ｠ tereny dróg publicznych.
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;

4) istniejąca zabudowa more podlegać rozbudo-
wie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie spo-
sobu urytkowania budynków pod warunkiem utrzy-
mania funkcji terenu okre[lonej w pkt 1 i 2;

5) 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;

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

2. Ustala się następujące zasady sytuowania bu-
dynków i ogrodzeG:

1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od 
dróg publicznych, zgodnie z rysunkiem planu;

2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
sytuowanie obiektów budowlanych w odlegEo[ci 
mniejszej nir okre[lona w planie za zgodą zarządcy 
drogi;

3) budynki przeznaczone na staEy pobyt ludzi po-
winny być wznoszone poza zasięgiem uciąrliwo[ci 
powodowanym ruchem drogowym (haEasem, drga-
niami, zanieczyszczeniem powietrza); przy czym do-
puszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu 
pod warunkiem zastosowania [rodków technicz-
nych zmniejszających uciąrliwo[ci ponirej poziomu 
ustalonego w przepisach odrębnych bądp zwiększa-
jących odporno[ć budynku na te zagrorenia i uciąr-
liwo[ci;

4) wprowadza się zakaz sytuowania ogrodzeG w 
granicach pasów drogowych;

5) 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
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§7. 1. Teren objęty planem poEorony w Liskach 
znajduje się w sąsiedztwie Obszaru Specjalnej 
Ochrony Ptaków Natura 2000 ｧLasy Strzeleckieｦ 
kod PLB 060007; zabrania się podejmowania dzia-
EaG mogących osobno lub w poEączeniu z innymi 
dziaEaniami, znacząco negatywnie oddziaEywać na 
cele ochrony obszaru Natura 2000.

2. Tereny objęte planem poEorone w Horodle i Li-
skach znajdują się w granicach otuliny Strzeleckie-
go Parku Krajobrazowego, planowanej do wEącze-
nia w granice Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. Do czasu wprowadzenia 
ochrony prawnej na tych obszarach wprowadza się 
zasady zagospodarowania 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,
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 wyEącze-
niem urządzeG z zakresu infrastruktury telekomuni-
kacyjnej.

3. Tereny objęte planem lerą w zasięgu projek-
towanej 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. Zakaz w nie dotyczy 
inwestycji celu publicznego, zgodnie z przepisami 
art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r.o ochronie przyrody (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 
880 z pópn. zm.)

4. Okre[la się tereny chronione przed haEasem 
zgodnie z przepisami odrębnymi, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami MN/U ｠ teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usEugami oraz ML ｠ 
teren zabudowy mieszkaniowej letniskowe dla któ-
rych obowiązuje:

1) dopuszczalny poziom haEasu komunikacyjnego 
w porze dziennej 60 dB, w porze nocnej 50 dB;

2) dopuszczalny poziom haEasu z pozostaEych pró-
deE - w porze dziennej 55 dB, w porze nocnej 45 dB.

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. 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, za wyjątkiem podziaEu w celu poszerze-
nia pasów drogowych dróg publicznych.

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. Na terenach przeznaczonych w planie pod za-
budowę dopuszcza się do czasu realizacji tych funk-
cji tymczasowe zagospodarowanie nieruchomo[ci z 
przeznaczeniem pod urytkowanie dotychczasowe, 
uprawy polowe oraz zieleG niską.

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

TytuE I
Miejscowo[ć HorodEo

§13. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MN/U ustala się jako przeznaczenie pod-
stawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usEugami.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 
którym mowa w ust.1, ustala się:
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1) obiekty maEej architektury;
2) urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-

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

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

1) ewentualny podziaE na nowe dziaEki budowlane 
zgodnie z warunkami technicznymi;

2) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki maks. 
40%; przy zagospodarowaniu dziaEki obowiązuje 
pozostawienie min. 40% powierzchni biologicznie 
czynnej;

3) ustala się następujące parametry zabudowy:
a) maksymalna wysoko[ć budynków mieszkal-

nych i usEugowych ｠ dwie kondygnacje nadziemne
b) maksymalna wysoko[ć budynków gospodar-

czych i gararowych - jedna kondygnacja nadziemna,
c) poziom zerowy budynków ｠ maks. 1,5 m po-

wyrej najwyrszego poziomu terenu,
d) geometria dachów budynków mieszkalnych i 

usEugowych ｠ dachy dwuspadowe lub wielospado-
we o kącie nachylenia poEaci 30 do 45º, z dopusz-
czeniem naczóEków, lukarn, okien poEaciowych; wy-
soko[ć kalenicy mierzona od najwyrszego poziomu 
terenu do 9,5 m,

e) geometria dachów budynków gospodarczych i 
gararowych ｠ dachy dwuspadowe, wielospadowe 
lub jednospadowe o nachyleniu poEaci 10 - 45º; wy-
soko[ć kalenicy mierzona od najwyrszego poziomu 
terenu do 6,0 m;

4) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 
frontu dziaEki min. 20,0 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni drogi powiatowej nr 3401L- zgodnie z rysun-
kiem planu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1 wyklucza 
się lokalizację warsztatów napraw samochodów 
(mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, wul-
kanizacji, itp.), warsztatów stolarskich, [lusarskich 
itp., w tym powodujących zakEócanie ciszy nocnej, 
nadmierny haEas, zanieczyszczenie powietrza, gene-
rowanie zapachów

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

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

2) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu 
gminnego;

3) odprowadzenie [cieków do bezodpEywowego 
zbiorników na nieczysto[ci ciekEe, docelowo do 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się 
lokalizację przydomowej oczyszczalni [cieków pod 
warunkiem wykonania badaG gruntowo-wodnych, 
które będą rzutowaEy na ewentualne dopuszczenie 
lokalizacji lub wybór rodzaju oczyszczalni;

4) obowiązek wstępnej segregacji odpadów w 
miejscu powstawania, wywóz na zorganizowane 
skEadowisko odpadów;

5) zaopatrzenie w ciepEo do ogrzewania budyn-

ków i przygotowania ciepEej wody z indywidualnych 
systemów grzewczych, z preferencją dla paliw ni-
skoemisyjnych;

6) gazyfikacja zabudowy zgodnie z warunkami ja-
kim winny odpowiadać sieci gazowe wedEug obo-
wiązujących przepisów odrębnych; dopuszczenie 
eksploatacji gazu pEynnego konfekcjonowanego w 
zbiornikach;

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

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

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

1) zjazd na teren ｠ z drogi powiatowej nr 3404 L 
zgodnie z warunkami zarządcy drogi;

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

§14. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem KD-P ustala się jako przeznaczenie pod-
stawowe: teren komunikacji.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady zagospodarowania terenu: 
- rezerwa terenu pod poszerzenie pasa drogowego 
drogi powiatowej.

TytuE I
Miejscowo[ć Liski

§15. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem ML ustala się jako przeznaczenie podsta-
wowe: teren zabudowy mieszkaniowej letniskowej.

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

1) obiekty maEej architektury;
2) urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacyjnej.
3. Na terenie, o których mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

1) przy podziale na nowe dziaEki budowlane obo-
wiązuje szeroko[ć frontu dziaEki - min. 18,0 m; mi-
nimalna powierzchnia dziaEki - 1000 m²｣;

2) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki maks. 
30%; obowiązuje pozostawienie min. 60% po-
wierzchni biologicznie czynnej;

3) ustala się następujące parametry zabudowy:
a) maksymalna wysoko[ć budynków mieszkal-

nych ｠ dwie kondygnacje nadziemne, druga kondy-
gnacja w poddaszu,

b) maksymalna wysoko[ć budynków gospodar-
czo- gararowych - jedna kondygnacja nadziemna,

c) poziom zerowy budynków - maks. 1,2 m powy-
rej najwyrszego poziomu terenu,

d) geometria dachów budynków mieszkalnych｠ 
dachy dwuspadowe o nachyleniu poEaci 30 - 45º, 
z dopuszczeniem naczóEków, lukarn, okien poEacio-
wych wysoko[ć kalenicy mierzona od najwyrszego 
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poziomu terenu do 9,0 m,
e) geometria dachów budynków gospodarczo -ga-

rarowych - dachy dwuspadowe lub jednospadowe 
o nachyleniu poEaci 10 - 45º; wysoko[ć kalenicy 
mierzona od najwyrszego poziomu terenu do 6,0 m;

4) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ 
min. 15,0 m od zewnętrznej krawędzi drogi gminnej 
KD-G, zgodnie z rysunkiem planu.

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

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

2) zaopatrzenie w wodę z ujęcia lokalnego, doce-
lowo z wodociągu gminnego;

3) odprowadzenie [cieków do bezodpEywowego 
zbiorników na nieczysto[ci ciekEe, docelowo do 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się 
lokalizację przydomowej oczyszczalni [cieków pod 
warunkiem wykonania badaG gruntowo-wodnych, 
które będą rzutowaEy na ewentualne dopuszczenie 
lokalizacji lub wybór rodzaju oczyszczalni;

4) obowiązek wstępnej segregacji odpadów w 
miejscu powstawania, wywóz na zorganizowane 
skEadowisko odpadów;

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

6) gazyfikacja zabudowy zgodnie z warunkami ja-
kim winny odpowiadać sieci gazowe wedEug obo-
wiązujących przepisów odrębnych; dopuszczenie 
eksploatacji gazu pEynnego konfekcjonowanego w 
zbiornikach;

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

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

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

1) zjazd na teren ｠ z drogi gminnej KD-G zgodnie 
z warunkami zarządcy drogi;

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

§16. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem KD-G ustala się jako przeznaczenie pod-
stawowe: teren komunikacji.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady zagospodarowania terenu: 
- rezerwa terenu pod poszerzenie pasa drogowego 
drogi gminnej.

RozdziaE 2
Ustalenia dotyczące rozwoju systemów uzbroje-

nia inrynieryjnego terenu

§17. Ustala się następujące zasady dotyczące 
uzbrojenia terenu:

1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci uzbro-
jenia terenu z morliwo[cią ich rozbudowy, przebu-
dowy, i konserwacji;

2) dopuszcza się budowę nowych sieci uzbrojenia 
terenu, w tym inwestycji z zakresu infrastruktury 
telekomunikacyjnej, zgodnie z projektem realizacyj-
nym;

3) realizacja nowych linii SN, nN oraz stacji trans-
formatorowych zgodnie z potrzebami zasilania ob-
szaru objętego planem;

4) wprowadza się zakaz sadzenia drzew i ro[lin-
no[ci o rozbudowanych systemach korzeniowych w 
miejscach przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

DZIAD III
Ustalenia przej[ciowe i koGcowe

§18. 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) .

§19. W granicach terenów objętych niniejszym 
planem traci moc miejscowy planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy HorodEo uchwalony 
UchwaEą Nr XXXIV/237/2002 Rady Gminy HorodEo 
z dnia 30 wrze[nia 2002 r. z pópn. zm. (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego z 2002 r. Nr 130, poz. 2723).

§20. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

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

 Przewodniczący Rady Gminy 
PaweE Augustynek
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr III(20)10

Rady Gminy HorodEo
z dnia 29 grudnia 2010 r.

 
Rozstrzygniecie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy HorodEo

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 HorodEo z 
dnia 6 grudnia 2010 roku o braku uwag wniesionych 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy HorodEo w trakcie 
jego wyEorenia do publicznego wglądu stwierdza 
się, ir odstępuje się od rozstrzygnięcia. 
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ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr III(20)10

Rady Gminy HorodEo
z dnia 29 grudnia 2010 r.

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

strzennego gminy HorodEo, 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 HorodEo 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. 


