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UCHWADA NR XLI/230/10

 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU

 z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę[ci gminy Frampol

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 
z 2001r Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm./ oraz art. 
20 pkt 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80 poz. 717z pópn. zm./ oraz uchwaE: 
Nr XXII/128/09 z dnia 30 stycznia 2009 i Nr 
XXXI/181/09 z dnia 29 wrze[nia 2009r w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego czę[ci 
gminy Frampol Rada Miejska uchwala co następuje: 

Ustalenia ogólne 

§1. 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego czę[ci gminy Fram-
pol zatwierdzonego uchwaEą Nr XXXI/142/2005 
Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 23 czerwca 
2005r w zakresie dotyczącym:

1) przeznaczenia terenów rolnych w obrębie dzia-
Eek nr ewid. 365, 365/2, 698 i 698/2 poEoronych w 
SokoEówce (przy drodze wojewódzkiej nr 835) pod 
lokalizację obiektów usEugowo - produkcyjnych, ma-
gazynów i skEadów

2) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usEugami w miejscowo[ci Karolówka w 
obrębie dziaEek nr ewid. 380 i 431/1

2. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 - stanowiący 

zaEączniki graficzne od nr 1 do nr 3 do niniejszej 
uchwaEy

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu zmiany planu ｠ zaEącznik 
nr 4

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej zapisanej w pla-
nie wraz z zasadami ich finansowania ｠ zaEącznik 
nr 5

3. Zmiany planu zgodne są z polityką przestrzen-
ną okre[loną w ｧstudium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Frampol przyjętym uchwaEą Nr VIII/22/99 Rady Mia-
sta i Gminy Frampol z dnia 27 kwietnia 1999r z 
pópniejszymi zmianami.

§2. 1. Celem regulacji ustaleG planu jest:
1) zmiana funkcjonalno-przestrzenna terenów 

urytkowanych rolniczo na tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i usEugowo-produkcyjnej

2) umorliwienie realizacji przedsięwzięć inwesty-

cyjnych mających wpEyw na orywienie gospodarcze 
gminy

3) podporządkowanie dziaEaG inwestycyjnych wy-
mogom zachowania Eadu przestrzennego w sposób 
zapewniający ochronę [rodowiska,

4) obsEugi komunikacji,
5) obsEugi i zaopatrzenia w media infrastruktury 

technicznej.
2. Ustalenia uwzględniają zasady zrównowarone-

go rozwoju i nie naruszają walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych stanowiących elementy systemu 
obszarów chronionych

3. Do czasu realizacji inwestycji zgodnych z funk-
cjami ustalonymi planem dopuszcza się dotychcza-
sowe urytkowanie terenu.

§3. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska 
przyrodniczego i warto[ci kulturowych

1. W zakresie ochrony przyrody, ksztaEtowania 
[rodowiska, krajobrazu kulturowego i warto[ci kul-
turowych ustala się:

1) obowiązek eliminowania negatywnych oddzia-
EywaG wyznaczonych obszarów funkcyjnych poEo-
ronych w przyrodniczych obszarach chronionych 
Natura 2000 (ostoje ptasie) PLB 060005 ｧLasy Ja-
nowskieｦ oraz PLB060008 ｧPuszcza Solskaｦ

2) objęcie ochroną planistyczną:
a) projektowany BiEgorajski Obszar Chronionego 

Krajobrazu. Do czasu ustalenia ochrony prawnej 
wprowadza się ochronę polegającą na :

- szczególnej dbaEo[ci o estetykę krajobrazu /
ochrona punktów i panoram widokowych, ochrona 
krajobrazu naturalnych ekosystemów/,

- szczególnej dbaEo[ci o harmonię urytkowania 
gospodarczego z warto[ciami przyrodniczo- krajo-
brazowymi,

- zachowaniu przestrzennej zwarto[ci oraz prze-
strzennych powiązaG pomiędzy obszarami o wyso-
kiej aktywno[ci biologicznej,

- zakazie lokalizowania inwestycji mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko i wymagających 
opracowania oceny oddziaEywania na [rodowisko i 
wymagających opracowania oceny oddziaEywania 
na [rodowisko

b) GEówny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 406 
Niecka Lubelska /Lublin/, którego ochrona polega 
na:

- wykluczeniu lokalizacji inwestycji znacząco od-
dziaEujących na ilo[ć i jako[ć wód podziemnych pię-
tra kredowego,



- rozbudowie sieci kanalizacyjnej, uszczelnianiu 
zbiorników bezodpEywowych /szamb/ na terenach 
nie skanalizowanych oraz nadzór nad ich eksploata-
cją

c) zlewnia BiaEej Dady wskazana do objęcia statu-
sem obszaru ochronnego zlewni wód powierzchnio-
wych. Zasady zagospodarowania w obrębie obsza-
ru ochronnego powinny polegać na:

- ochronie dolin rzecznych i pozadolinnych podmo-
kEo[ci przed odwodnieniem,

- uporządkowanie gospodarki wodno-[ciekowej,
- eliminacji ognisk zanieczyszczeG wód powierzch-

niowych i podziemnych,
- wykluczeniu lokalizacji obiektów uciąrliwych dla 

[rodowiska
d) międzynarodowy korytarz ekologiczny 24m ｠

BiEgorajski (ECONET PL)
3) obowiązek ochrony przed haEasem terenów 

budownictwa mieszkaniowego. W przypadku prze-
kroczenia wskapników poziomu haEasu komunika-
cyjnego okre[lonych w przepisach szczególnych dla 
w/w terenu, dopuszcza się wznoszenie budynków 
pod warunkiem skutecznego zastosowania [rodków 
technicznych zmniejszających uciąrliwo[ci ponirej 
poziomu ustalonego w tych przepisach;

4) obowiązek zagospodarowania terenu nie powo-
dujący przekroczeG standardów [rodowiska okre[lo-
nych w przepisach odrębnych poza granice terenu 
do którego urytkownik posiada tytuE prawny;

5) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących nega-
tywnie wpEywać na [rodowisko w rozumieniu prze-
pisów ochrony [rodowiska w celu ochrony zdrowia 
ludzi, wód podziemnych, powierzchniowych i po-
wietrza przed nadmiernymi emisjami. Ostateczna 
kwalifikacja do realizacji następować będzie na pod-
stawie wyników oceny oddziaEywania na [rodowi-
sko danego przedsięwzięcia;

6) emisji do powietrza atmosferycznego zanie-
czyszczeG powyrej norm stęreG dopuszczalnych;

7) obowiązek dostosowania skali i gabarytów 
budynków do charakteru krajobrazu kulturowego i 
naturalnego w otoczeniu, z zastosowaniem trady-
cyjnych materiaEów wykoGczeniowych- kamieG, 
drewno, ceramika;

8) obowiązek ochrony przypadkowo odkrytych 
zabytków i obiektów archeologicznych, a w przy-
padku ich odkrycia prace ziemne nalery wstrzymać 
i powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków. W obszarach objętych zmianami nie występu-
ją obiekty wpisane do rejestru zabytków.

§4. Ustalenia w zakresie ksztaEtowania przestrze-
ni publicznych

1. Ochrona przestrzeni publicznej, w tym krajobra-
zu kulturowego polega na :

1) obowiązku ksztaEtowania pierzei ulic w wyzna-
czonych nieprzekraczalnych liniach zabudowy

a) wprowadzeniu zadrzewieG i zakrzewieG wzdEur 
ulic (dróg publicznych) z uwzględnieniem ekspozycji 
krajobrazowej

b) wprowadzeniu zakazu:
- stosowania betonowych ogrodzeG lub wykona-

nych z materiaEów odpadowych wpEywających ne-
gatywnie na estetykę otoczenia

- umieszczania znaków informacji wizualnej w 
miejscach naruszających bezpieczeGstwo ruchu 
drogowego

§5. 1. Ustalenia dla terenów obiektów usEugowo-
produkcyjnych, magazynów i skEadów:

1) realizacja obiektów w oparciu o indywidualne 
projekty zgodnie z warunkami jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie

2) wysoko[ć budynków nowoprojektowanych:
- o charakterze produkcyjnym lub skEadowym max 

12,00m od poziomu terenu do okapu lub gzymsu i 
max 18,00m do szczytu dachu,

- obiekty gararowe lub gospodarcze typu pomiesz-
czenia na odpady max 5,00m od poziomu terenu do 
okapu lub gzymsu

3) morliwo[ć realizacji dachów pEaskich, wielo-
spadowych, jednospadowych o kącie nachylenia do 
45o, pokrycie materiaEami dopuszczonymi dla da-
chów o rórnych spadkach

4) dopuszcza się realizację zabudowy przy grani-
cy dziaEki, lub w odlegEo[ci min. 1,50m od granicy 
dziaEki, zgodnie z warunkami technicznymi i wymo-
gami przeciwporarowymi

5) ustala się obowiązek wprowadzenia zadrze-
wieG wysokich lub wielopiętrowych osEaniających 
elementy dysharmonijne

6) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni 
dziaEki

7) wskapnik terenów biologicznie czynnych, w 
postaci rórnych form zieleni ustala się na poziomie 
min. 20%

8) zapewnienie miejsc parkingowych w ilo[ci nie-
zbędnej do zaspokojenia potrzeb wynikających z 
przeznaczenia terenu lub programu urytkowego in-
westycji w obrębie terenu lokalizacji lub urytkowni-
ka, co okre[la się na poziomie minimum:

- dla usEug i handlu - 3 mp na 100m2 powierzchni 
urytkowej

- dla obiektów produkcyjnych - 1mp na 50-70m2 
powierzchni urytkowej

- dla magazynów i skEadów ｠ 1mp na 100-120m2 
powierzchni urytkowej

2. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usEugami

1) Dopuszczenie morliwo[ci wzbogacenia funkcji 
podstawowej ｠ mieszkalnictwo o funkcje uzupeEnia-
jące usEugi, nie powodujące przekroczeG standardu 
jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach od-
rębnych poza granice terenu, będącego w dyspozy-
cji prawnej urytkownika.

2) Dopuszczenie w przypadkach uzasadnionych 
realizacji obiektów budowlanych przy granicy dziaE-
ki lub 1,50m od granicy dziaEki, z zachowaniem 
okre[lonych w warunkach technicznych wymogów 
przeciwporarowych.
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3) Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy:

a) projektowana zabudowa nie przekraczająca 
dwóch kondygnacji nadziemnych z których druga 
zalecana jako poddasze urytkowe, wysoko[ć bu-
dynku liczona od poziomu terenu do kalenicy do 
10,0m; poEacie dachowe dwu lub wielospadowe o 
kącie nachylenia do 45o z dopuszczeniem naczóE-
ków, lukarn, okien poEaciowych

b) wymagane dostosowanie skali i gabarytów bu-
dynków nawiązujących do budownictwa regional-
nego, z zastosowaniem tradycyjnych materiaEów 
wykoGczeniowych ｠ kamieG, drewno, ceramika, 
cegEa,

c) budynki usEugowe, gospodarcze parterowe o 
wysoko[ci do 7,0m w kalenicy, poEacie dachowe o 
nachyleniu do 30o, pokrycie materiaEami dopuszczo-
nymi dla dachów o rórnych spadkach,

d) powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni 
dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej min. 
50%

3. Dla zapewnienia bezpieczeGstwa oraz wEa[ci-
wej eksploatacji linii elektroenergetycznej napo-
wietrznej SN 30 kV ustala się strefę wolną od zabu-
dowy wzdEur linii o szeroko[ci 18,0m (po 9,0m od 
osi linii) oraz dla linii kablowej nN 0,4kV pas wzdEur 
linii o szeroko[ci 1,0m (po 0,5m od osi linii). Pod 
istniejącą linią SN zabrania się nasadzeG drzew i 
krzewów wyrszych nir 2,0m w pasie o szeroko[ci 
10,0m (0,5m od osi linii).

Ustalenia szczegóEowe 

§6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
w skali 1:1000 symbolami ustala się: 

U, P ｠ teren obiektów usEugowych, produkcyj-
nych, magazynów i skEadów poEorony w obrębie 
dziaEek nr ewid. 365, 365/2, 698, 698/2 w miej-
scowo[ci SokoEówka ｠zaEącznik nr 1 

a) zasady realizacji zabudowy i zagospodarowa-
nia, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i przepisami 
szczegóEowymi 

b) zasady obsEugi komunikacji: 
01KDKW nr 835 ｠GP ｠droga wojewódzka klasy 

gEównej ruchu przy[pieszonego, o szeroko[ci w li-
niach rozgraniczających 30,00m, linia zabudowy 
｠30,00m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej 

02 KDKG nr 109211L-L droga gminna klasy lokal-
nej, szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15,00m, 
linia zabudowy 15,00m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej. ObsEuga komunikacyjna terenu odbywać 
się będzie z drogi gminnej. 

c) zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej 
- w wodę, z istniejącego wodociągu poprzez roz-

budowę istniejących przyEączy, 
- odprowadzenie [cieków lokalne do szczelnych 

zbiorników bezodpEywowych, docelowo do zbior-
czej sieci kanalizacji sanitarnej, 

- odprowadzenie wód opadowych z terenu parkin-
gu, gdzie mogą wystąpić [cieki o zawarto[ci olejów 

lub smarów, przed wprowadzeniem do ziemi wyma-
gają oczyszczania w separatorach ropopochodnych,

 - odpady staEe komunalne po wstępnej segregacji 
gromadzone w kontenerach i wywóz na wysypisko 
odpadów, 

- odpady inne nir komunalne, gromadzenie i utyli-
zacja zgodnie z pozwoleniem organów ochrony [ro-
dowiska, 

- elektroenergetyka, gaz, telekomunikacja wg wa-
runków zarządców sieci, 

- zaopatrzenie w energię cieplną indywidualne - na 
paliwo staEe, pEynne lub gazowe, alternatywnie pró-
dEa energii odnawialnej 

MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usEugami poEorony w obrębie dziaEki nr 
ewid. 380 w miejscowo[ci Karolówka｠ zaEącznik nr 
2 

a) zasady realizacji zabudowy i zagospodarowa-
nia, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i przepisami 
szczegóEowymi 

b) obsEuga komunikacyjna terenu ｠ z drogi ser-
wisowej, wewnętrznej KDW o szeroko[ci 5,00 m 
równolegEej do drogi wojewódzkiej nr 835 GP - kla-
sy gEównej ruchu przy[pieszonego i prowadzonej w 
jej liniach rozgraniczających o szeroko[ci ｠30,00 m, 
linia zabudowy 50,00 m od krawędzi jezdni drogi 
wojewódzkiej dla obiektów budowlanych przezna-
czonych na staEy pobyt ludzi, dla pozostaEych obiek-
tów budowlanych wedEug przepisów szczególnych 
obowiązujących dla danej klasy drogi. 

c) zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej 
- w wodę, z istniejącego wodociągu poprzez roz-

budowę istniejących przyEączy, 
- odprowadzenie [cieków lokalne do szczelnych 

zbiorników bezodpEywowych, docelowo do zbior-
czej sieci kanalizacji sanitarnej, 

- odprowadzenie wód opadowych ｠ powierzch-
niowe z rozsączaniem w obrębie dziaEki, 

- odpady staEe komunalne po wstępnej segregacji 
gromadzone w kontenerach i wywóz na wysypisko 
odpadów, 

- odpady inne nir komunalne, gromadzenie i utyli-
zacja zgodnie z pozwoleniem organów ochrony [ro-
dowiska, 

- elektroenergetyka, gaz, telekomunikacja wg wa-
runków zarządców sieci, 

- zaopatrzenie w energię cieplną indywidualne, al-
ternatywnie na paliwo staEe, pEynne lub gazowe. 

MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usEugami poEorony w obrębie dziaEki nr 
ewid. 431/1 w miejscowo[ci Karolówka｠ zaEącznik 
nr 3 

a) zasady realizacji zabudowy i zagospodarowa-
nia, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i przepisami 
szczegóEowymi 

b) realizacja zabudowy minimum 12,00 m od gra-
nicy terenu lasu, stanowiącego lokalny węzeE ekolo-
giczny w systemie przyrodniczym gminy 

c) obsEuga komunikacyjna terenu ｠ z drogi ser-
wisowej, wewnętrznej KDW o szeroko[ci 5,00 m 
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równolegEej do drogi wojewódzkiej nr 835 GP - kla-
sy gEównej ruchu przy[pieszonego i prowadzonej w 
jej liniach rozgraniczających o szeroko[ci 30,00 m, 
linia zabudowy 83,00 m od krawędzi jezdni drogi 
wojewódzkiej dla obiektów budowlanych przezna-
czonych na staEy pobyt ludzi, dla pozostaEych obiek-
tów budowlanych wedEug przepisów szczególnych 
obowiązujących dla danej klasy drogi. 

d) zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej 
- w wodę, z istniejącego wodociągu poprzez roz-

budowę istniejących przyEączy, 
- odprowadzenie [cieków lokalne do szczelnych 

zbiorników bezodpEywowych, docelowo do zbior-
czej sieci kanalizacji sanitarnej, 

- odprowadzenie wód opadowych ｠ powierzch-
niowe z rozsączaniem w obrębie dziaEki, 

- odpady staEe komunalne po wstępnej segregacji 
gromadzone w kontenerach i wywóz na wysypisko 
odpadów,

- odpady inne nir komunalne, gromadzenie i utyli-
zacja zgodnie z pozwoleniem organów ochrony [ro-
dowiska, 

- elektroenergetyka, gaz, telekomunikacja wg wa-
runków zarządców sieci, 

- zaopatrzenie w energię cieplną indywidualne, al-
ternatywnie na paliwo staEe, pEynne lub gazowe. 

EG WC｠ gazociąg wysokiego ci[nienia. Dla istnie-
jącego gazociągu wysokiego ci[nienia wyznacza się 
strefę kontrolowaną o szeroko[ci 6,0m (po 3,0m 
od osi gazociągu).W strefie kontrolowanej nie na-
lery wznosić budynków, urządzać staEych skEadów 
i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być 
podejmowana radna dziaEalno[ć mogąca zagrozić 
trwaEo[ci przyEącza gazowego podczas jego eksplo-
atacji. Strefa bezpiecznej odlegEo[ci zabudowy od 
krawędzi gazociągu ｠15,00m. 

E 30kV｠ linia elektroenergetyczna ｠ zachowanie z 
morliwo[cią rozbudowy, remontu oraz modernizacji 
w zalerno[ci od potrzeb. Strefa wolna od zabudowy 
wynosi 18,00m (po 9,00m od osi linii).

Postanowienia koGcowe 

§7. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 
2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ustala się stawkę procentową sEurącą nalicze-
niu opEat z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci 
objętych zmianami planu w wysoko[ci:

- dla terenów zabudowy produkcyjno-skEadowych 
｠ 20 %

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej ｠ 20 %
- dla terenów zabudowy usEugowej ｠ 20 %

§8. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Fram-
pol w skali 1:2000 zatwierdzonego uchwaEą Nr 
XXXI/142/2005 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 
23 czerwca 2005 roku / Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Lubelskiego Nr 183, poz. 3172/ w obsza-
rach wskazanych na rysunku planu.

§9. Wykonanie UchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Frampola.

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

Przewodniczący Rady
Jerzy Marczak 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 48 ｠ 4898 ｠ Poz. 1050



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 48 ｠ 4899 ｠ Poz. 1050



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 48 ｠ 4900 ｠ Poz. 1050 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 48 ｠ 4901 ｠ Poz. 1050



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 48 ｠ 4902 ｠ Poz. 1050



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 48 ｠ 4903 ｠ Poz. 1050 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 48 ｠ 4904 ｠ Poz. 1050  



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 48 ｠ 4905 ｠ Poz. 1050



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 48 ｠ 4906 ｠ Poz. 1050

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr XLI/230/10

Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Miejska we Frampolu stwierdza: 

§1. W czasie wyEorenia projektu zmian planu do 
publicznego wglądu oraz ustawowym terminie od 
dnia zakoGczenia okresu wyEorenia nie wniesiono 
uwag dotyczących projektu zmian planu.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 48 ｠ 4907 ｠ Poz. 1050 

ZaEącznik nr 5
do uchwaEy nr XLI/230/10

Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

 
 

PROGRAM REALIZACJI ZADAF Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DOTYCZĄCY ZMIANY 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FRAMPOL dotyczących:

ｧ1) lokalizacji zabudowy usEugowo - produkcyjnej, 
magazynów i skEadów w miejscowo[ci:

a) SokoEówka w obrębie dziaEek nr 365, 365/2, 
698 i 698/2

2) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i jednoro-
dzinnej w miejscowo[ci:

b) Karolówka w obrębie dziaEek nr 380 i 431/1
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, za-
spokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nalery do 
zadaG wEasnych gminy W szczególno[ci zadania te 
obejmują sprawy: gminnych dróg, ulic, placów, oraz 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania [cieków komunalnych, za-
opatrzenia w energię cieplną, oraz gaz. Przewiduje 
się następujące pródEa finansowania i pozyskiwania 
[rodków na finansowanie infrastruktury:

Tereny proponowanej zabudowy usEugowo - pro-
dukcyjnej, magazynów i skEadów w miejscowo[ci:

SokoEówka oraz proponowanej zabudowy miesz-
kaniowej i jednorodzinnej w miejscowo[ci Karolów-
ka posiadają uzbrojenie t.j. przylegają do drogi pu-
blicznej - drogi wojewódzkiej oraz dodatkowo w m. 
SokoEówka do drogi gminnej, istnieje na nich sieć 
energetyczna, wodociągowa w związku z powyr-
szym nie zachodzi potrzeba budowy tych urządzeG, 
tylko rozbudowę istniejących przyEączy.

W miarę potrzeb modernizacji i przebudowy jur 
istniejącej infrastruktury [rodki na ten cel pozyski-
wane będą z następujących pródeE:

1. Zrodki wEasne Gminy Frampol zabezpieczane w 
corocznych budretach miasta.

2. Zrodki uzyskiwane z tytuEu wzrostu warto[ci 
dziaEek poprzez przeznaczenie ich na cele inwesty-
cyjne, wpEywające na podniesienie ich warto[ci i 
atrakcyjno[ci, wnoszone przez wEa[cicieli nierucho-
mo[ci.

3. Zrodki wEasne planowane jako udziaE wEasny 
warunkujący pozyskiwanie innych pozabudreto-
wych pródeE wspóEfinansowania inwestycji.

4. Zrodki pozyskiwane z budretu paGstwa w 
oparciu o Strategię Rozwoju Gminy Frampol na lata 
2007 -2015, oraz [rodki krajowe i unijne

II. PROPONOWANY SPOSÓB REALIZACJI USTA-
LEF PLANU

1. Zaopatrzenie w wodę następowaEo będzie po-
przez rozbudowę jur istniejącej sieci wodociągowej 
wg potrzeb inwestora i warunków technicznych 
wydawanych przez ZakEad Gospodarki Komunalnej 
we Frampolu.

2. Gospodarka [ciekowa oparta będzie na odpro-
wadzaniu [cieków lokalnie do szczelnych zbiorni-
ków bezodpEywowych, docelowo do zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej

3. Gospodarka odpadami staEymi oparta będzie na 
segregacji odpadów komunalnych w pojemnikach i 
workach, które odbierane będą na podstawie umo-
wy indywidualnej zawartej z Przedsiębiorstwem Go-
spodarki Komunalnej sp. z o.o. w BiEgoraju,

4. Doprowadzenie energii elektrycznej to zadanie 
przedsiębiorstwa energetycznego - PGE Zamo[ć, 
Rejonowy ZakEad Energetyczny w BiEgoraju. W ra-
mach obowiązków naEoronych Prawem energe-
tycznym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 
się przesyEaniem i dystrybucją energii elektrycznej 
obowiązane jest zapewnić realizację i finansowanie 
budowy rozbudowy sieci energetycznej.

5. Zaopatrzenie w ciepEo nastąpi indywidualnie z 
kotEowni lokalnych zlokalizowanych w poszczegól-
nych budynkach, zasilanych paliwem staEym, cie-
kEym. Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się 
budowy centralnego pródEa ciepEa.

6. Zaopatrzenie w gaz - to zadanie Karpackiej 
SpóEki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ZakEad 
Gazowniczy w Sandomierzu; brak sieci gazowej na 
terenie m. Karolówka, na terenie m. SokoEówka z 
sieci gazowej wg warunków wydanych przez za-
rządcę sieci.

7. Inwestycje drogowe: budami dróg wewnętrz-
nych i parkingów następowaEo będzie w miarę po-
trzeb inwestora z wEączeniem się do jur istniejących 
dróg wewnętrznych poEączonych ukEadem komuni-
kacyjnym z drogami powiatowymi.ｦ,


