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UCHWAŁA NR XXXVIII/522/09

RADY GMINY ZAMOŚĆ

z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
mieszkalnictwa jednorodzinnego w miejscowości Łapiguz Gmina Zamość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 z z późniejszymi zmianami) oraz 
Uchwały nr XIX/217/2008 Rady Gminy Zamość z 
dnia 30 kwietnia 2008 r. po stwierdzeniu zgodno-
ści ustaleń ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość 
uchwalonym uchwałą nr XXX/261/98 Rady Gminy 
Zamość z dnia 16 czerwca 1998 r. wraz z później-
szymi zmianami - Rada Gminy uchwala:

Rozdział 1 
Ustalenia formalne i wprowadzające

§1.1. Zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów  mieszkalnictwa jed-
norodzinnego w Łapiguzie w granicach:,

1) od zachodu droga wojewódzka nr 843,
2) od północy droga wewnętrzna nr ew. 260/1 

stanowiąca własność gminy
3) od wschodu granica z terenami usług,
4) od południa tereny osiedla zabudowy jednoro-

dzinnej zwany dalej planem.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego stanowią:
1) ustalenia planu będące treścią niniejszej uchwa-

ły składającej się z ustaleń dotyczących obszaru 
opracowania 

2)  rysunku  planu  tj.   planszy  podstawowej   pt.:   
„Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzenne-
go terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego w Ła-
piguzie zmiana” w skali 1:1000 stanowiący załącz-
nik nr 1 niniejszej uchwały;

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcia w 

sprawie zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia pla-
nu do publicznego wglądu;

2) załącznik nr 3 zawierający program realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej  zapi-
sanej  w planie  wraz z zasadami  ich  finansowania  
będącym  zadaniem własnym gminy..

§2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
Studium — należy rozumieć zgodność z ustalenia-

mi „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Zamość”; 

Rysunku planu - należy rozumieć ustalenia zawar-
te w rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego 
załącznik do uchwały; 

Terenie - oznacza teren o określonym w planie  
przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym wy-
znaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi oraz oznaczony numerem i symbolami litero-
wymi; 

Działce - należy rozumieć nieruchomość lub jej 
część przeznaczoną pod zabudowę lub zagospoda-
rowanie; 

Przepisach szczególnych - należy rozumieć przepi-
sy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

Przeznaczeniu podstawowym - należy rozumieć 
przeznaczenie, które przeważa na danym obszarze 
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 

Przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym  
-  należy rozumieć przeznaczenie inne niż podsta-
wowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe ale nie jest sprzeczne z funkcją obsza-
ru; 

Obiektach lub terenach uciążliwych - należy rozu-
mieć:

- przedsięwzięcia mogące znacząco oddziałvwać 
na środowisko, dla którvch sporządzanie raportu 
oddziaływania na środowisko jest wymagane (inwe-
stycje szczególnie szkodliwe), zgodnie z przepisami 
szczególnymi;

- przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko może być wymagane 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

Obiektach lub terenach nieuciążliwych - należy ro-
zumieć przedsięwzięcia niezaiiczone do grupy przed-
sięwzięć, dla których jest wymagane lub   może być 
wymagane sporządzenie oceny oddziaływania na 
środowisko; 

Drodze (ulicy) publicznej — należy przez to rozu-
mieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o dro-
gach publicznych do jednej z kategorii dróg wydzie-
loną liniami rozgraniczającymi; 

Drodze (ulicy) wewnętrznej — należy rozumieć 
urogę niezaliczoną do żadnej kategorii dróg publicz-
nych, a stanowiącą ciąg komunikacyjny ogólnodo-
stępny z wydzielonymi liniami rozgraniczającymi tj. 
ulice w terenach mieszkaniowych   ciąg pieszo - 
jezdny itp.

Dostępie do drogi publicznej z nieruchomości — 
wjazd i wyjazd z nieruchomości w drogę publiczną 
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych;
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§3.1. Plan obejmuje obszar określony w §1 niniej-
szej uchwały.

2. Plan uwzględnia zasady rozwoju zrównowa-
żonego. Nie narusza walorów przyrodniczych i kra-
jobrazowych miasta. Przyjmuje określone w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Lubelskiego kierunki rozwoju przestrzennego gminy.

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 uchwał Rady Gminy.

4. Tereny, dla których Plan przewiduje inne za-
gospodarowanie od dotychczasowego mogą być 
użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu 
zagospodarowania zgodnie z określonym Planem. 
Wszelkie działania sprzeczne z przewidzianą funkcją 
są zakazane.

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące całego obszaru 

§4.1. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Za-
mość w planie uwzględniono podstawowe zasady 
polityki przestrzennej określonej jako trwały i zrów-
noważony rozwój gminy.

2. Obszar opracowania położony jest w terenach 
określonych w „Studium” jako „tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej”.

§5. Przedmiotem ustaleń planu, o którym mowa 
w §1 jest określenie:

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

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

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

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenów;
2) określenia przeznaczenia oraz zasad zagospo-

darowania terenu w sposób umożliwiający kształ-
towanie ładu przestrzennego oraz zapewniającego 
ochronę środowiska naturalnego i wartości kulturo-
wych; 

3)  unormowanie i uporządkowanie działań inwe-
stycyjnych zgodnie z wymogami zachowania ładu 
przestrzennego;

4) kształtowanie prawidłowego układu komunika-
cyjnego wraz z dostosowaniem go do uwarunko-
wań lokalnych.

§6.1. Obowiązującymi ustaleniami planu, są na-
stępujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) granice obszaru objętego planem (opracowa-
nia);

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy;

4) przebieg linii energetycznych średniego i niskiego 
napięcia, lokalizacja stacji transformatorowej, wraz 
ze strefą bezpieczeństwa (pas wolny od zabudowy); 

5) przebieg pozostałych mediów infrastruktural-
nych

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wy-
mienione w ust. 2 mają charakter postulowany lub 
informacyjny.

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

1) tereny zainwestowane 
MN - zabudowa jednorodzinna z podstawowym 

przeznaczeniem pod   zabudowę jednorodzinną z 
dopuszczeniem działalności gospodarczej (usługi 
komercyjne) związanej z zaopatrzeniem i bytowa-
niem ludności wraz z obiektami i urządzeniami to-
warzyszącymi (w budynkach wolnostojących lub 
jako wbudowane);

2. komunikacja drogowa i jej obsługa
KDKW - droga publiczna wojewódzka zgodnie z 

obowiązującąnumeracją, 
KDW- - drogi wewnętrzne osiedlowe 
KDX - ciąg pieszo - jezdny
3. infrastruktura techniczna:
EE - linia średniego napięcia wraz z urządzeniami 

(transformator)- istniejąca,
en - linia niskiego napięcia- istniejąca,
g - sieć średnioprężna sieci gazowej- istniejąca,
t - linia telefoniczna - istniejąca.
Oznaczenia literowe stanowią uzupełnienia ozna-

czeń graficznych określonych na rysunku planu.
Dopuszcza się dla niektórych terenów przezna-

czenie uzupełniające, mieszane lub zastępcze okre-
ślone odpowiednimi symbolami na rysunku planu. 
Nie może ono jednalc kolidować z przeznaczeniem 
podstawowym.

 
§8. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska
1. Do obszarów ochrony planistycznej zaliczono:
1) obszar ochronny zbiornika śródlądowego - 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 407 Niecka 
Lubelska (Chełm - Zamość) Obszar Wysokiej Ochro-
ny. Ochrona jego polega na:

a) wykluczeniu lokalizacji inwestycji znacząco od-
działujących na wody podziemne i powierzchniowe 
pod względem ilościowym i jakościowym, w rozu-
mieniu przepisów Specjalnych (Prawo Ochrony Śro-
dowiska),

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

c) rozbudowie sieci kanalizacyjnej i przepompow-
ni ścieków, uszczelnianiu zbiorników bezodpływo-
wych (szamb) na obszarach nie skanalizowanych 
oraz nadzór nad ich eksploatacją;
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d) ochrona planistyczna OWO GZWP nr 407 obo-
wiązuje do czasu jego prawnego ustanowienia w 
drodze rozporządzenia dyrektora regionalnego za-
rządu gospodarki wodnej.

2) strefę zewnętrznej  ochrony pośredniej  ujęcia 
wody podziemnej  Łabuńka, dla której obowiązują 
zakazy wynikające z obowiązujących decyzji admi-
nistracyjnych. Dla terenu opracowania dotyczy to:

a) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków ko-
munalnych i przemysłowych do ziemi i wód po-
wierzchniowych,

b) stosowania nawozów sztucznych niezgodnie z 
zaleceniami służb agrotechnicznych oraz środków 
ochrony roślin,

c) składowania środków i odpadów promienio-
twórczych:

2. Zasady zagospodarowania na obszaracn ochro-
ny pianistycznej muszą być zgodne z przepisami 
szczególnymi i decyzjami administracyjnymi.

§9.1.   W oparciu o przepisy szczególne wprowa-
dza się zakaz:

1) wprowadzania nieoczyszczonych i oczyszczo-
nych ścieków do gruntu (rozsączanie):

2) przechowywanie odpadów z grupy niebezpiecz-
nych, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i 
zdrowia oraz środowiska naturalnego;

3) przekraczania  w  terenach  mieszkalnictwa  do-
puszczalnego hałasu zgodnie ze standardami aku-
stycznymi określonymi przepisami szczególnymi;

4) emisji do powietrza atmosferycznego zanie-
czyszczeń powyżej norm stężeń dopuszczalnych 
zgodnie ze standardami akustycznymi określonymi 
przepisami szczególnymi;

5) realizowania przedsięwzięć mogących  znaczą-
co  oddziaływać  na  środowisko  w  rozumieniu 
przepisów specjalnych (art. 51 Prawa ochrony śro-
dowiska). 

2. W przypadku natrafienia podczas realizacji prac 
ziemnych (wykopy) na kopalne szczątki roślin lub 
zwierząt, należy postępować zgodnie z przepisami 
szczególnymi tj. powiadomić o tym wojewodę, lub 
wójta.

§10. Ustalenia dotyczące ochrony wartości kul-
turowych

1. Obszary i obiekty ściśle chronione
na mocy ustawy z dnia 23.07 2003 r o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami wpisane do reje-
stru zabytków na terenie opracowania nie wystę-
pują.

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 
historycznej zabudowy, prace budowlane należy 
wstrzymać w celu zadokumentowania i wyeksplo-
rowania odkrytych zabytków i obiektów. W razie 
konieczności należy poszerzyć wykopy inwestycyj-
ne i uzyskać pozwolenie konserwatorskie na prze-
prowadzenie nadzoru archeologicznego.

§11. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznej:

1. Ochrona przestrzeni publicznej, a w tym krajo-
brazu kulturowego polega na:

1) zachowaniu w miarę możliwości historycznej 
sieci dróg;

2) likwidacji i modernizacji obiektów dysharmonij-
nych;

2. Ustala się zachowanie istniejącego układu prze-
strzeni publicznych oraz wprowadzenie nowych ele-
mentów określonych planem w tym:

1) wprowadza się obowiązek:
a) ujednoliconego typu nawierzchni ciągów komu-

nikacyjnych,
b) ujednoliconego typu i układu oświetlenia /la-

tarń/ przy istniejących i projektowanych ciągach ko-
munikacyjnych;

2)  wprowadza się zakaz  stosowania betonowych 
ogrodzeń w liniach rozgraniczających  dróg ogrodze-
nia te nie mogą przekraczać 1,50 m;

3) umożliwia się sytuowanie tablic reklamowych 
naściennych umieszczonych na wysokości stropu 
lub na ścianach pionowych budvnków oraz reklam 
wolnostojących o wysokości max. 3,0 m a w pa-
sach rozgraniczających drogi za odpowiednią zgodą 
zarządcy drogi; 

3. Ustala się konieczność modernizacji elementów 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz bu-
dowę nowej zapewniającej lepsze użytkowanie te-
renu.

§12. Inne obiekty i tereny podlegające ochronie 
Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny 
górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo po-
wodzi, zagrożone usuwaniem się mas ziemnych, ani 
inne obiekty i tereny podlegające ochronie.

§13. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenów
1. Tereny budownictwa jednorodzinnego stano-

wią teren prywatny dla którego nie wyznacza się 
terenów wymagających scalania..

2. Plan proponuje granice wtórnego podziału te-
renu na

1) dziewięć działek budowlanych z możliwością 
w uzasadnionych przypadkach, łączenia działek dla 
uzyskania większej powierzchni; 

2) ciąg pieszo-jezdny o parametrach określonych 
w §1.

3. Dla ciągu pieszo - jezdnego ustala się obowią-
zek utrzymania dojazdu do dwóch działek zgodnie z 
rysunkiem planu.
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§14. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania i użytkowania terenów

Tereny przeznaczone w planie, do czasu realiza-
cji planowanej funkcji, powinny być użytkowane w 
sposób dotychczasowy jako tereny rolnicze.

§15. Ustalenia dotyczące zabudowy i zagospoda-
rowania terenu 

1. Teren zabudowy jednorodzinnej dla której usta-
la się:

1) wysokość budynków mieszkalnych nie prze-
kraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym 
w miarę możliwości ostatnia w poddaszu użytko-
wym, możliwość lokalizacji usług w parterze. Dachy 
dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 
do 45° z dopuszczeniem naczółków, lukarn, okien 
połaciowych i pokryciu materiałami posiadający-
mi atest. Preferowane materiały wykończeniowe 
to drewno, kamień, ceramika lub inne posiadające 
atest Powierzchnia biologicznie czynna min 50%.
Powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40%.

2) wysokość budynków gospodarczych wolnosto-
jących nie przekraczająca wysokości 6,0 m licząc 
od poziomu terenu do kalenicy o kącie nachylenia 
połaci dachu do około 42°, 

3) możliwość wzbogacenia funkcji podstawowej 
- mieszkalnictwo jednorodzinne o funkcję Uzupeł-
niającą - usługi komercyjne pod warunkiem, że nie 
ograniczą możliwości realizacji podstawowej funkcji 
terenu na sąsiednich działkach sytuowania obiek-
tów i urządzeń związanych z zabudową siedlisk i 
są dostępne od drogi publicznej, poprzez drogę we-
wnętrzną lub ciąg pieszo-jezdny.

Rozdział 3

§16. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicz-
nej

1. Zaopatrzenie w wodę:
1) ustala się obecnie możliwość realizacji zaopa-

trzenia w wodę w następujących wariantach w za-
leżności od możliwości inwestorów:

a) lokalizacja indywidualnych studni na każdej po-
sesji;

b) podłączenie się do systemu wodociągu osiedlo-
wego po jego realizacji

2) po realizacji sieci wodociągu wiejskiego zbior-
czego likwidacja lub odpowiednie zabezpieczenie 
studni na poszczególnych posesjach w sposób unie-
możliwiający inne ich wykorzystanie (np. szamba).

2. Gospodarka ściekowa:
1) kanalizacja sanitarna dla której ustala się zasa-

dy gospodarki ściekowej poprzez:
a) realizację szczelnych zbiorników bezodpływo-

wych na każdej posesji i systematyczne ich opróż-
nianie z wywozem do oczyszczalni miejskiej lub 
przydomowych ekologicznych oczyszczalni ście-
ków;

b) po realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej - pod-
łączenie poszczególnych posesji.

2) kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wód 
opadowych z poszczególnych posesji przewiduje się 
powierzchniowo na teren własnej nieruchomości.

3. Gospodarka odpadami
1) ustala się zasady usuwania odpadów stałych 

z terenu opracowania poprzez zastosowanie przy 
posesjach pojemników indywidualnych lub kontene-
rowego systemu gromadzenia z segregacją. Wywóz 
nieczystości przez odpowiednie służby komunalne 
na wysypisko odpadów;

2) należy opracować i wdrażać system zbierania 
odpadów po wstępnej segregacji w miejscach ich 
powstawania z odzyskiem surowców wtórnych;

3) kontenerowe punkty gromadzenia odpadów (z 
wyjątkiem odpadów przemysłowych i chemicznych) 
muszą spełniać wymagania sanitarne i ochrony śro-
dowiska oraz lokalizowane muszą być w miejscach 
akceptowanych przez mieszkańców.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną
1) utrzymuje się istniejącą, napowietrzną linię 

średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV- 
en oraz przewiduje się ich rozbudowę, modernizację 
i dobudowę według potrzeb użytkowników zgodnie 
z ustaleniami i standardami zarządcy sieci. Zaleca 
się jej skablowanie na całym obszarze osiedla;

2) utrzymuje się istniejącą napowietrzą stacj i 
transformatorowej 15/04kV EE,

3) obowiązuje zachowanie stref bezpieczeństwa 
to jest pasa wolnego od zabudowy od linii

a) napowietrznej 15kV - 15,0 m po 7,5 m od osi 
linii, 

b) napowietrznej 0,4kV - 7,0 m po 3,5 m od osi 
linii, 

c) kablowej 0,4kV i 15kV  - 2,0 m po 1,0 m od 
osi linii.

4) zakazuje się zadrzewiania pod istniejącymi linia-
mi energetycznymi średnich i niskich napięć. Pod li-
niami elektroenergetycznymi należy pozostawić bez 
zadrzewienia pas o szerokości min. 10,0 m.

W pozostawianym pasie możliwe jest ewentualne 
zadrzewienie i zakrzewienie pod warunkiem utrzy-
mywania pod liniądrzew i krzewów nie przekracza-
jących 2 m wysokości oraz pozostawione wokół 
każdego słupa powierzchni nie zadrzewionej w odle-
głości co najmniej 4 m od słupa.

5. Zaopatrzenie w ciepło
Ustala się zaopatrzenie w ciepło systemem grzew-

czym indywidualnym. Preferuje się stosowanie pa-
liw ekologicznie czystych. Budowa zgodnie z po-
trzebami właścicieli w oparciu o stosowne przepisy 
szczególne.

6. Zaopatrzenie w gaz
Przez część terenu opracowania przebiega gazo-

ciąg średnich ciśnień gf65. Ustala się rozbudowę 
gazociągu dla realizacji przyłączy do poszczegól-
nych obiektów i posesji wg ustaleń zarządcy sieci; 

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

niczną sieć napowietrzną t; wraz z możliwością, jej 
ewentualnej modernizacji (skablowanie);
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2) ustala się budowę sieci na całe osiedle zgodnie 
z potrzebami mieszkańców i warunkami wydanymi 
przez operatora;

Rozdział 4 

§17. Ustalenia dotyczące komunikacji 
1. Na obszarze opracowania na mocy przepisów 

szczególnych ustala się:
1) drogę publiczną układu zewnętrznego - KD KW 

- wojewódzka klasy G - nr 843;
2) drogi wewnętrzne:
1KDW - droga wewnętrzna osiedlowa istniejąca, 
2KDW - droga wewnętrzna osiedlowa projekto-

wana, 
3) ciąg pieszo - jezdny - KDX 
2. Ustala się, w oparciu o obecne zainwestowa-

nie, parametry techniczne dróg i nieprzekraczalne 
linie zabudowy: 

1) w ciągu drogi wojewódzkiej KDKW - odcinek 
istniejący o:

a) szerokości w liniach rozgraniczających - 20,0 m,
b) szerokości jezdni - 6,0 - 7,0 m,
c) jedno- lub dwustronne chodniki oddzielone od 

jezdni pasem zieleni z wydzieleniem ścieżki rowe-
rowej,

d) linia zabudowy liczonej od krawędzi jezdni do-
stosowana do istniejącej zabudowy:

• dla budynków mieszkalnych - jedno i dwukondy-
gnacyjnych — 30,0 m,

• dla pozostałych obiektów budowlanych w tere-
nie zabudowanym - 8,0 m,

2) dla istniejącej drogi wewnętrznej 1KDW:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m
b) szerokość jezdni - 5,0 m,
c) jednostronny chodnik oddzielony od jezdni pa-

sem zieleni z ewentualnym wydzieleniem ścieżki ro-
werowej,

d) linię zabudowy liczonej od krawędzi jezdni:
• dla budynków mieszkalnych - 15,0 m,
• dla pozostałych obiektów budowlanych - 8,0 m
3) dla projektowanej drogi wewnętrznej 2KDW z
a) szerokość w liniach rozgraniczających — 10,0 m 
b) szerokość jezdni - 5,0 m,
c) jednostronny chodnik z ewentualnym wydziele-

niem ścieżki rowerowej,
d) linię zabudowy liczonej od krawędzi jezdni:
• dla budynków mieszkalnych — 8,0 m,
• dla pozostałych obiektów budowlanych - 6,0 m.
4) dla projektowanego ciągu pieszo-jezdnego 

KDX:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 5,0 m 
b) linię zabudowy liczonej od krawędzi ciągu 6.0 

m. 
3. Dla drogi publicznej
1) należy ogrodzenia sytuować w liniach rozgra-

niczających  drogi przy zachowaniu warunków wi-
doczności i bezpieczeństwa ruchu

2) plan utrzymuje dotychczasowe szerokości pa-
sów drogowych, będących w trwałym zarządzie za-

rządcy drogi, do czasu przebudowy drogi istniejącej, 
polegającej na poszerzeniu jezdni, przebudowy ro-
wów odwadniających, realizacji ciągów komunikacji 
pieszej i rowerowej i innych elementów drogi.

Nowe szerokości pasów drogowych, wynikające 
z przepisów specjalnych (Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. z późniejszymi zmianami), zostaną ustalone 
w projektach technicznych dróg zgodnie z potrzeba-
mi. Do czasu zmiany właściciela, tereny rezerwowa-
ne pod pasy drogowe, będą wykorzystywane zgod-
nie z dotychczasowym użytkowaniem.

3) wszelkie wjazdy na indywidualne na posesje 
muszą być uzgodnione z zarządcą drogi.

4. Droga wewnętrzna istniejąca- plan utrzymu-
je dotychczasową szerokość pasów drogowych, 
będących w trwałym zarządzie zarządcy drogi do 
czasu przebudowy drogi istniejącej, polegającej na 
poszerzeniu jezdni, przebudowy rowów odwadnia-
jących, realizacji ciągów komunikacji pieszej i rowe-
rowej i innych elementów drogi. Ogrodzenia należy 
sytuować w linii rozgraniczającej drogi przy zacho-
waniu warunków widoczności i bezpieczeństwa ru-
chu. Wszelkie wjazdy na indywidualne na posesje 
muszą być uzgodnione z zarządcą drogi

5. Droga wewnętrzną oraz ciąg pieszo - jezdny 
- projektowane - realizację ich przewiduje się zgod-
nie z przepisami szczególnymi oraz potrzebami roz-
wojowymi terenu przy zachowaniu w części istnie-
jącego przebiegu po jego przebudowie i realizacji 
nowej części . Ogrodzenia należy sytuować w linii 
rozgraniczającej drogi przy zachowaniu warunków 
widoczności i bezpieczeństwa ruchu;

6. Przebudowa istniejących oraz budowa nowych 
odcinków dróg winna uwzględniać zasadę drożno-
ści ciągów ekologicznych poprzez:

1) realizację w odpowiednich miejscach przepu-
stowości 1,5 - 2,0 m o utwardzonej nawierzchni 
umożliwiającej swobodny przepływ wody i prze-
mieszczanie się małych zwierząt;

2) zagwarantowanie ochrony wód i gleby poprzez 
wykonanie szczelnych rowów odprowadzających 
wody opadowe z koron dróg;

3) realizację urządzeń chroniących wody (separa-
tory, oczyszczalniki) i gleby (pasy zieleni izolacyj-
nej).

Rozdział 5 

§18. Zasady i warunki zagospodarowania tere-
nów otwartych według rodzajów przeznaczenia

W granicach opracowania występuje jedynie zie-
leń przydrożną dla której wprowadza się obowiązek 
zachowania, rewaloryzacji i ochrony zieleni w tym 
zadrzewień przydrożnych. Usuwane mogą być za-
drzewienia zagrażające bezpieczeństwu, życiu i mie-
niu, obumarłe lub obumierające, uniemożliwiające 
realizację inwestycji celu publicznego w rozumieniu 
przepisów szczególnych;
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Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§19. Ustala się stawki procentowe opłaty związa-
nej ze wzrostem lub spadkiem wartości nieruchomo-
ści zgodnie żart. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w tym dla:

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
- 5% za wyjątkiem nieodpłatnego przekazania nie-
ruchomości na rzecz osób bliskich, gdzie ustala się 
zerową ( 0%) stawkę procentową.

§20. Dla terenu objętego niniejszym planem tra-
cą moc ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą 
nr XVIII/159/2000 Rady Gminy Zamość z dnia 27 
kwietnia 2000 roku opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 37 poz. 
439 z dnia 27 lipca 2000 roku.

§21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zamość.

§22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

Uchwała podlega także publikacji na stronie inter-
netowej gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jerzy Bondyra
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Załącznik Nr 2 
do uchwały nr XXXVIII/522/2009

Rady Gminy w Zamość
z dnia 21 października 2009 r.

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego

w Łapiguzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 oraz zmiany 
z 2004 r. nr 6 poz. 41 Dz. U. nr 141 pozl492 z 

2005roku Dz. U. Nr 113 poz. 954, Dz. U. Nr 130 
poz. 1087) stwierdza się, że do projektu planu w 
okresie wywieszenia do publicznego wglądu nie 
wniesiono żadnych uwag.
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXVIII/522/2009

Rady Gminy w Zamość
z dnia 21 października 2009 r.

Sposób realizacji oraz zasad finansowania zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego w Łapiguzie z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 
marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 oraz zmiany 
z 2004 r. 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, że realizacja infrastruktury 
technicznej nastąpi po opracowaniu odpowiedniego 

projektu budowlanego i przystosowania terenu do 
jej budowy.

Finansowana  będzie   przez   Gminę   Zamość   ze   
środków   własnych,   środków  pomocowych  Unii 
Europejskiej, funduszy ochrony środowiska, oraz 
prywatnych inwestorów.

Poz. 2889


