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UCHWADA NR XLVIII/675/10

 RADY GMINY ZAMOZĆ

	z	dnia	8	wrze[nia	2010	r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zamo[ć w czę[ci wsi 
Lipsko Polesie - tereny zabudowy usEug turystycznych i mieszkalnictwa

Na	podstawie	art.	17	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	8	
marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(tekst	jedno-
lity	z	2001	r	Dz.	U	Nr	142	poz.	1591	z	pópniejszymi	
zmianami)	 i	art.	20	pkt.	1	 i	art.	29	ustawy	z	dnia	
23marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	
przestrzennym	 (Dz.	 U.	 Nr	 80	 poz.	 717	 z	 pópniej-
szymi	zmianami)	oraz	uchwaEy	nr	XXXIX/554/2009	
Rady	Gminy	w	Zamo[ciu	z	dnia	27	listopada	2009	
r.	 w	 sprawie	 przystąpienia	 do	 opracowania	 miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
gminy	 Zamo[ć	 tereny	 zabudowy	 usEug	 turystycz-
nych	 i	 mieszkalnictwa	 w	 czę[ci	 wsi	 Lipsko	 Pole-
sie	 po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 ustaleG	 ze	Studium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	prze-
strzennego	Gminy	Zamo[ć	uchwalonym	uchwaEą	nr	
XXX/261/98	Rady	Gminy	Zamo[ć	z	dnia	16	czerw-
ca	1998	r.	wraz	z	pópniejszymi	zmianami	Rada	Gmi-
ny	uchwala:

RozdziaE	1
Ustalenia formalne i wprowadzające

§1.	 1.	 Miejscowy	 plan	 zagospodarowania	 prze-
strzennego	gminy	Zamo[ć	 tereny	 usEug	 turystycz-
nych	i	mieszkalnictwa	w	czę[ci	wsi	Lipsko	Polesie	o	
pow.	0,2871	ha	w	granicach:

1)	od	strony	póEnocno	-	wschodniej	｠	dziaEka	nr	
ew.	110	-	droga	osiedlowa;

2)	od	strony	poEudniowo	-wschodniej	｠dziaEka	nr	
ew.	109/1;

3)	od	strony	poEudniowo	-	zachodniej	｠	dziaEka	nr	
ew.	108	i	droga	dojazdowa	bez	numeru;

4)	od	strony	póEnocno	zachodniej	｠	droga	woje-
wódzka	nr	849

zwany	dalej	planem.

2.	Miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzen-
nego	stanowią:

1)	ustalenia	planu	będące	tre[cią	niniejszej	uchwa-
Ey	 skEadającej	 się	 z	 ustaleG	 dotyczących	 obszaru	
opracowania;

2)	 rysunek	planu	 terenu	opracowania	w	skali	1:	
500	tj.	plansza	podstawowa	pt.:	ｧMiejscowy	plan	
zagospodarowania	 przestrzennego	 gminy	 Zamo[ć	
tereny	usEug	turystycznych	i	mieszkalnictwa	w	czę-
[ci	wsi	 Lipsko	Polesieｦ	 stanowiący	 zaEącznik	 nr	1	
do	uchwaEy.

3.	Integralną	czę[cią	niniejszej	uchwaEy	są:
1)	 zaEącznik	 nr	 2	 zawierający	 rozstrzygnięcia	 w	

sprawie	zgEoszonych	uwag	w	trakcie	wyEorenia	pla-

nu	do	publicznego	wglądu;
2)	 zaEącznik	 nr	 3	 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	Zamo[ćｦ;

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

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

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

5)	Przepisach	odrębnych｠nalery	rozumieć	przepi-
sy	ustaw	wraz	z	aktami	wykonawczymi;

6)	Przeznaczeniu	podstawowym｠	nalery	rozumieć	
przeznaczenie,	które	przewara	na	danym	obszarze	
wyznaczonym	liniami	rozgraniczającymi;

7)	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;

8)	Obiektach	lub	terenach	uciąrliwych｠	nalery	ro-
zumieć:

a).	przedsięwzięcia	mogące	znacząco	oddziaEywać	
na	[rodowisko,	dla	których	sporządzanie	raportu	od-
dziaEywania	 na	 [rodowisko	 jest	 wymagane	 (inwe-
stycje	szczególnie	szkodliwe),	zgodnie	z	przepisami	
szczególnymi;

b).	przedsięwzięcia	mogące	znacząco	oddziaEywać	
na	 [rodowisko,	 dla	 których	 sporządzenie	 raportu	
oddziaEywania	na	[rodowisko	more	być	wymagane	
zgodnie	z	przepisami	szczególnymi;

c).przedsięwzięcia	 mogące	 negatywnie	 oddziaEy-
wać	na	obszar	NATURA	2000

9)	Obiektach	 lub	 terenach	 nieuciąrliwych｠	 nale-
ry	rozumieć	przedsięwzięcia	niezaliczone	do	grupy	
przedsięwzięć,	dla	których	jest	wymagane	lub	more	
być	wymagane	 sporządzenie	 oceny	 oddziaEywania	
na	[rodowisko	 lub	oceny	oddziaEywania	na	obszar	
NATURA	2000;
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10)	Drodze	(ulicy)	publicznej｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	drogę	zaliczoną	na	podstawie	ustawy	o	dro-
gach	publicznych	do	jednej	z	kategorii	dróg	wydzie-
loną	liniami	rozgraniczającymi;

11)	Drodze	(ulicy)	wewnętrznej｠	nalery	rozumieć	
drogę	niezaliczoną	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	i	
tp.;

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

13)	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	odrębnymi.

§3.	1.	Plan	obejmuje	obszar	okre[lony	w	§1	niniej-
szej	uchwaEy.

2.	 Plan	 uwzględnia	 zasady	 rozwoju	 zrównowa-
ronego.	Nie	narusza	walorów	przyrodniczych	i	kra-
jobrazowych	miasta.	Przyjmuje	okre[lone	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	uchwaE	Rady	Gminy.

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.

5.	Plan	uwzględnia	wcze[niejsze	decyzje	dotyczą-
ce	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu.

RozdziaE	2
Ustalenia dotyczące caEego obszaru

§4.	1.	Zgodnie	ze	Studium	uwarunkowaG	i	kierun-
ków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 gminy	 Za-
mo[ć	w	planie	uwzględniono	podstawowe	zasady	
polityki	przestrzennej	okre[lonej	jako	trwaEy	i	zrów-
nowarony	rozwój	gminy.

2.	Obszar	opracowania	poEorony	jest	w	terenach	
okre[lonych	w	ｧStudiumｦ	jako	ｧtereny	C-II-1	-	zabu-
dowy	wiejskiej,	letniskowejｦ.

§5.	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.

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:
U/MN/ZP｠	zabudowa	usEug	turystycznych	z	pod-

stawowym	 przeznaczeniem	 pod	 zabudowę	 usEug	
turystycznych	 z	 dopuszczeniem	 mieszkalnictwa	 z	
zielenią	towarzyszącą	oraz	parkingiem.

2)	komunikacja	drogowa	i	jej	obsEuga:
KDKW-droga	 publiczna	 wojewódzka	 zgodnie	 z	

obowiązującą	numeracją,
KDW-｠	droga	wewnętrzna	osiedlowa,
KX	-droga	wewnętrzna	dojazdowa	lub	ciąg	pieszo-

jezdny.
3)	infrastruktura	techniczna:
en-	linia	niskiego	napięcia-	istniejąca,
t	-linia	telefoniczna	｠	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:

funkcja	podstawowa,	funkcja	równorzędna.
funkcja	 podstawowa	 /	 funkcja	 uzupeEniająca	 lub	

dopuszczalna,
3.	Obowiązującymi	ustaleniami	planu	są	oznacze-

nia	dotyczące:
1)	granice	terenu	objętego	planem;
2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	lub	rórnych	zasadach	zagospodarowania;
3)	oznaczenia	przeznaczenia	terenu;
4)	 nieprzekraczalne	 i	 obowiązujące	 linie	 zabudo-

wy.
4.	PozostaEe	oznaczenia	graficzne	na	rysunku	pla-

nu	nie	wymienione	w	pkt.3	mają	charakter	postu-
lowany.

Ustalenia	dotyczące	ochrony	[rodowiska

§7.	1.	Teren	objęty	planem	poEorony	jest:
1)	 w	 obszarze	 NATURA	 2000PLB060012	 Roz-

tocze	obowiązuje	zachowanie	populacji	dziko	ryją-
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cych	ptaków	a	w	szczególno[ci	uznanych	za	priory-
tetowe	i	ich	siedlisk	w	nienaruszonym	stanie;

2)	 w	 obszarze	 ochronnym	 udokumentowanego	
zbiornika	[ródlądowego

GEówny	Zbiornik	Wód	Podziemnych	nr	407	Niec-
ka	 Lubelska	 (CheEm	 ｠	 Zamo[ć)	 Obszar	 Wysokiej	
Ochrony.

Dla	którego	ustala	się:

a)	zakaz	przedsięwzięć	mogących	znacząco	nega-
tywnie	oddziaEywać	na	wody	podziemne,

b)	obowiązek	realizacji	zbiorowych	systemów	od-
prowadzania	i	oczyszczania	[cieków.	Indywidualne	
systemy	kanalizacyjne	ze	zbiornikami	bezodpEywo-
wych	/szamb/	mogą	być	realizowane	i	wykorzysty-
wane	do	czasu	uzyskania	dostępu	do	zbiorczej	sieci	
kanalizacyjnej,

c)	obowiązek	realizacji	zbiorowych	systemów	za-
opatrzenia	w	wodę	pitną.	Indywidualne	ujęcia	wody	
mogą	być	realizowane	i	wykorzystywane	do	czasu	
uzyskania	dostępu	do	zbiorczej	sieci	wodociągowej.

d)	 teren	 podlega	 ochronie	 planistycznej,	 która	
obowiązuje	do	czasu	 jego	prawnego	ustanowienia	
w	drodze	rozporządzenia	dyrektora	regionalnego	za-
rządu	gospodarki	wodnej.

3)	w	projektowanym	Zwierzynieckim	Parku	Krajo-
brazowym	oraz	projektowanym	rezerwacie	biosfery	
ｧRoztocze-Puszcza	Solskaｦ.

Obowiązuje	zachowanie	walorów	przyrodniczych	
i	krajobrazowych	w	niepogorszonym	stanie;

4)	w	ekologicznym	obszarze	o	znaczeniu	między-
narodowym	 33M	 RoztoczaGski	 (EKONET	 PL)	 na	
styku	z	korytarzem	ekologicznym	le[no-polnym	Eą-
czącym	Lasy	MirczaGskie	i	Lasy	DoEhobyczowskie	z	
lasami	Roztocza.

Obowiązuje	ochrona	funkcji	ekologicznych	w	miej-
scu	powiązaG	przyrodniczych.	;

2.	Teren	objęty	planem	nie	zalicza	się	do	chronio-
nych	przed	haEasem	w	rozumieniu	przepisów	odręb-
nych.

3.	Teren	objęty	planem	lery	poza	terenami	zagro-
ronymi	powodzią	 lub	 ruchami	osuwiskowymi	mas	
ziemi.

Na	terenie	objętym	planem	zakazuje	się	realizowa-
nia	przedsięwzięć	mogących	znacząco	oddziaEywać	
na	[rodowisko	w	rozumieniu	przepisów	odrębnych;

Ustalenia	 dotyczące	 ochrony	 warto[ci	 kulturo-
wych

§8.	1.	Obszary	i	obiekty	[ci[le	chronione	na	mocy	
ustawy	z	dnia	23.07	2003	r	o	ochronie	zabytków	i	
opiece	nad	zabytkami	wpisane	do	rejestru	zabytków	
na	terenie	opracowania	nie	występują.

2.	 Obiekty	 i	 obszary	 zabytkowe	 podlegające	
ochronie	konserwatorskiej	/dobra	kultury	znajdujące	
się

3.	w	ewidencji	zabytków/	na	terenie	opracowania	
nie	występują.

4.	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	 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.

Wymagania	 wynikające	 z	 potrzeb	 ksztaEtowania	
przestrzeni	publicznej

§9.	 1.	 Ochrona	 przestrzeni	 publicznej,	 a	 w	 tym	
krajobrazu	 kulturowego	 polega	 na	 zachowaniu	 w	
miarę	morliwo[ci	historycznej	sieci	dróg.

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,

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.
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3.	Wprowadza	się	konieczno[ć	modernizacji	ele-
mentów	sieci	 i	urządzeG	 infrastruktury	 technicznej	
oraz	budowę	nowej	zapewniającej	lepsze	urytkowa-
nie	terenu.

Ustalenia	dotyczące	zasad	podziaEu	terenów

§10.	 Teren	 opracowania	 stanowi	 wEasno[ć	 pry-
watną,	dla	którego	dalsze	podziaEy	mogą	wystąpić	
na	wniosek	wEa[ciciela	pod	warunkiem	wydzielenia	
dziaEek	 o	 powierzchni	 dla	 budownictwa	 mieszka-
niowego	min.	1000,0	m2,	a	dla	usEugowego	min.	
1400,0	m2	z	dostępem	do	drogi	publicznej	w	my[l	
obowiązujących	przepisów	odrębnych.

Ustalenia	dotyczące	zabudowy	i	zagospodarowa-
nia	terenu

§11.	1.	Teren	zabudowy	usEugowo	mieszkaniowej	
dla	której	ustala	się:

1)	wysoko[ć	budynków:

a)	usEugowych	do	14,0m	 licząc	od	najwyrszego	
punktu	terenu	posadowienia	obiektu,

b)	 mieszkalnych	 nie	 przekraczająca	 wysoko[ci	
10,0	m	licząc	od	najwyrszego	poziomu	terenu	po-
sadowienia	obiektu

2)	wysoko[ć	budynków	gospodarczych	wolnosto-
jących	 nie	 przekraczająca	wysoko[ci	 6,0	m	 licząc	
od	poziomu	terenu.	Dachy	dwuspadowe	o	kącie	na-
chylenia	poEaci	dachu	do	okoEo	35o;

3)	Dachy	budynków	usEugowego	 i	mieszkalnych	
dwu	 lub	 wielospadowe	 o	 kącie	 nachylenia	 poEaci	
do	 45oz	 dopuszczeniem	 naczóEków,	 lukarn,	 okien	
poEaciowych	 o	 pokryciu	 materiaEami	 posiadający-
mi	 atest.	 Preferowane	 materiaEy	 wykoGczeniowe	
to	drewno,	kamieG,	ceramika	 lub	 inne	posiadające	
atest.

4)	morliwo[ć	wzbogacenia	 funkcji	 podstawowej	
｠	o	inne	funkcje	uzupeEniające-	pod	warunkiem,	re	
nie	 ograniczą	 morliwo[ci	 realizacji	 podstawowej	
funkcji	terenu	opracowania	oraz	sąsiednich	dziaEek	i	
są	dostępne	od	drogi	wewnętrznej;7

5)	 Powierzchnia	 biologicznie	 czynna	 min.30%.	
Powierzchnia	zabudowy	do	50%;

2.	 Na	 terenie	 tym	 przewiduje	 się	 realizację	 par-
kingu	oraz	zieleni	urządzonej	w	formie	trawników,	
rabat	klombów	i	tp.	wraz	z	elementami	maEej	archi-
tektury	jak	Eawki,	murki	ewentualnie	altany	i	miejsca	
przeznaczone	do	grillowania	i	tp.

Sposób	 i	 termin	 tymczasowego	 zagospodarowa-
nia	i	urytkowania	terenów

§12.	Tereny	przeznaczone	w	planie,	do	czasu	re-
alizacji	planowanej	funkcji,	powinny	być	urytkowa-
ne	w	sposób	dotychczasowy.

RozdziaE	3
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

§13.	1.	Zaopatrzenie	w	wodę:

1)	ustala	się	obecnie	morliwo[ć	realizacji	zaopa-
trzenia	w	wodę	z	wEasnej	studni	zlokalizowanej	na	
dziaEce;

2)	 ustala	 się	 po	 realizacji	 sieci	wodociągu	 zbior-
czego	 likwidację	 lub	 odpowiednie	 zabezpieczenie	
studni	w	sposób	uniemorliwiający	inne	jej	wykorzy-
stanie	(np.	szamba).

2.	Gospodarka	[ciekowa:

1)	Kanalizacja	sanitarna	dla	której	ustala	się	zasa-
dy	gospodarki	[ciekowej	poprzez:

a)	 realizację	 odpowiednich	 dostosowanych	 do	
ilo[ci	 [cieków	 wynikających	 z	 prowadzenia	 dzia-
Ealno[ci	gastronomicznej	 i	hotelarskiej	,	szczelnych	
zbiorników	 bezodpEywowych	 i	 systematyczne	 ich	
oprórnianie	 z	 wywozem	 do	 oczyszczalni	 miejskiej	
lub	 realizację	 maEej,	 ekologicznej	 oczyszczalni[cie-
ków;

b)	po	realizacji	zbiorczej	sieci	kanalizacyjnej	-	pod-
Eączenie	poszczególnych	obiektów.

2)	Kanalizacja	deszczowa	-	wody	opadowe	z	par-
kingu	 i	 wewnętrznego	 ukEadu	 komunikacyjnego	
wymagają	oczyszczenia	w	separatorze	ropopochod-
nych	przed	odprowadzeniem	ich	do	ziemi	na	terenie	
wEasnej	nieruchomo[ci.

3.	Gospodarka	odpadami

1)	 ustala	 się	 zasady	 usuwania	 odpadów	 staEych	
z	 terenu	 opracowania	 poprzez	 zastosowanie	 przy	
posesji	pojemników	indywidualnych	lub	kontenero-
wego	 systemu	gromadzenia	 z	 segregacją.	Wywóz	
nieczysto[ci	 przez	 odpowiednie	 sEurby	 komunalne	
na	wysypisko	odpadów	zgodnie	z	systemem	gospo-
darki	komunalnej	gminy.	;

2)	nalery	opracować	i	wdrarać	system	zbierania	
odpadów	po	wstępnej	 segregacji	w	miejscach	 ich	
powstawania	z	odzyskiem	surowców	wtórnych.

4.	Zaopatrzenie	w	energię	elektryczną

1)	utrzymuje	się	istniejącą,	napowietrzną	linię	ni-
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skiego	 napięcia	 0,4kV-	 oraz	 przewiduje	 się	 morli-
wo[ć	jej	rozbudowę,	modernizację	i	dobudowę	we-
dEug	 potrzeb	 urytkowników	 zgodnie	 z	 ustaleniami	
i	 standardami	 zarządcy	sieci.	 Lokalizacja	obiektów	
more	odbywać	się	zgodnie	z	warunkami	okre[lony-
mi	w	obowiązującej	normie	technicznej	co	oznacza	
zachowanie	strefy	wolnej	odzabudowy	o	szeroko[ci	
10,0	m	tj.	po	5,0	m	od	osi	linii;

2)	 utrzymuje	 się	 istniejącą,	 napowietrzną	 linię	
o[wietlenia	 ulicznego	 oraz	 przewiduje	 się	 morli-
wo[ć	jej	rozbudowę,	modernizację	i	dobudowę	we-
dEug	potrzeb	urytkowników	zgodnie	z	ustaleniami	i	
standardami	zarządcy	sieci.

5.	Zaopatrzenie	w	ciepEo

Ustala	się	zaopatrzenie	w	ciepEo	systemem	grzew-
czym	indywidualnym.	Preferuje	się	stosowanie	pa-
liw	ekologicznie	czystych	(energia	elektryczna,	gaz	
przewodowy	ewentualnie	propan	-	butan,	olej	opa-
Eowy	niskosiarkowy	oraz	inne	niekonwencjonalne)	.	
Budowa	pródeE	ciepEa	zgodnie	z	potrzebami	wEa[ci-
cieli	w	oparciu	o	stosowne	przepisy	odrębne.

6.	Zaopatrzenie	w	gaz

Obecnie	jest	to	teren	niezgazyfikowany.	Po	reali-
zacji	sieci	gazowniczej	ustala	się	realizację	przyEączy	
do	 posesji	 i	 poszczególnych	 obiektów	 wg	 ustaleG	
zarządcy	sieci.	Do	czasu	jej	realizacji	morliwo[ć	ko-
rzystania	z	butli	gazowych	propan	butan.

7.	Telekomunikacja.

1)	 Zachowuje	 się	 istniejącą	 abonencką	 telefo-
niczną	sieć	napowietrzną	t;	wraz	z	morliwo[cią	jej	
ewentualnej	modernizacji	(skablowanie);

2)	Ustala	się	realizację	przyEącza	zgodnie	z	potrze-
bami	 inwestora	 i	warunkami	wydanymi	przez	ope-
ratora.

RozdziaE	4
Ustalenia dotyczące komunikacji

§14.	1.	Na	obszarze	opracowania	na	mocy	przepi-
sów	odrębnych	ustala	się:

1)	1-KD	KW	-drogę	publiczną	ukEadu	zewnętrzne-
go	-	wojewódzka	klasy	G-	nr	849;

2)	2-KDW	-drogę	osiedlowa	ukEadu	wewnętrzne-
go	stanowi	wEasno[ć	gminy	nr	ew.110;-

3)	3-	KX-	droga	dojazdowa	ukEadu	wewnętrznego,	
prywatna	stanowi	dojazd	posesji	i	do	pól.

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)	szeroko[ci	w	liniach	rozgraniczających	｠	25,0	
m,

b)	szeroko[ci	jezdni	｠	6,0	m,

c)	 jedno-	 lub	dwustronne	chodniki	oddzielone	od	
jezdni	 pasem	 zieleni	 z	wydzieleniem	 [cierki	 rowe-
rowej,

d)	 linii	 zabudowy	 liczonej	od	krawędzi	 jezdni	dla	
budynków	 usEugowych	 i	 mieszkalnych	 -	 jedno	 i	
dwukondygnacyjnych	 ze	względu	 na	 przebieg	 linii	
energetycznej	21,5	m,

2)	dla	drogi	wewnętrznej	KDW

a)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	6,0	m

b)	szeroko[ć	jezdni	｠	2,5	m,

c)	 ewentualnie	 jednostronny	 chodnik	 oddzielony	
od	jezdni	pasem	zieleni

d)	linię	zabudowy	liczoną	od	krawędzi	jezdni:

·	dla	budynków	usEugowych	i	mieszkalnych	｠	8,0	
m,

·	dla	pozostaEych	obiektów	budowlanych	｠	8,0	m

3)	dla	drogi	wewnętrznej	KX

a)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	3,0	m

b)linię	zabudowy	liczoną	od	krawędzi	drogi:

·	dla	budynków	usEugowych	i	mieszkalnych	｠	6,0	
m,

·	dla	pozostaEych	obiektów	budowlanych	｠	6,0	m.

3.	Dla	drogi	publicznej:

1)	nalery	ogrodzenia	sytuować	w	 liniach	rozgra-
niczających	 drogi	 przy	 zachowaniu	 warunków	 wi-
doczno[ci	i	bezpieczeGstwa	ruchu;	zakaz	ogrodzeG	
z	prefabrykowanych	elementów	budowlanych;

2)	plan	utrzymuje	dotychczasowe	szeroko[ci	pa-
sów	drogowych,	będących	w	trwaEym	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	
szeroko[ci	 pasów	 drogowych,	 wynikające	 z	 prze-
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pisów	 odrębnych,	 zostaną	 ustalone	 w	 projektach	
technicznych	dróg	zgodnie	z	potrzebami.	Do	czasu	
zmiany	wEa[ciciela,	 tereny	 rezerwowane	pod	pasy	
drogowe,	będą	wykorzystywane	zgodnie	z	dotych-
czasowym	urytkowaniem.

3)	nie	przewiduje	się	 zjazdów	na	dziaEkę	z	drogi	
publicznej.

4.	Dla	dróg	wewnętrznych	(osiedlowa	i	dojazdo-
wa):

1)	nalery	ogrodzenia	sytuować	w	 liniach	rozgra-
niczających	 drogi	 przy	 zachowaniu	 warunków	 wi-
doczno[ci	i	bezpieczeGstwa	ruchu;

2)	plan	utrzymuje	dotychczasowe	szeroko[ci	pa-
sów	drogowych	do	czasu	 ich	przebudowy	polega-
jącej	na	ich	poszerzeniu	i	ewentualnej	modernizacji	
-	utwardzenie,	a	dla	drogi	wewnętrznej	2KDW	rów-
nier	realizacji	jednostronnego	chodnika.

5.	 Wjazdy	 na	 posesje	 są	 wjazdami	 publicznymi,	
muszą	być	uzgodnione	z	wEa[cicielem	drogi.

6.	Przebudowa	 istniejącej	drogi	publicznej	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;

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

Tereny	urządzeG	komunikacji	drogowej

§15.	Na	terenie	opracowania	nalery	zrealizować	
parking	do	okoEo	60	samochodów	w	tym	przynaj-
mniej	5	dla	osób	niepeEnosprawnych.

RozdziaE	5

§16.	 Zasady	 i	 warunki	 zagospodarowania	 tere-
nów	otwartych	wedEug	rodzajów	przeznaczenia

1.	 W	 granicach	 opracowania	 występuje	 jedynie	
zieleG	 przydrorna,	 dla	 której	 wprowadza	 się	 obo-
wiązek	 zachowania,	 rewaloryzacji	 i	 ochrony.	Usu-
wane	mogą	być	zadrzewienia	zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi;

2.	Zakazuje	 się	 zadrzewiania	 pod	 istniejącymi	 li-
niami	 energetycznymi	 niskich	 napięć.	 Pod	 liniami	
elektroenergetycznymi	 nalery	 pozostawić	 bez	 za-
drzewienia	pas	o	szeroko[ci	min.	9,30	m.	W	pozo-
stawianym	pasie	morliwe	 jest	 ewentualne	 zadrze-
wienie	i	zakrzewienie	pod	warunkiem	utrzymywania	
pod	linią	drzew	i	krzewów	nie	przekraczających	2	m	
wysoko[ci	oraz	pozostawione	wokóE	kardego	sEupa	
powierzchni	nie	 zadrzewionej	w	odlegEo[ci	co	naj-
mniej	4	m	od	sEupa.

RozdziaE	7
Postanowienia koGcowe

§17.	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	usEugowo	-	mieszkaniowej	
jednorodzinnej	｠	10%;

2)	terenów	infrastruktury	technicznej	i	komunika-
cji	｠	drogi	-	1%.

§18.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy	Zamo[ć.

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

Przewodniczący	Rady	Gminy	Zamo[ć
Jerzy Bondyra
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ZaEącznik	nr	2
do	UchwaEy	nr	XLVIII/675/10

Rady	Gminy	Zamo[ć
z	dnia	8	wrze[nia	2010	r.

	

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Zamo[ć

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,	re	do	projektu	planu	
w	okresie	wywieszenia	do	publicznego	wglądu	nie	
wniesiono	uwag.
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ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	nr	XLVIII/675/10

Rady	Gminy	Zamo[ć
z	dnia	8	wrze[nia	2010	r.

	

Sposób realizacji oraz zasad finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Zamo[ć z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 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	poz1492	z	
2005	roku	Dz.	U.	Nr	113	poz.	954,	Dz.	U.	Nr	130	
poz.	1087)	stwierdza	się,	re	realizacja	infrastruktury	
technicznej	nastąpi	po	opracowaniu	odpowiedniego	

projektu	 budowlanego	 i	 przystosowania	 terenu	 do	
jej	budowy.

Infrastruktura	zbiorowa	finansowana	będzie	przez	
Gminę	Zamo[ć	ze	[rodków	wEasnych,	[rodków	po-
mocowych	Unii	Europejskiej,	funduszy	ochrony	[ro-
dowiska,	 prywatnych	 inwestorów.	 PrzyEącza	 reali-
zowane	będą	przez	wEa[ciciela	terenu.


