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UCHWAIA Nr 493łXXXVIłŃ9 

RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zes”oJu handlowo-re—reacy–nego ｭKrywulaｬ zlo—alizowanego ”rzy ulŁ Ab”a Bazia—a 

w Lubaczowie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ust. ń ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 

z ”óun. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) 
”o stwierdzeniu zgodno`ci z usta―eniami Studium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego 

uchwaJą Nr ńŃ3łXXIXłŃń z dnia 28 wrze`nia 2ŃŃń rŁ, 
Rada Mie–s—a w Lubaczowie uchwa―a co nastę”u–e: 
 

IŁ PRźśPISŹ OGÓLNś 

 

§ ńŁ ńŁ Uchwa―a się zmianę mie–scowego ”―anu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego zes”oJu hand―owo 
ｦ rekreacyjnego ｭKrywu―aｬ ”rzy u―icy Ab”a Bazia—a 
w Lubaczowie, uchwa―onego uchwaJą Nr 73łXXVłŃń 
Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 20 kwietnia 

2001 rŁ ogJoszoną w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 44 z dnia 9 czerwca 
2001 r., poz. 759, zwanego dalej planem. 

 

2Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) zaJączni— nr ń ｦ rysunek zmiany planu 

wy—onany na ma”ie w s—a―i ń:5ŃŃ, stanowiący 
integra―ną czę`ć uchwaJy, 

 

2) zaJączni— nr 2 ｦ kopia rysunku planu 

z oznaczeniem granic terenu ob–ętego zmianą 
planu. 

 

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar 

o ”owierzchni o—oJo Ń,ń9 ha ”oJowony w re–onie 
osied―a Unii Lube―s—ie– w zasięgu oznaczonym na 
zaJączni—ach do uchwaJy granicą zmiany ”―anuŁ 
 

IIŁ PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

 

§ 3Ł W uchwa―e, o —tóre– mowa w § ń ustŁ ń 
wprowadza się nastę”u–ące zmiany: 
 

1. W § ń ustŁ 2 s—re`la się —ro”—ę na —oLcu 
i dodaje tekst w brzmieniu: 

 

ｭi rysun—u zmiany ”―anu, stanowiącego 
zaJączni— graficzny nr ń do ninie–sze– uchwaJyŁｬ  
 

2. W § 2 ustŁ ń 

 

a) w ”—t ńŁ3 s—re`―a się symbo― źPłUS i ”rzecine— 
przed tym symbolem, 

 

b) ”o ”un—cie ńŁ6 doda–e się ”un—t ńŁ7 
w brzmieniu: 

 

1.7 MW ｦ ”od zabudowę miesz—aniową 
wie―orodzinnąŁ  
 

3. W § 3 

 

a) w ustŁ 3 ―iczbę ｭŃ,74ｬ zmienia się na ―iczbę 
ｭŃ,56ｬ oraz ”o symbo―u źI s—re`―a się ”rzecine— 
i symbol ZP/US, 

 

b) w ust. 3 ”—t 3Ł2 ―iczbę ｭŃ,ńńｬ zastę”u–e się 
―iczbą ｭŃ,ńŃｬ, 

 

c) w ustŁ 3 s—re`―a się ”—t 3Ł4, 
 

d) w ustŁ 6 ―iczbę ｭŃ,ń7ｬ zastę”u–e się ―iczbą 
ｭŃ,ń6ｬ 

 

e) ”o ustŁ 6 w”rowadza się ustŁ 6a w brzmieniu: 
 

6aŁ Teren o ”owierzchni o—oJo ｭŃ,ń9ｬ ha 
oznaczony na rysunku planu symbolem MW 

”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
wie―orodzinną oraz niezbędne urządzenia infrastru—tury 
techniczne– z uwzg―ędnieniem nastę”u–ących zasad: 
 

1) z uwagi na ”oJowenie terenu MW na obszarze 
GJównego źbiorni—a Wód Podziemnych Nr 428 
ｭBiJgoraj ｦ Lubaczówｬ (o—re`―ony w decyz–i 
Ministra Ochrony _rodowis—a, źasobów 
Natura―nych i Le`nictwa nr KŚHłŃń3ł6Ńń8ł97 
z dnia ń9ŁŃ7Łń997 rŁ) oraz na wewnętrznym 
terenie ochrony ”o`rednie– u–ęć wody 
(ustanowione decyz–ą Wo–ewody Przemys—iego, 
zna— O_-V-6210/33/99 z dnia 22 listopada 

ń996 rŁ) na―ewy za”ewnić ochronę wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem; 

 

2) za—azu–e się: 
 

a) ―o—a―izac–i ”ar—ingów i obozowis—, 
 

b) ―o—a―izac–i nowych u–ęć wody, 
 

c) urządzania mie–sc do mycia samochodów, 
 

d) wykonywania odwodnieL budyn—ów ｦ wody 

opadowe z budynku oraz powierzchni 

utwardzonych na―ewy w”rowadzić do istnie–ące– 
kanalizacji deszczowej, 

 

e) w”rowadzania `cie—ów do ziemi i wód, 
 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 69  - 6563 -  Poz. 1622 

f) zagos”odarowania terenu w inny s”osób niw 
związany z zabudową miesz—aniową 
wie―orodzinną, stosownie do usta―eL ustŁ 6a, 

 

3) teren na―ewy zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę 
budow―aną ”rzy czym do”uszcza się –ego 
zagos”odarowanie Jącznie z terenami osied―a 
mieszkaniowego zlokalizowanego 

w bez”o`rednim sąsiedztwie ”―anu, 
 

4) stosunek powierzchni zabudowy do 

”owierzchni terenu nie wię—szy niw 3Ń%, 
 

5) udziaJ ”owierzchni bio―ogicznie czynne– nie 
mnie–szy niw 3Ń%, 

 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 

z rysun—iem ”―anu, z mow―iwo`cią –e– 
przekroczenia przez balkony, tarasy, schody 

oraz elementy maJe– archite—tury (n”Ł mur—i 
terenowe), 

 

7) wyso—o`ć zabudowy do 5 —ondygnac–i 
nadziemnych, z mow―iwo`cią rea―izac–i 
podpiwniczenia, 

 

8) przykrycie budynku stropodachem lub dachem 

”Jas—im (o —ącie nachy―enia do ń50) 

maskowanym attykami, 

 

9) elewacje w kolorze pastelowym, co nie dotyczy 

detalu architektonicznego, 

 

10) zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i: 
 

a) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 
publicznej ｦ u―icy Unii Lube―s—ie–, ”o`rednia 
”o”rzez istnie–ący u—Jad dróg wewnętrznych 
(osiedlowych) oraz ”iesza z istnie–ące– drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD, 

 

b) wzdJuw budyn—u miesz—a―nego, od strony 
”óJnocne–, na―ewy rea―izować ciąg ”ieszo - 

–ezdny o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 4,5 m, 
 

c) mie–sca ”osto–owe wedJug ws—auni—a od ń,Ń do 
1,2 miejsca na jedno mieszkanie, 

 

d) lokalizacja miejsc postojowych poza terenem 

stref ochrony ”o`rednie– u–ęć wody, na 
parkingach zlokalizowanych na osiedlu Unii 

Lube―s—ie– ―ub w garawach na terenie KSŁ 
 

11) zasady obsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej zgodnie z ust. 7, 

 

12) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– 
w ramach terenu MW na―ewy ―o—a―izować 
w dostosowaniu do zasad zagospodarowania 

o—re`―onych w ”ozostaJych usta―eniach d―a tego 
terenu. 

 

4. § 4 otrzymu–e brzmienie: 
 

ń) Usta―a się Ń% staw—ę wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związ—u z uchwa―eniem ”―anuŁ 
 

2) Usta―a się 3Ń% staw—ę wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci d―a terenu MW, w związ—u 
z uchwaleniem zmiany planu. 

 

IIIŁ PRźśPISŹ KOKCOWś 

 

§ 4Ł Wy—onanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

 

§ 5Ł Nadzór nad wy—onaniem uchwaJy 
”owierza się Komis–i Budwetowo ｦ Gospodarczej Rady 

Miejskiej w Lubaczowie. 

 

§ 6Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

PRZEWOŚNICźĄCŹ 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ździsJaw Cioch 
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