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UCHWADA NR XXXII/221/10

 RADY GMINY JANOWIEC

	z	dnia	29	kwietnia	2010	r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	z	
2001r.	Nr	142,	poz.	1591,	z	pópniejszymi	zmiana-
mi),	 art.	 14	 ust.	 8,	 art.	 20	 ust.	 1,	 art.	 27	 i	 art.	
29	ustawy	z	dnia	27	marca	2003r.	o	planowaniu	
i	 zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	
poz.	 717,	 z	 pópniejszymi	 zmianami)	 oraz	 uchwaEy	
Nr	XXXII/205/2006	Rady	Gminy	 Janowiec	 z	 dnia	
27	lipca	2006r.,	po	stwierdzeniu	zgodno[ci	projektu	
zmiany	planu,	wymienionej	w	§1	niniejszej	uchwaEy	
z	ustaleniami	studium	uwarunkowaG	i	kierunków	za-
gospodarowania	przestrzennego	gminy	Janowiec,	z	
pópniejszymi	zmianami.

§	1.	Uchwala	się	zmianę	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	 przestrzennego	 gminy	 Janowiec,	
uchwalonego	 uchwaEą	 Rady	 Gminy	 Janowiec	 Nr	
XXIX/213/02	 z	 dnia	 9	 papdziernika	 2002r.,	 ogEo-
szoną	w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Lu-
belskiego	Nr	151,	poz.	3476	z	dnia	30.11.2002r.,	z	
pópniejszymi	zmianami.

§	2.	1.	Zmianę	planu	stanowią:
1)	Ustalenia	będące	tre[cią	niniejszej	uchwaEy;
2)	Rysunki	wykonane	na	mapach	w	skali	1:1000,	

stanowiące	 zaEączniki	 Nr	 1	 i	 Nr	 2	 do	 niniejszej	
uchwaEy.

2.	ZaEączniki	graficzne	przedstawiające	tereny	pla-
nistyczne	objęte	zmianą	planu	i	ustalenia	tekstowe	
stanowią	integralną	caEo[ć.

3.	Rozstrzygnięcie	o	sposobie	rozpatrzenia	uwag	
do	projektu	zmiany	planu,	stanowi	zaEącznik	Nr	3	do	
niniejszej	uchwaEy.

4.	 Rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 realizacji,	 zapi-
sanych	 w	 zmianie	 planu,	 inwestycji	 z	 zakresu	 in-
frastruktury	 technicznej,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	
wEasnych	 gminy	 oraz	 zasadach	 ich	 finansowania,	
zgodnie	z	przepisami	o	finansach	publicznych,	sta-
nowi	zaEącznik	Nr	4	do	niniejszej	uchwaEy.

§	3.	 Ilekroć	w	przepisach	niniejszej	uchwaEy	bę-
dzie	mowa	o:

1)	planie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	ｧmiejscowy	
plan	zagospodarowania	przestrzennego	gminy	Jano-
wiecｦ,	uchwalony	uchwaEą	Rady	Gminy	Janowiec	
Nr	XXIX/213/02	z	dnia	9	papdziernika	2002r.,	ogEo-
szoną	w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Lu-
belskiego	Nr	151,	poz.	3476	z	dnia	30.11.2002r.,	z	
pópniejszymi	zmianami;

2)	ｧPlanieｦ	｠	nalery	przez	to	rozumieć	ｧMiejsco-

wy	 plan	 zagospodarowania	 przestrzennego	 zespo-
Eu	zabudowy	jednorodzinnej	Oblasy	｠	Podzamczeｦ,	
okre[lony	na	zaEączniku	Nr	2	w	skali	1:1000	wraz	z	
ustaleniami	§	8	i	ustaleniami	ogólnymi	zmiany	pla-
nu;

3)	 zmianie	 planu	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
ustalenia	 sporządzone	 na	 podstawie	 uchwaEy	 Nr	
XXXII/205/2006	Rady	Gminy	Janowiec	z	dnia	27	
lipca	2006r.	w	sprawie	przystąpienia	do	sporządze-
nia	 zmiany	planu,	o	której	mowa	w	§	2	niniejszej	
uchwaEy;

4)	 terenie	 planistycznym	 -	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	obszar	wyznaczony	na	zaEączniku	graficznym	
liniami	 rozgraniczającymi,	o	okre[lonym,	ustalenia-
mi	niniejszej	uchwaEy,	przeznaczeniu	i	zasadach	za-
gospodarowania;

5)	przeznaczeniu	podstawowym	-	nalery	przez	to	
rozumieć	 przeznaczenie,	 okre[lone	 w	 ustaleniach	
szczegóEowych	 zmiany	 planu	 i	 oznaczone	 symbo-
lem	literowym	(literowymi),	które	winno	przewarać	
na	terenie	planistycznym;	w	przypadku	oznaczenia	
terenu	symbolami	literowymi,	przeznaczenie	okre[la	
się	jako	wielofunkcyjne,	zgodnie	z	pkt	7;

6)	przeznaczeniu	dopuszczalnym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	przeznaczenie	inne	nir	podstawowe,	które	
uzupeEnia	przeznaczenie	podstawowe,	okre[lone	w	
ustaleniach	 szczegóEowych,	 dotyczących	 terenów	
planistycznych;

7)	przeznaczeniu	wielofunkcyjnym	-	nalery	przez	
to	 rozumieć	 równowarno[ć	 okre[lonych	 rodzajów	
przeznaczenia,	 oznaczonego	 jako	 kilka	 symboli	 li-
terowych,	przedzielonych	przecinkami,	które	mogą	
istnieć	 Eącznie	 lub	 samodzielnie,	 z	 zastrzereniem	
ustaleG	szczegóEowych	zmiany	planu;

8)	 drodze	 publicznej	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
drogę	zaliczoną	na	podstawie	ustawy	o	drogach	pu-
blicznych	do	jednej	z	kategorii	dróg	(krajowej,	woje-
wódzkiej,	powiatowej,	gminnej)	-	wydzieloną	liniami	
rozgraniczającymi;

9)	drodze	wewnętrznej	-	nalery	przez	to	rozumieć	
drogę	 ogólnodostępną,	 nie	 zaliczoną	 do	 dróg	 pu-
blicznych,	przeznaczoną	dla	celów	komunikacji	sa-
mochodowej	 z	 dopuszczeniem	komunikacji	 pieszej	
lub	oznaczoną	symbolem	KDX,	sEurącą	komunikacji	
pieszej	 z	 dopuszczeniem	 komunikacji	 samochodo-
wej	(ciąg	pieszo-jezdny);

10)	dostępie	dziaEki	budowlanej	do	drogi	publicz-
nej	 -	nalery	przez	 to	 rozumieć	bezpo[redni	dostęp	
do	tej	drogi	(poprzez	zjazd)	albo	dostęp	do	niej	przez	
drogę	 wewnętrzną	 lub	 przez	 ustanowienie	 odpo-
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wiedniej	sEurebno[ci	drogowej;
11)	wysoko[ci	zabudowy	-	nalery	przez	to	rozu-

mieć	wysoko[ć	budynku	mierzoną	od	poziomu	te-
renu	 przy	 najnirej	 poEoronym	wej[ciu	 do	 budynku	
lub	jego	czę[ci,	znajdującym	się	na	pierwszej	kondy-
gnacji	nadziemnej	budynku,	do	najwyrej	poEoronego	
punktu	 stropodachu	 lub	 konstrukcji	 przekrycia	 bu-
dynku	znajdującego	się	bezpo[rednio	nad	pomiesz-
czeniami	przeznaczonymi	na	pobyt	ludzi,	z	uwzględ-
nieniem	dodatkowych	warunków	zmiany	planu;

12)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	
to	 rozumieć	 najmniejszą,	 dopuszczalną	 odlegEo[ć	
elewacji	 budynku	 lub	 budowli	 od	 krawędzi	 jezdni	
drogi	obsEugującej	teren	(na	którym	jest	planowana	
budowa	 lub	 morliwa	 rozbudowa	 istniejących	 bu-
dynków	lub	od	okre[lonych	w	ustaleniach	szczegó-
Eowych	zmiany	planu,	linii	rozgraniczających	tereny	
o	 rórnym	przeznaczeniu;	nie	dotyczy	obiektów	 in-
frastruktury	technicznej,	które	winny	być	sytuowa-
ne	z	zachowaniem	przepisów	szczególnych;

13)	 obowiązującej	 linii	 zabudowy	 -	 nalery	 przez	
to	rozumieć	odlegEo[ć	mierzoną	od	krawędzi	jezdni	
do	elewacji	budynku	mieszkalnego,	w	której	winien	
być	sytuowany;

14)	linii	rozgraniczającej	teren	｠nalery	przez	to	ro-
zumieć	linie	wydzielające	tereny	o	rórnym	przezna-
czeniu,	oznaczone	symbolem	cyfrowym	i	literowym	
(lub	 literowymi),	 wyznaczające	 granice	 ewentual-
nego	 podziaEu	 geodezyjnego;	 linie	 rozgraniczające	
｠	 orientacyjne	 mogą	 zostać	 u[ci[lone	 na	 podsta-
wie	 projektów	 technicznych	 lub	 podziaEów	geode-
zyjnych	z	zachowaniem	warunków	zmiany	planu	 i	
przepisów	szczególnych;

15)	linii	wewnętrznego	podziaEu	:
a)	[ci[le	okre[lonej	｠	nalery	rozumieć	ustalony	na	

zaEączniku	Nr	1	do	niniejszej	uchwaEy,	obowiązujący	
podziaE	terenu	planistycznego	na	podstrefy	funkcjo-
nalne	o	rórnych	zasadach	zagospodarowania	lub	na	
zaEączniku	Nr	2	do	niniejszej	uchwaEy,	istniejący	po-
dziaE	geodezyjny;

b)	 orientacyjnej	 ｠	 nalery	 rozumieć	 zalecany	 po-
dziaE	 terenu	 planistycznego	 na	 podstrefy	 funkcjo-
nalne	 lub	 proponowany	 podziaE	 na	 dziaEki	 budow-
lane	-	do	u[ci[lenia	w	projektach	budowlanych	lub	
projektach	podziaEu	geodezyjnego,	 z	 zachowaniem	
warunków	zmiany	planu	(i	Planu)	i	przepisów	szcze-
gólnych;

16)	 strefie	 funkcjonalnej	 -	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	obszar	wyznaczony	na	zaEączniku	graficznym,	
w	którym	obowiązują	ustalone	zmianą	planu	zasady	
urytkowania	i	gospodarki	przestrzenią;

17)	 zabudowie	 pensjonatowej	 -	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	obiekty	posiadające	co	najmniej	7	pokoi,	
[wiadczące	 dla	 swoich	 klientów	 caEodzienne	 wy-
rywienie	i	speEniające	wymogi	przepisów	szczegól-
nych	w	zakresie	usEug	turystycznych;

18)	 wskapniku	 powierzchni	 terenu	 biologicznie	
czynnej	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	udziaE	procen-
towy	 terenu	 z	 nawierzchnią	 ziemną,	 urządzoną	w	
sposób	zapewniający	naturalną	wegetację,	a	takre	

50%	 powierzchni	 tarasów	 i	 stropodachów	 z	 taką	
nawierzchnią,	nie	mniej	jednak	nir	10	m²	oraz	wodę	
powierzchniową	na	tym	terenie	-	do	powierzchni	te-
renu	planistycznego	lub	dziaEki	budowlanej	w	grani-
cach	 terenu	planistycznego,	 stosownie	 do	 ustaleG	
szczegóEowych	zmiany	planu;

19)	 wskapniku	 powierzchni	 zabudowy	 ｠	 jest	 to	
udziaE	procentowy	sumy	powierzchni	zabudowy	(w	
znaczeniu	przepisu	szczególnego)	budynków,	które	
mogą	być	lokalizowane	w	granicach	wydzielonego	
terenu	 -	do	powierzchni	 terenu	planistycznego	 lub	
dziaEki	 budowlanej	 w	 granicach	 terenu	 planistycz-
nego,	stosownie	do	ustaleG	szczegóEowych	zmiany	
planu.	Do	powierzchni	zabudowy	nie	wlicza	się	po-
wierzchni	obiektów	budowlanych,	ani	ich	czę[ci	nie	
wystających	ponad	powierzchnię	terenu,	powierzch-
ni	obiektów	pomocniczych	(szklarnie,	szopy,	altany)	
oraz	elementów	zewnętrznych	jak:	schody,	rampy,	
daszki,	występy	dachowe,	a	takre	obiektów	maEej	
architektury	i	obiektów	funkcjonujących	sezonowo;

20)	maksymalnej	powierzchni	zabudowy	dopusz-
czonej	-	nalery	przez	to	rozumieć	maksymalną	po-
wierzchnię	 zabudowy	budynków,	 których	budowa	
na	 terenie	 planistycznym	 jest	 zgodna	 z	 jego	 prze-
znaczeniem	 podstawowym	 lub	 dopuszczalnym	 i	
stanowi	 rórnicę	między	maksymalną	powierzchnią	
zabudowy	terenu	lub	dziaEki,	pomniejszoną	o	sumę	
powierzchni	zabudowy	budynków	istniejących;

21)	usEugach	komercyjnych	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	 przeznaczenie	 obiektów	 lub	 ich	 czę[ci	 na	
cele	związane	z	zaspokajaniem	potrzeb	bytowych	i	
socjalnych	ludno[ci,	nie	zaliczane	do	celów	publicz-
nych,	 obejmujące	 w	 zmianie	 planu	 usEugi	 handlu,	
gastronomii,	 opieki	 zdrowotnej	 oraz	 obsEugi	 ruchu	
turystycznego	 (wyporyczalnie	 sprzętu,	 punkty	 in-
formacji	turystycznej	itp.);

22)	 usEugach	 publicznych	 -	 nalery	 przez	 to	 ro-
zumieć	 przeznaczenie	 obiektów	 budowlanych	 lub	
ich	czę[ci	na	cele	sEurące	uryteczno[ci	publicznej,	
obejmujące	w	zmianie	planu	usEugi	kultury,	o[wia-
ty,	wychowania	sportu	i	kultury	fizycznej	oraz	inne	
realizujące	 oczywiste	 cele	 publiczne,	 okre[lone	 w	
przepisach	szczególnych;

23)	usEugach	turystycznych	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	tereny	wyznaczone	na	lokalizację	obiektów	
obsEugi	wypoczynku	i	turystyki	｠	moteli,	hoteli,	pen-
sjonatów,	i	zabudowy	agroturystycznej,	z	towarzy-
szącymi	usEugami	komercyjnymi	(handlu,	gastrono-
mii);

24)	adaptacji	-	nalery	przez	to	rozumieć	utrzyma-
nie	istniejącej	substancji	budowlanej,	z	morliwo[cią	
jej	rozbudowy	lub	zmiany	sposobu	urytkowania,	w	
zakresie	nie	naruszającym	ustaleG	zmiany	planu;	nie	
dotyczy	 przypadku	 odtworzenia	 (wymiany)	 obiek-
tów	budowlanych,	 dla	 których	obowiązują	 zasady	
jak	dla	budowy	nowych	budynków;

25)	dachu	wielospadowym	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	dach	wielopoEaciowy	-	o	dwu	i	większej	liczbie	
gEównych	poEaci	dachowych;	dopuszcza	się	elemen-
ty	 do[wietlenia	 dachu:	 lukarny,	 okna	 poEaciowe,	
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zgodnie	z	ustaleniami	szczegóEowymi	zmiany	planu;
26)	 geometrii	 dachu	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	

okre[lony	w	ustaleniach	zmiany	planu	kąt	nachyle-
nia	i	ukEad	gEównych	poEaci	dachowych	(nie	dotyczy	
nachylenia	poEaci	dachów	ganków,	werand,	lukarn	
itp.);

27)	obsEudze	komunikacji	 -	nalery	przez	to	rozu-
mieć	elementy	zagospodarowania	terenu	planistycz-
nego	sEurące	obsEudze	komunikacji	pieszej	i	koEowej	
(drogi	wewnętrzne,	ciągi	pieszo-jezdne,	piesze,	dro-
gi	porarowe,	place,	parkingi,	z	wykluczeniem	obiek-
tów	usEug	komunikacji	jak:	stacje	paliw,	zakEady	ob-
sEugi,	naprawy	i	remontu	[rodków	transportu,	myjni	
samochodowych	itp.;

28)	zabudowie	mieszkaniowej	jednorodzinnej	-	na-
lery	 przez	 to	 rozumieć	 jeden	 budynek	 mieszkalny	
jednorodzinny	 lub	 zespóE	 takich	 budynków	wraz	 z	
budynkami	 gararowymi	 i	 gospodarczymi,	 stosow-
nie	do	ustaleG	szczegóEowych,	dotyczących	terenu	
planistycznego;

29)	zabudowie	zagrodowej	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	siedliska	rolne	w	rodzinnym	gospodarstwie	rol-
nym,	hodowlanym	lub	ogrodniczym,	o	powierzchni	
gruntów	powyrej	1,0	ha,	w	skEad	której	wchodzą	
budynki	mieszkalne,	budynki	gospodarcze	 (skEado-
we,	gararowe	itp.),	inwentarskie,	sEurące	wyEącznie	
produkcji	rolniczej	i	przetwórstwu	rolno-sporywcze-
mu;

30)	budynku	gospodarczym	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	budynek	przeznaczony	do	niezawodowego	
wykonywania	 prac	 warsztatowych	 oraz	 do	 prze-
chowywania	materiaEów,	narzędzi,	sprzętu	i	pEodów	
rolnych	sEurących	mieszkaGcom	budynku	mieszkal-
nego,	budynku	zamieszkania	zbiorowego,	budynku	
rekreacji	indywidualnej,	a	takre	ich	otoczenia,	a	w	
zabudowie	 zagrodowej	 przeznaczony	 równier	 do	
przechowywania	[rodków	produkcji	rolnej	i	sprzętu	
oraz	pEodów	rolnych;

31)	 kondygnacji	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 po-
ziomą	 nadziemną	 lub	 podziemną	 czę[ć	 budynku,	
zawartą	 pomiędzy	 powierzchnią	 posadzki	 na	 stro-
pie	lub	najwyrej	poEoronej	warstwy	podEogowej	na	
gruncie	 a	 powierzchnią	 posadzki	 na	 stropie	 bądp	
warstwy	 osEaniającej	 izolację	 cieplną	 stropu,	 znaj-
dującego	 się	 nad	 tą	 czę[cią	 budynku,	 przy	 czym	
za	 kondygnację	 uwara	 się	 takre	 poddasze	 z	 po-
mieszczeniami	przeznaczonymi	na	pobyt	ludzi	oraz	
poziomą	czę[ć	budynku,	stanowiącą	przestrzeG	na	
urządzenia	 techniczne,	 mającą	 [rednią	 wysoko[ć	
w	[wietle	większą	nir	2,0	m;	 za	 kondygnację	nie	
uznaje	 się	 nadbudówek	ponad	 dachem,	 takich	 jak	
maszynownia	dpwigu,	centrala	wentylacyjna,	klima-
tyzacyjna	lub	kotEownia;

32)	kondygnacji	nadziemnej	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	kondygnację,	której	górna	powierzchnia	stro-
pu	lub	warstwy	wyrównawczej	podEogi	na	gruncie	
znajduje	się	w	poziomie	 lub	powyrej	poziomu	pro-
jektowanego	lub	urządzonego	terenu,	a	takre	kardą	
sytuowaną	nad	nią	kondygnację;

33)	 przepisach	 szczególnych	 ｠	 nalery	 przez	 to	

rozumieć	przepisy	ustaw	wraz	z	aktami	wykonaw-
czymi;

34)	przepisach	ustawy	bez	podania	nazwy	-	nalery	
przez	to	rozumieć	ustawę	z	dnia	27	marca	2003r.	o	
planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	
U.	Nr	80,	poz.	717,	z	pópniejszymi	zmianami).

RozdziaE I
USTALENIA OGÓLNE

§	4.	Na	obszarach	objętych	zmianą	planu	(i	ｧPla-
nemｦ)	obowiązują	następujące	zasady	ochrony	[ro-
dowiska	przyrodniczego:

1)	W	granicach	Kazimierskiego	Parku	Krajobrazo-
wego	-	okre[lone	w	rozporządzeniu	Nr	4	Wojewo-
dy	Lubelskiego	z	dnia	23	marca	2005r.	w	sprawie	
Kazimierskiego	 Parku	Krajobrazowego(Dz.	U.	Woj.	
Lub.	Nr	73,	poz.	1525	z	dnia	27	kwietnia	2005r.)	
jako	zakazy:

a)	 realizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 znacząco	
oddziaEywać	 na	 [rodowisko	 w	 rozumieniu	 art.	 51	
ustawy	z	dnia	27	kwietnia	2001r.	｠	Prawo	ochrony	
[rodowiska,

b)	umy[lnego	zabijania	dziko	występujących	zwie-
rząt,	niszczenia	ich	nor,	legowisk,	innych	schronieG	
i	miejsc	 rozrodu	 oraz	 tarlisk	 i	 zEoronej	 ikry,	 z	wy-
jątkiem	 amatorskiego	 poEowu	 ryb	 oraz	 wykonania	
czynno[ci	w	 ramach	 racjonalnej	gospodarki	 rolnej,	
le[nej,	rybackiej	i	Eowieckiej,

c)	 likwidowania	 i	 niszczenia	 zadrzewieG	[ródpol-
nych,	przydrornych	i	nadwodnych,	jereli	nie	wyni-
kają	 z	 potrzeby	 ochrony	 przeciwpowodziowej	 lub	
zapewnienia	bezpieczeGstwa	ruchu	drogowego	lub	
wodnego	 lub	budowy,	odbudowy,	utrzymania,	 re-
montów	lub	naprawy	urządzeG	wodnych,

d)	 pozyskiwania	 dla	 celów	 gospodarczych	 skaE,	
w	tym	torfu,	oraz	skamieniaEo[ci,	w	tym	kopalnych	
szczątków	 ro[lin	 i	 zwierząt,	 a	 takre	 mineraEów	 i	
bursztynu,

e)	wykonywania	prac	ziemnych	trwale	znieksztaE-
cających	 rzepbę	 terenu,	 z	wyjątkiem	prac	 związa-
nych	z	zabezpieczeniem	przeciwsztormowym,	prze-
ciwpowodziowym	 lub	 przeciwosuwiskowym	 lub	
budową,	 odbudową,	 utrzymaniem,	 remontem	 lub	
naprawą	urządzeG	wodnych,

f)	dokonywania	zmian	stosunków	wodnych,	jereli	
zmiany	te	nie	sEurą	ochronie	lub	racjonalnej	gospo-
darce	rolnej,	le[nej,	wodnej	lub	rybackiej,

g)	budowania	nowych	obiektów	budowlanych	w	
pasie	szeroko[ci	100	m	od	linii	brzegów	rzek,	jezior	i	
innych	zbiorników	wodnych,	z	wyjątkiem	obiektów	
sEurących	 turystyce	 wodnej,	 gospodarce	 wodnej	
lub	rybackiej,

h)	 likwidowania,	 zasypywania	 i	 przeksztaEcenia	
zbiorników	 wodnych,	 starorzeczy	 oraz	 obszarów	
wodno-bEotnych,

i)	wylewania	gnojowicy,	 z	wyjątkiem	naworenia	
wEasnych	gruntów	rolnych,

j)	prowadzenia	chowu	i	hodowli	zwierząt	metodą	
bez[cióEkową,
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k)	utrzymywania	otwartych	rowów	[ciekowych	i	
zbiorników	[ciekowych,

l)	organizowanie	rajdów	motorowych	i	samocho-
dowych,

m)	urywania	 Eodzi	motorowych	 i	 innego	 sprzętu	
motorowego	na	otwartych	zbiornikach	wodnych.

2)	 Obowiązują	 ponadto,	 następujące	 zasady	
ochrony	[rodowiska:

a)	dopuszcza	się,	przy	prowadzeniu	prac	budow-
lanych,	wykorzystywanie	i	przeksztaEcenie	elemen-
tów	przyrodniczych	wyEącznie	w	takim	zakresie,	w	
jakim	jest	to	konieczne	w	związku	z	realizacją	inwe-
stycji	okre[lonych	zmianą	planu,

b)	w	przypadku	niemorno[ci	dotrzymania	warun-
ków	 ochrony	 elementów	 przyrodniczych,	 nakEada	
się	na	 inwestora	obowiązek	naprawienia	szkód,	w	
szczególno[ci	poprzez	kompensację	przyrodniczą,

c)	ustala	się	obowiązek	przeprowadzenia	i	wyko-
nania	 obiektów	 liniowych	w	 sposób	 zapewniający	
ograniczenie	 ich	 oddziaEywania	 na	 [rodowisko,	 w	
tym	ochronę	walorów	krajobrazowych	 oraz	morli-
wo[ć	przemieszczania	się	dziko	ryjących	zwierząt,

d)	ustala	się	warunki	utrzymania	równowagi	przy-
rodniczej	poprzez:

-	zapewnienie	kompleksowego	rozwiązania	odpro-
wadzenia	[cieków,	gospodarki	odpadami	oraz	urzą-
dzenia	i	ksztaEtowania	terenów	zieleni,

-	 zapewnienie	 ochrony	 walorów	 krajobrazowych	
[rodowiska	i	warunków	klimatycznych,

-	uwzględnienie	innych	potrzeb	w	zakresie	ochro-
ny	powietrza,	wód,	gleby,	ziemi,	ochrony	przed	ha-
Easem,	wibracjami	i	polami	elektroenergetycznymi,

e)	dopuszcza	się	stosowanie	wyEącznie	ekologicz-
nych,	 posiadających	 atesty	 no[ników	 energii	 do	
ogrzewania	pomieszczeG.

§	 5.	 1.	 Na	 obszarach	 objętych	 zmianą	 planu	 (i	
ｧPlanemｦ)	obowiązują	następujące	zasady	ochrony	
konserwatorskiej	i	planistycznej	krajobrazu	kulturo-
wego:

1)	W	granicach	okre[lonych	na	 rysunku	ｧPlanuｦ	
-	 jako	strefa	[cisEej	ochrony	konserwatorskiej	｠	A,	
wyznaczona	na	mocy	przepisów	szczególnych	z	za-
kresu	ochrony	 i	 opieki	nad	zabytkami	oraz	decyzji	
wpisu	 do	 rejestru	 zabytków	 województwa	 lubel-
skiego,	obowiązuje	ochrona	konserwatorska:

a)	 zespoEu	 architektoniczno-krajobrazowego	 w	
Janowcu	｠	figurującego	w	rejestrze	nr	A/500.	Po-
zostaEa	czę[ć	zespoEu,	obejmująca	obszar	i	obiekty	
zespoEu	zamkowego,	poEorona	 jest	poza	granicami	
ｧPlanuｦ.	 W	 jego	 sąsiedztwie	 znajduje	 się	 równier	
zespóE	translokowanych	budynków	dworskich	i	go-
spodarczych	objętych	wraz	z	zespoEem	zamkowym	
wpisem	do	rejestru	｠	nr	A/935,

b)	w	obszarze	zespoEu	architektoniczno-krajobra-
zowego	objętym	ｧPlanemｦ	obowiązuje:

-	 zachowanie	 znaczenia	 zabytkowych	 obiektów:	
zamku,	dworu,	sylwety	zespoEu	gospodarczego,	ka-
pliczki	 sEupowej	 odpowiednio	 jako	 dominant,	 sub-
dominant	 i	 akcentu	 architektonicznego	w	ukEadzie	

przestrzennym	zespoEu,
-	 usunięcie	 obiektów	 dysharmonijnych	 lub	 ich	

przeksztaEcenie	zgodnie	z	warunkami	ｧPlanuｦ,
-	dostosowanie	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	

technicznej	do	warunków	konserwatorskich,
-	 wykorzystanie	 przy	 projektowaniu	 lub	 moder-

nizacji	 zabudowy	 na	 tym	 obszarze	 jako	 materiaEu	
wyj[ciowego	 ｧWytycznych	 urbanistyczno-krajo-
brazowych	 i	wzornika	 architektury	 lokalnej	 dla	 re-
jonu	Janowca	nad	WisEąｦ,	opracowanego	w	1993r.	
przez	zespóE	architektów:	A.	Bohm,	W.	KosiGski,	K.	
Ku[nierz.

2)	W	granicach	okre[lonych	na	 rysunku	ｧPlanuｦ	
(na	zaEączniku	graficznym	Nr	2),	obowiązują	warun-
ki	planistycznej	ochrony	krajobrazu	kulturowego	w	
strefie	 ｧK3ｦ	｠	przedpola	 póEnocnego,	 na	obszarze	
otwarcia	widokowego	na	zespóE	zamkowy:

a)	ograniczenie	przeksztaEceG	funkcjonalnych	i	za-
budowa	 jednorodzinna,	 pensjonatowa,	 usEugowa,	
terenów	 czę[ciowo	 zainwestowanych,	 zadrzewio-
nych	i	nie	kolidujących	z	ekspozycją	bierną	i	czynną,

b)	warunki	sytuowania	zabudowy,	jej	skala	i	forma	
winny	uwzględniać	warunki	ekspozycji,	zachowanie	
powiązaG	widokowo	｠	przestrzennych	między	tere-
nami	zainwestowanymi	a	otwartym	krajobrazem,	na	
przedpolu	ekspozycji	dworu	z	Moniaków	 i	 zespoEu	
translokowanych	obiektów	gospodarczych,

c)	 zakaz	 lokalizacji	 obiektów	 budowlanych	 poza	
strefami	 wyznaczonymi	 na	 rysunku	 Planu	 przez	
obowiązujące	i	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	w	
terenach	planistycznych,	z	zastrzereniem	pkt	b,

d)	 trasowanie	 liniowych	 urządzeG	 infrastruktury	
technicznej,	 ukEadu	 komunikacyjnego	 oraz	 podziaE	
geodezyjny	dopuszcza	się	wyEącznie	na	warunkach	
zmiany	planu	(i	ｧPlanuｦ),	w	uzgodnieniu	ze	sEurbami	
konserwatorskimi,

e)	ksztaEtowanie	zieleni	[redniej	i	wysokiej:
-	jako	osEon	krajobrazowych	istniejących	i	projek-

towanych	obiektów,	oddzielających	strefę	ekspozy-
cji,	 wskazaną	 do	 zagospodarowania	 zielenią	 niską	
(teren	rolny),

-	podkre[lającej	osie	widokowe,
f)	ksztaEtowanie	architektury	obiektów	z	uwzględ-

nieniem	zasady	ｧwtopieniaｦ	w	krajobraz	i	otoczenie	
przyrodnicze	poprzez:

-	 lokalizację	 zabudowy	 w	 dostosowaniu	 do	
uksztaEtowania	terenu,	jako	obiektów	o	horyzontal-
nej,	rozczEonkowanej	bryle,

-	zespoEy	zabudowy	winny	mieć	ujednoliconą	to-
nację	kolorystyczną	dachów	(odcienie	brązu,	grafi-
tu)	oraz	[cian	(odcienie	piaskowca),

-	 zastosowanie	 tradycyjnych,	 naturalnych	 mate-
riaEów	wykoGczeniowych	(np.	drewno,	kamieG),

g)	ksztaEtowanie	formy	ogrodzeG:
-	przy	drogach	publicznych	｠	w	ujednoliconej	wy-

soko[ci	i	formie,
-	zakaz	grodzenia	elementami	prefabrykowanymi,	

betonowymi;
-	 obowiązuje	 ogrodzenie	 arurowe	 drewniane	 lub	

rywopEotowe,	 z	 zastrzereniem	 ustaleG	 szczegóEo-
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wych	zmiany	planu	.
3)	 Obowiązują	 warunki	 ochrony	 archeologicznej	

okre[lone	w	przepisach	szczególnych	｠	w	przypad-
ku	odkrycia	w	trakcie	prac	ziemnych	i	budowlanych	
przedmiotu,	co	do	którego	istnieje	przypuszczenie	ir	
jest	on	zabytkiem,	nalery	zabezpieczyć	przedmiot	i	
miejsce	jego	odkrycia	oraz	powiadomić	Wojewódz-
kiego	Konserwatora	Zabytków	lub	wójta	gminy	Ja-
nowiec.

4)	 Obowiązuje	 sporządzenie	 analiz	 widokowych	
projektowanych	 i	 rozbudowywanych	budynków	w	
kontek[cie	widoku	na	zabudowę	zespoEu	zamkowe-
go	i	towarzyszącą,	doEączonych	do	projektu	budow-
lanego	przedkEadanego	do	opiniowania	i	uzgadniania	
sEurbom	konserwatorskim.

§	 6.	 1.	 Na	 obszarach	 objętych	 zmianą	 planu	 (i	
ｧPlanemｦ)	obowiązują	następujące	zasady	rozbudo-
wy	i	budowy	systemów	komunikacji	i	infrastruktury	
technicznej:

1)	obsEuga	komunikacyjna	｠	w	oparciu	o	istniejące	
i	projektowane	drogi	oraz	ciągi	piesze	i	pieszo-jezd-
ne	｠	zgodnie	z	ustaleniami	szczegóEowymi,	dotyczą-
cymi	terenów	planistycznych,

2)	zaopatrzenie	w	wodę	｠	z	istniejących	i	projek-
towanych	sieci	wodociągowych,	w	etapie	(do	czasu	
realizacji	sieci	wodociągowej),	dopuszcza	się	budo-
wę	indywidualnych	ujęć	wody,

3)	odprowadzenie	[cieków	｠	dopuszcza	się	reali-
zację	bezodpEywowych	zbiorników	na	nieczysto[ci	
ciekEe,	z	wykluczeniem	terenów	nararonych	na	zale-
wanie	wodami	opadowymi,	docelowo	odprowadze-
nie	[cieków	do	kanalizacji	sanitarnej	i	oczyszczalni	
[cieków,

4)	gospodarka	odpadami	｠	postępowanie	z	odpa-
dami	 komunalnymi	 (w	 tym	 gromadzenie	 odpadów	
komunalnych	)	｠	zgodnie	z	regulaminem	utrzymania	
czysto[ci	 i	porządku	na	terenie	gminy;	sposób	po-
stępowania	z	odpadami	innymi	nir	komunalne	powi-
nien	być	zgodny	z	przepisami	o	odpadach,

5)	zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	｠	w	oparciu	
o	istniejące	i	projektowane	stacje	transformatorowe	
15/04	kV	｠	zgodnie	z	warunkami	okre[lonymi	przez	
dysponenta	 sieci;	 w	 przypadku	 nie	 wykorzystania	
terenu	wyznaczonego	na	lokalizację	stacji	transfor-
matorowej,	dopuszcza	się	wEączenie	go	do	 terenu	
bezpo[rednio	przylegającego	i	urytkowanie	zgodnie	
z	jego	funkcją,

6)	 dla	 istniejących,	 napowietrznych	 linii	 energe-
tycznych	[redniego	napięcia	SN-15kV	wyznacza	się	
pas	techniczny	-	strefę	ochronną	wolną	od	zabudo-
wy,	 z	 zakazem	 nasadzeG	 drzew	 wysokopiennych,	
skEadowania	materiaEów	Eatwopalnych	｠	o	szeroko-
[ci	15	m	tj.	po	7,5	m	od	osi	linii;	w	przypadku	likwi-
dacji	linii	bądp	jej	przebudowy	np.	skablowania	ule-
ga	 likwidacji	 równier	wyznaczona	strefa,	a	 tereny	
objęte	strefą	otrzymują	funkcje	zgodnie	z	przezna-
czeniem	terenu	na	którym	zostaEa	wyznaczona	stre-
fa;	w	 strefie	 linii	 dopuszcza	 się	 nasadzenia	 drzew	
niskopiennych,	krzewów,	uprawy	polowe.	Zblirenie	

obiektu	budowlanego	na	odlegEo[ć	mniejszą	nir	ww.	
wymaga	uzyskania	indywidualnej	zgody	i	speEnienia	
warunków	okre[lonych	przez	dysponenta	sieci,

7)	zapewnienie	Eączno[ci	telefonicznej	｠	w	opar-
ciu	o	bezprzwodowe	i	przewodowe	sieci	telekomu-
nikacyjne,	realizacja	sieci	telefonicznych	｠	wyEącz-
nie	w	wykonaniu	kablowym,	doziemnym.

2.	 Zagospodarowanie	 terenów	 o	 zEoronych	 wa-
runkach	fizjograficznych,	objętych	zmianą	planu	na	
podstawie	uchwaEy	Nr	XXXII/205/06	Rady	Gminy	
Janowiec	z	dnia	27	lipca	2006r.,	w	granicach	stref	
funkcjonalnych	wydzielonych	na	rysunkach	zmiany	
planu,	obejmujące	w	szczególno[ci:

a)	budowę	(i	przebudowę)	urządzeG	wodnych	na	
cele	rekreacji	w	rejonie	zbiornika	Janowice,

b)	budowę	obiektów	i	urządzeG	usEug	publicznych	
w	 Oblasach,	 w	 rejonie	 dawnego	 wyrobiska	 opoki	
i	 w	 strefie	 przyzboczowej	 doliny	 WisEy,	 more	 zo-
stać	zmienione	i	u[ci[lone	na	podstawie	opracowaG	
specjalistycznych,	 związanych	 z	 ustaleniem	 geo-
technicznych	 warunków	 posadowienia	 obiektów	
budowlanych	i	z	rozwiązaniami	technicznymi	prze-
budowy	zbiornika	wodnego.

RozdziaE II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§	7.	1.	Wprowadza	się	zmianę	planu,	polegającą	
na	wydzieleniu	z	terenu	upraw	polowych	(oznaczo-
nych	w	planie	symbolem	RP)	oraz	terenu	upraw	po-
lowych,	stanowiących	rezerwę	na	zabudowę	miesz-
kaniową	 jednorodzinną	 (oznaczonego	 symbolem	
8RP/R-MN)	 ｠	 terenu	 planistycznego	 oznaczonego	
symbolem	B23UP,	 przedstawionego	 na	 zaEączniku	
Nr	1	do	niniejszej	uchwaEy,	poEoronego	w	obrębie	
Oblasy.

2.	Przeznaczenie	terenu	pod	rórne	funkcje	i	rórne	
zasady	zagospodarowania:

1)	 Przeznaczenie	 podstawowe:	 usEugi	 publiczne	
-	 kultury,	 o[wiaty	 i	 wychowania,	 inne	 uryteczno-
[ci	publicznej,	realizujące	oczywiste	cele	publiczne,	
okre[lone	w	przepisach	szczególnych,	z	zastrzere-
niem	warunków	§	4	i	§	5	niniejszej	zmiany	planu;

2)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	mieszkalnictwo	zbiorowe	(pokoje	go[cinne	dla	

urytkowników	obiektu),
b)	mieszkalnictwo	indywidualne	(dla	zarządzające-

go	obiektem),
c)	tereny	sportu	i	rekreacji,
d)	tereny	zadrzewieG,	zakrzewieG	i	zieleni	urządzo-

nej,
e)	obiekty	 i	urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	

związanej	z	obsEugą	terenu	i	terenów	sąsiednich,
f)	funkcje	wymienione	w	pkt	a	i	b	mogą	zajmować	

maksymalnie	15%	powierzchni	zabudowy	dopusz-
czonej	w	strefie	I;

3.	 Zabudowa	 i	 zagospodarowanie	 terenu	 plani-
stycznego	winny	uwzględniać:

1)	Warunki	poEorenia	w	obszarze	Kazimierskiego	
Parku	Krajobrazowego	i	w	strefie	ｧK3ｦ	-	planistycz-
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nej	ochrony	krajobrazu	kulturowego,	okre[lone	w	§	
4	i	§	5	niniejszej	zmiany	planu,

2)	Rozmieszczenie	funkcji	w	strefach:
a)	strefie	-	I	-	zabudowy	usEugowej	z	obiektami	i	

urządzeniami	towarzyszącymi,
b)	strefie	-	II	-	zboczowej,	wykluczonej	z	zabudo-

wy	kubaturowej;
3)	 Przy	 zagospodarowaniu	 terenu	 oznaczonego	

symbolem	 B23UP,	 nalery	 przestrzegać	 zachowa-
nia	 stateczno[ci	 skarp	 wyrobiska	 poprzez	 ich	 od-
powiednie	nachylenie	 i	stabilizację	biologiczną	(nie	
mogą	one	stanowić	zagrorenia	dla	rycia	 i	zdrowia	
ludzi);

4)	Zabudowa	strefy	I:
a)	w	czę[ci	oznaczonej	symbolem	UP,	wyznaczo-

nej	przez	nieprzekraczalne	linie	zabudowy:
-	 zabudowa	 zespoEem	 obiektów	 powiązanych	

przestrzennie	lub	jednym	obiektem	o	rozczEonkowa-
nej	bryle	 i	 funkcjach	usEug	publicznych,	 z	dopusz-
czeniem	 funkcji	 mieszkalnych:	 pokoje	 go[cinne,	
mieszkanie	sEurbowe,

-	 urządzenie	 parkingów,	 placów	 (patio),	 ciągów	
pieszych	i	zieleni	osEonowej,

b)	w	czę[ci	terenu	oznaczonego	symbolem	PE/U-
,ZL:

-	teren	poeksploatacyjny	wskazany	do	rekultywa-
cji	i	zagospodarowania	w	oparciu	o	wyniki	eksper-
tyzy	geotechnicznej,

-	proponowane	wykorzystanie	wyrobiska	na	loka-
lizację	obiektów	i	urządzeG	uzupeEniających	program	
usEug	 ｠	 sportowo-rekreacyjnych,	 kultury,	 obiekty	
magazynowo-socjalne	itp.

-	dopuszczenie	zabudowy	 jest	warunkowane	ko-
rzystnymi	warunkami	geotechnicznymi	posadowie-
nia	i	architektonicznym	wkomponowaniem	(zabudo-
wa	tarasowa)	w	zbocze	wyrobiska	z	zaEoreniem,	re	
maksymalna	wysoko[ć	ww.	obiektu	nie	przekroczy	
rzędnej	163	m	n.	p.	m.,

5)	Zagospodarowanie	strefy	II
a)	w	czę[ci	oznaczonej	symbolem	ZU:
-	nasadzenia	zieleni	urządzonej,
-	dopuszcza	się	tarasowe	uksztaEtowanie	terenu	i	

jego	urządzenie	na	potrzeby	rekreacji	biernej,
-	zakaz	zabudowy,	dopuszcza	się	obiekty	maEej	ar-

chitektury	ogrodowej,
-	urządzenie	zieleni	izolacyjnej	[redniej	i	wysokiej	

osEonowej	 od	 strony	 napowietrznej	 linii	 energe-
tycznej	 [redniego	 napięcia,	 z	 wyEączeniem	 strefy	
ochronnej	linii	o	szeroko[ci	15	m	(7,5	m	od	osi	linii),

b)	w	czę[ci	oznaczonej	symbolem	ZL:
-	 ochrona	 istniejących	 i	 projektowanych	 zadrze-

wieG,
-	zakrzewienia	i	zadrzewienia	strefy	zboczowej	ro-

[linno[cią	rodzimą,	z	wyEączeniem	strefy	ochronnej	
o	szeroko[ci	15	m,	napowietrznej	linii	energetycznej	
[redniego	napięcia,

c)	w	czę[ci	oznaczonej	symbolem	PE/ZL:	rekulty-
wacja	le[na	terenu	poeksploatacyjnego	ro[linno[cią	
-	jak	w	pkt	b;

6)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	-	8,5	m	(w	

znaczeniu	zmiany	planu),	z	zastrzereniem,	re	wyso-
ko[ć	 okre[lona	 od	 najwyrszego	 punktu	w	obrysie	
[cian	 zewnętrznych	 do	 kalenicy	 lub	 najwyrszego	
punktu	dachu	nie	powinna	przekroczyć	6,0	m;

7)	Geometria	dachów:
a)	obiektu	usEug	publicznych	w	strefie	UP	:
-	dachy	wielospadowe,
-	nachylenie	poEaci	dachowych	do	30°
-	dopuszcza	się	okna	poEaciowe
b)	obiektów	warunkowo	dopuszczonych	w	strefie	

I,	w	czę[ci	terenu	oznaczonego	symbolem	PE/U,ZL	:
-	dachy	pEaskie	z	morliwo[cią	urządzenia	tarasów	

widokowych	lub	dachy	wielospadowe	o	nachyleniu	
poEaci	do	20°;

8)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	
w	strefie	I:

a)	w	podstrefie	oznaczonej	 symbolem	UP	｠	5%	
powierzchni	terenu	planistycznego,

b)	 w	 podstrefie	 oznaczonej	 symbolem	 PE/US,ZL	
-	4%	(w	przypadku	jej	dopuszczenia	zgodnie	z	wa-
runkami	niniejszej	zmiany	planu);

9)	 Minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 terenu	 bio-
logicznie	 czynnej	 -	 60%	powierzchni	 terenu	plani-
stycznego;

10)	W	zagospodarowaniu	terenu	nalery	uwzględ-
nić	 urządzenia	 sportowo-rekreacyjne	 w	 zakresie	
odpowiadającym	 realizowanej	 funkcji	 podstawo-
wej,	urządzenie	ciągu	pieszego	oraz	 realizację	sta-
cji	 transformatorowej	 15/04kV	 ｠	 wolnostojącej,	
wkomponowanej	 w	 krajobraz	 lub	 wbudowanej	 w	
obiekt	niemieszkalny;

11)	 ObsEuga	 komunikacyjna	 drogą	 wewnętrzną	
oznaczoną	symbolem	KDW	(nr	ewid.	1149/1)	z	pla-
cem	nawrotowym	oraz	ciągiem	pieszym,	oznaczo-
nym	symbolem	KX;

12)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:
-	1	miejsce	postojowe	na	25	m²	powierzchni	uryt-

kowej	usEug
-	1	miejsce	postojowe	dla	autokaru;
13)	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	wyznaczają-

ce	strefy	zabudowy,	zgodnie	z	zaEącznikiem	graficz-
nym	Nr	1,	w	szczególno[ci:

a)	w	strefie	I,	w	czę[ci	UP:
-	 10m	 od	 granicy	 podstrefy	 PE/U,ZL	 i	 osi	 ciągu	

pieszego	oznaczonego	symbolem	KX,
-	10	m	od	granicy	podstrefy	istniejących	zadrze-

wieG	ZL	i	od	póEnocnej	granicy	terenu	planistyczne-
go,

-	od	linii	rozgraniczających	drogę	oznaczoną	sym-
bolem	KDW	i	plac	nawrotowy	oznaczony	symbolem	
KS	 oraz	 od	 granicy	 podstrefy	 ZU	｠	 zgodnie	 z	 za-
Eącznikiem	 Nr	 1,	 w	 nawiązaniu	 do	 uksztaEtowania	
terenu;

b)	w	strefie	I,	w	czę[ci	PE/U,ZL:	z	zastrzereniem	
warunku	okre[lonego	w	ust.	3	pkt	4b	-	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	Nr	1;	dopuszcza	się	sytuowanie	zabudo-
wy	przy	wschodniej	granicy	terenu	planistycznego.

§	8.	1.	Wprowadza	się	zmianę	planu	na	obszarze	
okre[lonym	na	zaEączniku	Nr	2	do	niniejszej	uchwa-
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Ey,	polegającą	na	u[ci[leniu	warunków	zagospoda-
rowania	 i	 wydzieleniu	 terenów	 dopuszczonych	 do	
zabudowy,	poEoronych	w	obrębie	Oblasy,	z	terenów	
oznaczonych	w	planie	następującymi	symbolami:

1)	B12RP/MN,MP-R	｠	przeznaczonego	na	tereny	
rolne,	stanowiące	 rezerwę	dla	zabudowy	mieszka-
niowej	jednorodzinnej	i	pensjonatowej,

2)	B13UT,KS	｠	przeznaczonego	na	usEugi	turysty-
ki	i	obsEugę	komunikacji,

3)	B15UT	｠	przeznaczonego	na	usEugi	turystyki	(z	
czę[ci	terenu	bez	prawa	zabudowy),

4)	 KG(D)｠P	 -	 przeznaczonego	 na	 drogę	 gminną,	
projektowaną,	klasy	D	(dojazdowa).

2.	Na	obszarze	wymienionym	w	ust.	1	wprowa-
dza	się	ustalenia	zmiany	planu	jako	ｧMiejscowy	plan	
zagospodarowania	przestrzennego	zespoEu	zabudo-
wy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	Oblasy	｠	Podzam-
czeｦ,	zwany	dalej	ｧPlanemｦ.

3.	Plan	stanowią:
1)	Ustalenia	§	8	ust.	4	oraz	ustalenia	ogólne	zmia-

ny	planu;
2)	Rysunek	w	skali	1:1000,	stanowiący	zaEącznik	

Nr	2	do	niniejszej	uchwaEy.
4.	 W	 granicach	 Planu	 wymienionego	 w	 ust.	 3	

obowiązują	następujące	warunki	zabudowy	i	zago-
spodarowania:

1)	terenu	planistycznego	oznaczonego	symbolem	
1UT,KS,MN	-	dla	którego,	ustala	się:

a)	przeznaczenie	podstawowe:
-	usEugi	turystyczne	(agroturystyka	z	towarzyszą-

cymi	usEugami	handlu,	gastronomii),
-	obsEuga	komunikacji,
-	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna,
b)	przeznaczenie	dopuszczalne:	obiekty	i	urządze-

nia	infrastruktury	technicznej	sEurące	bezpo[redniej	
obsEudze	terenu	i	terenów	sąsiednich,

c)	 adaptacja	 istniejącej	 zabudowy	 ｠	 budynku	
mieszkalnego	jednorodzinnego,	budynku	usEugowe-
go	 (przeznaczonego	na	usEugi	gastronomii)	 i	 zabu-
dowy	 gospodarczej	 z	 dopuszczeniem	 przebudowy	
i	 przeksztaEceG	 funkcjonalnych,	 zgodnie	 z	 funkcją	
podstawową,

d)	 dopuszcza	 się	 uzupeEnienie	 zabudowy	 budyn-
kiem	 mieszkalnym	 jednorodzinnym;	 dopuszcza	 się	
w	bryle	budynku	program	związany	z	usEugami	tu-
rystycznymi	 (pokoje	 go[cinne,	 zaplecze	 gastrono-
miczne),	z	zachowaniem	warunków	ustalonych	dla	
terenu	1UT,KS,MN,

e)	 warunki	 realizacji	 zamierzeG	 inwestycyjnych	
okre[lonych	 w	 pkt.	 c	 i	 d	 oraz	 zagospodarowania	
terenu	 są	 podporządkowane	 ustaleniom	 ogólnym	
zmiany	planu,	w	szczególno[ci	dotyczącym	[cisEej	
ochrony	konserwatorskiej	ｧAｦ	oraz	ochrony	arche-
ologicznej,

f)	maksymalna	wysoko[ć	budynku	mieszkalnego:
-	 II	 kondygnacje	 nadziemne,	 druga	 w	 poddaszu	

urytkowym,	do	9.0	m,
-	poziom	parteru	maksymalnie	0,6	m	od	poziomu	

terenu,
g)	geometria	dachu:	wielospadowy	,	o	symetrycz-

nym	nachyleniu	poEaci	 pod	kątem	30°	 -	45°,	do-
puszcza	się	lukarny,

h)	maksymalny	wskapnik	powierzchni	 zabudowy	
｠	12%	powierzchni	terenu	planistycznego,

i)	 minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 terenu	 biolo-
gicznie	 czynnej	 ｠	 60%	 powierzchni	 terenu	 plani-
stycznego,

j)	obsEuga	komunikacyjna	drogą	oznaczoną	sym-
bolem	 1KDW	 i	 ciągiem	 pieszo-jezdnym,	 oznaczo-
nym	symbolem	4KDX,

k)	 nieprzekraczalne	 linie	 zabudowy	 ｠	 zgodnie	 z	
zaEącznikiem	Nr	2	do	niniejszej	uchwaEy,	w	szcze-
gólno[ci:

-	od	osi	jezdni	drogi	oznaczonej	symbolem	1KDW	
-	ok.	20,0	m,	w	nawiązaniu	do	linii	zabudowy	bu-
dynku	adaptowanego

-	od	 linii	 rozgraniczającej	 teren	1UT,KS,MN	 i	 ze-
spóE	zamkowy	-	min.	8,0	m,

-	od	linii	rozgraniczającej	teren	oznaczony	symbo-
lem	4KDX	-	40	m;

2)	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
planistycznego	 oznaczonego	 symbolem	2KS	｠	 dla	
którego,	ustala	się:

a)	przeznaczenie	podstawowe:	obsEuga	komunika-
cji	-	budowa	parkingu	ze	zjazdem	z	drogi	oznaczonej	
symbolem	1KDW,

b)	przeznaczenie	dopuszczalne:
-	obsEuga	turystyki	(punkt	informacji	turystycznej,	

sklep	pamiątkarski),
-	zaplecze	sanitarno-socjalne	parkingu,
-	 infrastruktura	 techniczna	sEurąca	bezpo[redniej	

obsEudze	terenu	i	terenów	sąsiednich,
c)	 urządzenie	 parkingu	 z	 zachowaniem	 warun-

ków	 ogólnych	 zmiany	 planu,	 w	 dostosowaniu	 do	
wytycznych	konserwatorskich,	rodzaj	i	kolorystyka	
nawierzchni	 winny	 harmonizować	 z	 zabytkowym	
zespoEem	zamkowym,

d)	obowiązuje	uszczelnienie	podEora	 i	odwodnie-
nie	 placów	 postojowych	 w	 sposób	 wykluczający	
zanieczyszczenie	wód	podziemnych,

e)	dopuszcza	się	lokalizację	jednego	budynku	usEu-
gowego	o	funkcjach	wymienionych	w	pkt	b,	w	po-
wiązaniu	z	realizacją	funkcji	okre[lonych	w	pkt	a,	z	
zachowaniem	następujących	warunków:

-	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	-	I	kondygna-
cja	nadziemna,	6	m,

-	4	m	do	górnej	krawędzi	elewacji	frontowej,
-	poziom	parteru	maksymalnie	0,3	m	od	poziomu	

terenu	w	obrysie	[cian	zewnętrznych,
-	pokrycie	dachem	wielospadowym	o	nachyleniu	

poEaci	20°	-	40°,
f)	urządzenie	zieleni	wysokiej	i	[redniej	od	strony	

stacji	wodociągowej	i	od	strony	istniejącej	zabudo-
wy	mieszkaniowej	wielorodzinnej,

g)	maksymalny	wskapnik	powierzchni	 zabudowy	
5%	powierzchni	terenu	planistycznego,

h)	 minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 terenu	 bio-
logicznie	czynnej	｠	20%	powierzchni	terenu	plani-
stycznego,

i)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	-	zgodnie	z	za-



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	74 Poz.	1440｠	7250	｠

Eącznikiem	Nr	2	do	niniejszej	uchwaEy,	w	szczegól-
no[ci:

-	od	krawędzi	 jezdni	drogi	oznaczonej	symbolem	
KG(Z)	-	15	m,

-	od	wschodniej	granicy	terenu	2	m	-	4	m,
-	od	póEnocnej	granicy	terenu	｠	4	m,
-	od	linii	rozgraniczających	drogę	oznaczoną	sym-

bolem	1KDW	-	min.	45	m;
3)	 Warunki	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 te-

renów	 planistycznych	 oznaczonych	 symbolami:	
3MN,U	i	4MN,U	-	dla	których,	ustala	się:

a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	i	usEugi	komercyjne,

b)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 ｠	 infrastruktura	
techniczna,	sEurąca	bezpo[redniej	obsEudze	terenu	i	
terenów	sąsiednich,

c)	zabudowa	terenów	｠	zgodnie	z	przeznaczeniem	
okre[lonym	 w	 ｧPlanieｦ,	 z	 uwzględnieniem	 warun-
ków	 okre[lonych	 w	 ustaleniach	 ogólnych	 zmiany	
planu,	 w	 szczególno[ci	 warunków	 konserwator-
skich	na	obszarze	strefy	[cisEej	ochrony	konserwa-
torskiej	ｧAｦ,	oznaczonym	na	zaEączniku	Nr	2,

d)	adaptacja	istniejącego	podziaEu	geodezyjnego,
e)	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	mieszkanio-

wej:
-	ujednolicona,	z	tolerancją	10%,
-	 II	 kondygnacje	 nadziemne,	 druga	 w	 poddaszu	

urytkowym,	do	8,0	m,	z	zastrzereniem,	re	wyso-
ko[ć	do	górnej	krawędzi	elewacji	frontowej	nie	prze-
kroczy	4,0	m,

f)	 maksymalna	 wysoko[ć	 zabudowy	 gospodar-
czej,	usEugowej

-	I	kondygnacja	nadziemna,	do	6,0	m
g)	geometria	dachu	budynku	mieszkalnego:
-	dach	wielospadowy,
-	nachylenie	poEaci	 symetryczne	pod	kątem	30°	

-	45°,
-	dopuszcza	się	lukarny	oraz	od	strony	wschodniej	

okna	poEaciowe,
h)	 geometria	 dachu	 budynku	 gospodarczego	 lub	

usEugowego
-	dach	wielospadowy,
-	 nachylenie	 poEaci	 pod	 kątem	 20°-	 40°	 syme-

tryczne,
i)	maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	｠	

15%	powierzchni	dziaEki,
j)	 minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 biologicznie	

czynnej	｠	40%	powierzchni	dziaEki,
k)	obsEuga	komunikacyjna	drogą	gminną	oznaczo-

ną	 symbolem	 KG(Z)	 oraz	 ciągiem	 pieszo-jezdnym,	
oznaczonym	symbolem	3KDX	,

l)	minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:
-	1	miejsce	postojowe	na	25	m²	powierzchni	uryt-

kowej	usEug,
-	1	miejsce	postojowe	na	1	lokal	mieszkalny,
E)	 linie	zabudowy	mieszkaniowej	｠	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	graficznym	Nr	2,	w	szczególno[ci:
-	obowiązująca	od	krawędzi	jezdni	drogi	oznaczo-

nej	symbolem	KG(Z)	｠	15	m,
-	 nieprzekraczalna	 od	 linii	 rozgraniczającej	 ciągu	

pieszo-jezdnego	oznaczonego	symbolem	3KDX	｠	5	
m	,

-	od	linii	rozgraniczającej	terenu	7RM/MN,UT	i	te-
renu	5EE	｠	35	m,

m)	 linia	 zabudowy	 usEugowej	 i	 gospodarczej	 ｠	
zgodnie	z	zaEącznikiem	Nr	2,	w	szczególno[ci:

-	 minimalna	 odlegEo[ć	 od	 krawędzi	 jezdni	 drogi	
oznaczonej	symbolem	KG(Z)	｠	15	m,

-	minimalna	odlegEo[ć	od	linii	rozgraniczającej	cią-
gu	 pieszo-jezdnego	 oznaczonego	 symbolem	 3KDX	
｠	5m,

-	minimalna	odlegEo[ć	od	linii	rozgraniczającej	tere-
nu	7RM/MN,UT	i	terenu	5EE	｠	37	m;

4)	 Warunki	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 tere-
nu	planistycznego	oznaczonego	symbolem	5EE	-	dla	
którego,	ustala	się:

-	przeznaczenie	na	lokalizację	projektowanej	stacji	
transformatorowej	15/04	kV,

-	zasilanie	stacji	 liniami	kablowymi	[redniego	na-
pięcia,

-	w	przypadku	nie	zrealizowania	stacji,	dopuszcza	
się	urytkowanie	terenu	zgodnie	z	funkcją	dziaEki,	z	
której	zostaEa	wydzielona;

5)	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
planistycznego	oznaczonego	 symbolem	6MN	 -	 dla	
którego,	ustala	się:

a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna,

b)	przeznaczenie	dopuszczalne:
-	 usEugi	 turystyczne	 (agroturystyka,	 zabudowa	

pensjonatowa),
-	infrastruktura	techniczna,	sEurąca	obsEudze	bez-

po[redniej	terenu	i	terenów	sąsiednich,
c)	 zabudowa	 terenów	zgodnie	 z	przeznaczeniem	

okre[lonym	 w	 ｧPlanieｦ,	 z	 uwzględnieniem	 warun-
ków	 ustaleG	 ogólnych	 zmiany	 planu,	 w	 szczegól-
no[ci	 konserwatorskich,	 na	 obszarze	 strefy	 [cisEej	
ochrony	konserwatorskiej	ｧAｦ,	oznaczonym	na	za-
Eączniku	Nr	2,

d)	zabudowę	pensjonatową	i	agroturystyczną	do-
puszcza	się	na	dziaEkach	o	powierzchni	minimalnej	
2500	 m²,	 wydzielonych	 orientacyjnie	 na	 rysunku	
planu,

e)	 zabudowę	 jednorodzinną	 dopuszcza	 się	 na	
dziaEkach	o	powierzchni	minimalnej	2000	m²,

f)	zabudowa	i	podziaE	terenu	są	warunkowane	wy-
dzieleniem	 drogi	 wewnętrznej,	 oznaczonej	 symbo-
lem	2KDW,

g)	w	granicach	dziaEki	dopuszcza	się	sytuowanie	
wolnostojącego	 lub	 powiązanego	 z	 bryEą	 budynku	
mieszkalnego	｠	budynku	gospodarczego,	 z	 zacho-
waniem	warunków	Planu,

h)	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	mieszkanio-
wej:

-	 II	 kondygnacje	 nadziemne,	 druga	 w	 poddaszu	
urytkowym,	do	8,0	m,

-	poziom	parteru	maksymalnie	0,6	m	od	poziomu	
terenu,

i)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	gospodarczej	
-	I	kondygnacja	nadziemna,	do	6.0	m,
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j)	geometria	dachu	budynku	mieszkalnego:
-	dach	wielospadowy,
-	nachylenie	poEaci	 symetryczne	pod	kątem	30°	

-	45°,
-	dopuszcza	się	lukarny	lub	okna	poEaciowe,
-	nachylenie	poEaci	symetryczne	pod	kątem	20°-	

40°,
k)	geometria	dachu	budynku	gospodarczego:
-	dach	wielospadowy,
-	nachylenie	poEaci	symetryczne	pod	kątem	20°-	

40°,
l)	 maksymalny	 wskapnik	 powierzchni	 zabudowy	

dziaEek:
-	 z	 zabudową	pensjonatową	 i	 agroturystyczną	｠	

20%	 powierzchni	 dziaEki,	 z	 zastrzereniem,	 re	 po-
wierzchnia	 zabudowy	 obiektu	 pensjonatowego	 i	
mieszkalnego	 w	 gospodarstwie	 agroturystycznym	
nie	more	przekraczać	300	m²,

-	z	zabudową	mieszkaniową	jednorodzinną	｠	15%	
powierzchni	dziaEki,

E)	 minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej:

-	 dziaEki	 z	 zabudową	 pensjonatową	 i	 agrotury-
styczną	｠	40%	jej	powierzchni,

-	dziaEki	z	zabudową	mieszkaniową	jednorodzinną	
-	50%	jej	powierzchni,

m)	 w	 zagospodarowaniu	 dziaEek	 z	 zabudową	
pensjonatową	 i	 agroturystyczną	 nalery	 uwzględ-
nić	obiekty	i	urządzenia	sportowo-rekreacyjne	oraz	
urządzenie	zieleni	wysokiej	i	[redniej,

n)	 obsEuga	 komunikacyjna	 drogą	 wewnętrzną,	
oznaczoną	 symbolem	 2KDW,	 o	 minimalnej	 szero-
ko[ci	w	 liniach	 rozgraniczających	｠	8	m	z	placem	
nawrotowym,

o)	 minimalny	 wskapnik	 miejsc	 parkingowych	 w	
granicach:

-	 dziaEki	 z	 zabudową	 pensjonatową	 i	 agrotury-
styczną	｠	1	miejsce	postojowe	na	1	pokój	go[cinny,

-	dziaEki	z	zabudową	mieszkaniową	jednorodzinną	
｠	1	miejsce	postojowe	na	1	lokal	mieszkalny	,

p)	 nieprzekraczalne	 linie	 zabudowy	 okre[lające	
strefy	dopuszczonej	zabudowy,	zgodnie	z	zaEączni-
kiem	Nr	2,	w	szczególno[ci:

-	10	m	od	linii	rozgraniczających	drogi	oznaczonej	
symbolem	2KDW

q)	 w	 strefie	 ochrony	 napowietrznej	 linii	 elektro-
energetycznej	[redniego	napięcia	SN	,	do	czasu	jej	
przebudowy	 obowiązują	 zakazy	 okre[lone	 w	 §	 6	
ustaleG	ogólnych;

6)	 Warunki	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 tere-
nu	 planistycznego	 oznaczonego	 symbolem	 7RM/
MN,UT	｠	dla	którego,	ustala	się:

a)	 przeznaczenie	podstawowe:	 zabudowa	 zagro-
dowa	w	gospodarstwie	rolnym	｠	do	przeksztaEcenia	
na	zabudowę	jednorodzinną	i	usEugi	turystyczne,

b)	 przeznaczenie	 dopuszczalne:	 infrastruktura	
techniczna	stanowiąca	obsEugę	terenu	planistyczne-
go	lub	obszaru	objętego	ｧPlanemｦ,

c)	adaptacja	istniejącej	zabudowy	siedliska	rolne-
go,	do	czasu	realizacji	funkcji	docelowej;	wskazana	

zmiana	 formy	 istniejących	budynków,	w	szczegól-
no[ci	budynku	mieszkalnego,	z	dostosowaniem	do	
nowych	funkcji	i	formy	architektonicznej	uzgodnio-
nej	przez	konserwatora	zabytków,

d)	w	zabudowie	i	zagospodarowaniu	terenu	obo-
wiązują	warunki	okre[lone	w	ustaleniach	ogólnych	
zmiany	planu,	w	szczególno[ci	dotyczące	strefy	[ci-
sEej	ochrony	konserwatorskiej	ｧAｦ,

e)	 preferowana	 lokalizacja	 karczmy,	 zajazdu	 z	
miejscami	noclegowymi	 lub	pensjonatu	z	 restaura-
cją;	 dopuszcza	 się	 zabudowę	 gospodarczą-wolno-
stojącą,

f)	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	mieszkanio-
wej:

-	II	kondygnacje	nadziemne,	druga	kondygnacja	w	
poddaszu	urytkowym,	do	8.0	m

-	poziom	parteru	｠	0,6	m,
g)	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	gospodarczej
-	I	kondygnacja	nadziemna,
h)	geometria	dachu	budynku	mieszkalnego:
-	dach	wielospadowy,
-	nachylenie	poEaci	 symetryczne	pod	kątem	30°	

-	45°,
-	dopuszcza	się	lukarny,
i)	 geometria	 dachu	 budynku	 gospodarczego	 lub	

usEugowego:
-	dach	wielospadowy,
-	nachylenie	poEaci	 symetryczne	pod	kątem	20°	

-	40°,
j)	maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	｠	

10%	powierzchni	terenu	planistycznego,
k)	 minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 biologicznie	

czynnej	｠	50%	powierzchni	terenu	planistycznego,
l)	obsEuga	komunikacyjna	drogą	oznaczoną	sym-

bolem	 KG(D)	 oraz	 drogą	 wewnętrzną,	 oznaczoną	
symbolem	2	KDW,

E)	minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:
-	1	miejsce	postojowe	na	25	m²	powierzchni	uryt-

kowej	usEug,
-	1	miejsce	postojowe	na	1	pokój	go[cinny,
m)	 linia	 zabudowy	 mieszkaniowej	 i	 usEugowej	 ｠	

nieprzekraczalna,	 zgodnie	 z	 zaEącznikiem	 Nr	 2	 do	
niniejszej	uchwaEy:

-	od	krawędzi	 jezdni	drogi	oznaczonej	symbolem	
KG(Z)	 wyznaczona	 przez	 istniejący,	 adaptowany	
budynek	｠	min.	33	m,

-	 od	 linii	 rozgraniczającej	 drogi	 oznaczonej	 sym-
bolem	KG(D)	-	min.	20	m	(tj,	od	brzegu	lasu	30	m),

-	 od	 linii	 rozgraniczających	 drogi	 wewnętrznej,	
oznaczonej	symbolem	2KDW	｠	10	m,

-	od	linii	elektroenergetycznej	[redniego	napięcia	-	
7,5	m	od	osi	tej	linii,

n)	 zabudowę	 gospodarczą	 nalery	 lokalizować	
poza	 strefą	 ekspozycji	 od	 strony	drogi	 oznaczonej	
symbolem	KG(Z)	i	KG(D),	z	zachowaniem	minimal-
nych	 odlegEo[ci,	 wyznaczonych	 przez	 nieprzekra-
czalne	 linie	 zabudowy,	 wyznaczone	 na	 zaEączniku	
graficznym	Nr	2,

o)	do	czasu	przebudowy	｠	skablowania	linii	elek-
troenergetycznej	 [redniego	 napięcia,	 obowiązują	
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warunki	zagospodarowania	strefy	ochronnej	o	sze-
roko[ci	15	m	(7,5	m	od	osi	ww.	linii),	okre[lone	w	
ustaleniach	ogólnych	zmiany	planu;

7)	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
planistycznego	oznaczonego	symbolem	8MN	｠	dla	
którego,	ustala	się:

a)	przeznaczenie	podstawowe:	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna,

b)	 przeznaczenie	 dopuszczalne:	 infrastruktura	
techniczna,	 stanowiąca	obsEugę	 terenu	planistycz-
nego	lub	obszaru	objętego	Planem,

c)	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	mieszkanio-
wej:

-	II	kondygnacje	nadziemne,	druga	kondygnacja	w	
poddaszu	urytkowym,	do	8,0	m

-	poziom	parteru	｠	0,6	m	od	poziomu	parteru,
d)	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	gospodarczej
-	I	kondygnacja	nadziemna,	do	6,0	m
e)	geometria	dachu	budynku	mieszkalnego
-	dach	wielospadowy,
-	nachylenie	poEaci	 symetryczne	pod	kątem	30°	

-	45°,
-	dopuszcza	się	lukarny,
f)	 geometria	 dachu	 budynku	 gospodarczego	 lub	

usEugowego
-	dach	wielospadowy,
-	nachylenie	poEaci	symetryczne,	pod	kątem	20°-	

40°,
g)	maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy:
-	dziaEki	o	powierzchni	ponirej	1000	m²	｠	20%	jej	

powierzchni,
-	dziaEki	o	powierzchni	powyrej	1000	m²	-	15%	jej	

powierzchni,
h)	 minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 biologicznie	

czynnej	｠	40%	powierzchni	dziaEki,
i)	obsEuga	komunikacyjna:
-	drogą	oznaczoną	symbolem	KG(D),
-	ciągiem	pieszo-jezdnym,	oznaczonym	symbolem	

5KDX	;
j)	 minimalny	 wskapnik	 miejsc	 parkingowych	 w	

granicach	dziaEki	z	zabudową	mieszkaniową	jedno-
rodzinną	-	1	miejsce	postojowe	na	1	lokal	mieszkal-
ny,

k)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	Nr	2,	w	szczególno[ci:

-	 od	 linii	 rozgraniczającej	 drogi	 oznaczonej	 sym-
bolem	KG(D)	｠	20	m	(	tj.	od	linii	rozgraniczających	
lasu	-	30	m),

-	od	linii	rozgraniczającej	drogi	oznaczonej	symbo-
lem	2KDW	｠	10	m,

l)	w	strefie	ochronnej	napowietrznej	 linii	elektro-
energetycznej	 SN,	 do	 czasu	 jej	 przebudowy,	 obo-
wiązują	warunki	zagospodarowania	okre[lone	w	§	
6.

8)	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
planistycznego	oznaczonego	symbolem	9RO	｠	dla	
którego,	ustala	się:

a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	teren	rolny,	upra-
wy	ogrodnicze,

b)	 adaptacja	 dotychczasowego	 sposobu	 urytko-

wania	｠	plantacja	leszczyny	stanowiąca	osEonę	kra-
jobrazową	dla	zespoEu	projektowanej	zabudowy;

9)	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
planistycznego	oznaczonego	symbolem	10ZL	｠	dla	
którego,	ustala	się:

a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	teren	lasów	i	za-
drzewieG,

b)	adaptacja	istniejącego	sposobu	urytkowania;
10)	 Warunki	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	

terenu	 planistycznego	 oznaczonego	 symbolem		
11RO,RP	｠	dla	którego,	ustala	się	:

a)	przeznaczenie	podstawowe	:	teren	rolny	｠	upra-
wy	polowe,

b)	przeznaczenie	dopuszczalne:	obiekty	i	urządze-
nia	 infrastruktury	 technicznej,	 stanowiące	 obsEugę	
terenu	objętego	Planem,

c)	adaptacja	dotychczasowego,	 rolnego	sposobu	
urytkowania	terenu,

d)	obowiązują	warunki	planistycznej	ochrony	kra-
jobrazu	kulturowego	w	strefie	ｧ	K3ｦ,	okre[lone	w	
ustaleniach	ogólnych	zmiany	planu,

e)	obowiązuje	zakaz	zabudowy	kubaturowej;
11)	1KDW	｠	droga	wewnętrzna
a)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	10	m	,
b)	szeroko[ć	jezdni	min.	5	m;
12)	2KDW	｠	droga	wewnętrzna	z	placem	nawro-

towym
a)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	8	m,
b)	szeroko[ć	jezdni	min.	5	m,
c)	plac	nawrotowy	25m	x	15	m;
13)	3KDX	-	ciąg	pieszo-jezdny,	o	szeroko[ci	w	li-

niach	rozgraniczających	5,0m;
14)	4KDX	-	ciąg	pieszo-jezdny,	o	szeroko[ci	w	li-

niach	 rozgraniczających	8,0	m	z	placem	nawroto-
wym;

15)	5KDX	｠	ciąg	pieszo-jezdny	｠	adaptacja	istnie-
jącego	podziaEu	geodezyjnego.

RozdziaE III
PRZEPISY KOFCOWE

§	9.	Dla	terenów	planistycznych	objętych	niniej-
szym	 opracowaniem,	 ustala	 się	 stawkę	 procento-
wą,	sEurącą	naliczeniu	jednorazowej	opEaty	na	rzecz	
gminy	 Janowiec,	 z	 tytuEu	wzrostu	warto[ci	 nieru-
chomo[ci,	będącej	skutkiem	uchwalenia	zmiany	pla-
nu	w	wysoko[ci	20%,	naliczoną	w	przypadku	zby-
cia	nieruchomo[ci	w	okresie	5	lat	od	dnia	wej[cia	w	
rycie	zmiany	planu.

§	 10.	 W	 wyniku	 uchwalenia	 zmiany	 planu,	 o	
której	 mowa	 w	 §1,	 tracą	 moc	 ustalenia	 dotyczą-
ce	terenów	okre[lonych	na	zaEączniku	Nr	1	 i	Nr	2	
do	niniejszej	uchwaEy,	zawarte	w	miejscowym	pla-
nie	zagospodarowania	przestrzennego	gminy	Jano-
wiec,	uchwalonego	uchwaEą	Rady	Gminy	Janowiec	
Nr	 XXIX/213/02	 z	 dnia	 9	 papdziernika	 2002r.,	 z	
pópniejszymi	zmianami.
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§	11.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Wójtowi	
Gminy	Janowiec.

§	 12.	 UchwaEa	 podlega	 ogEoszeniu	 w	 Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Lubelskiego.

§	13.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wojewódz-
twa	Lubelskiego.

	
	

Przewodniczący	Rady
Krzysztof Polasik
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
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XXXII/221/10 
RADY GMINY JANOWIEC 
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ZAŁĄCZNIK � � �

               do � � � � ały � � XXXII/221/10 
               Rady Gminy Janowiec 
                         z dnia  29 kwietnia 2010r.   
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO 
PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU  ZMIANY MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  GMINY 
JANOWIEC 

 
 
 

Rozstrzygnięcie wójta w 
sprawie   rozpatrzenia 
uwag 

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy 

Lp Data 
wpły-
wu 
uwagi 

Numer uwagi 
zgodnie z 
wykazem uwag 
(pozycja) 

Tre � �  uwagi Oznacze-
nie 
nierucho-
mości, 
której dot. 
uwaga (nr 
ewid. dzia-
łki, obręb)   

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której dotyczy 
uwaga 

Uwaga 
uwzglę-
dniona 

   Uwaga 
nieuwzględnio
na 

Uwaga 
uwzglę-
dniona 

Uwa-
ga 
nie-
uwzgl. 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
1. 
 

 
26.02.
2010r 

 
 1 

 
1.1. w zakresie skutków finansowych 

proponowanych zmian: 
a) wniesiono o określenie w projekcie całkowitej 

powierzchni terenów tracących status rezerwy 
budowlanej, 

b) o określenie wysokości odszkodowania wraz z 
uwzględnieniem tych płatności w budżecie 
gminy. 

1.2. w zakresie przeznaczenia działki 859/2-
wniesiono o przeznaczenie działki pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z 
uwzględnieniem: 

a) uwarunkowań konserwatorskich i 
krajobrazowych dotyczących wysokości 
budynku, jego usytuowania i zieleni osłonowej, 

b) prawa własności i walorów ekonomicznych 

 
dz. nr 
ewid.: 
859/2, 
859/1, 
858, 
857, 
856/1, 
856/2, 
855 
 
obręb 
Oblasy 
 
 
 
 

 
11RO,RP – teren rolny bez 
prawa zabudowy. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
planistycznego oznaczonego 
symbolem 11RO,RP – dla 
którego ustala się: 
a)  przeznaczenie podstawowe : 

teren rolny – uprawy polowe, 
b)  przeznaczenie dopuszczalne: 

obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 
stanowiące obsługę terenu 
objętego Planem 

c)  adaptacja dotychczasowego, 
rolnego sposobu użytkowania 

 
 

 
 Nie 
uwzględniono 
uwagi – 
zgodnie z 
treścią 
zawartą w 
uzasadnieniu. 
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terenu	

1.3. w zakresie nieupublicznienia lub 
niewykonania analizy krajobrazowej: 

a) nie podano do publicznej wiadomości czy 
została przygotowana ekspertyza 
krajobrazowa, nie są znane jej założenia i 
wnioski, 

b) wniosek o wyłożenie ekspertyzy do 
publicznego wglądu, 

c) opinia Służby Ochrony Zabytków dotycząca 
ww. ekspertyzy powinna być dostarczona jako 
decyzja administracyjna właścicielom działek, 

d) w zakresie nieupublicznienia stanowiska 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
dotyczącego zmiany miejsc. planu zagosp. 
przestrz. oraz nie przekazanie właścicielom 
działek tego stanowiska jako decyzji 
administracyjnej, 

e) podtrzymanie uwag zgłoszonych w dniu 
29.08.2008r. oraz 09.09.2008r. tj:  

zastrzeżenie dotyczy zmiany przeznaczenie terenu, 
który w obowiązującym planie wydzielonego jako 
teren rolny – rezerwa dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej 
(ozn. symbolem RP/MN,MP-R) -  na teren rolny 
bez prawa zabudowy (ozn. symbolem 11RO,RP). 
Skarżący wnosi o przeznaczenie działki nr ewid. 
859/2 na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej tj. „uwolnienie rezerwy terenowej” 
wyznaczonej w obowiązującym planie.  
Skarżący podnosi, że: 
a)  obowiązujące  studium i plan miejscowy 
ustanowiły, po akceptacji przez organy 
uzgadniające m. In. Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i Dyrektora Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego status działki jako „rezerwy 
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
pensjonatowej, 
b) w 2002r. Urząd Gminy Janowiec opracował dla 
całego obszaru ozn. symbolem 12RP/MN,MP-R 
wstępny projekt podziału, uwzględniający 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dz. nr 
ewid. 
859/2 
obręb 
Oblasy 

terenu, 
d)  obowiązują warunki 

planistycznej ochrony 
krajobrazu kulturowego w 
strefie „K3”, określone w 
ustaleniach ogólnych planu, 

e)  obowiązuje zakaz zabudowy 
kubaturowej.  
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zabudowę na całym terenie  i zmieniający jedynie 
granice geodezyjne działki, 
c)  w projekcie zmiany planu wyłożonym do 
publicznego wglądu działka została przeznaczona 
na cele wyłącznie rolne (co pozostaje w 
sprzeczności z obowiązującym planem). 
Likwidacja rezerwy budowlanej i zwiększenie 
ilości terenów rolnych na glebach o niskiej klasie 
bonitacyjnej są również niezgodne z polityką 
rozwoju turystycznego gminy i nie uwzględnia 
zapotrzebowania na tereny budowlane, 
d)  wg stanu faktycznego – działka jest 
użytkowana rekreacyjnie i w pełni uzbrojona 
(woda, kanalizacja, energia elektr.), docelowo 
planowana jest na niej budowa domu 
letniskowego. Działka znajduje się w 
bezpośredniej bliskości istniejących zabudowań, 
blisko centrum Janowca i drogi utwardzonej, 
e) wg stanu prawnego- do zabudowy jest 
przeznaczona działka sąsiadująca z działką 
skarżącego od zachodu, mimo jej położenia „bliżej 
zamku w Janowcu”. Projekt zmiany jest sprzeczny 
z przepisami prawa zagospodarowania 
przestrzennego – nie uwzględnia ekonomicznych 
walorów przestrzeni, prawa własności i 
dotychczasowego przeznaczenia, 
zagospodarowania i uzbrojenia działki (art. 1 ust. 2 
pkt 6 i 7 , art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003r.)  
Ochrona terenu strefy konserwatorskiej może być 
realizowana poprzez ustanowienia szczegółowych 
warunków zabudowy działki, z jednoczesnym 
zachowaniem dotychczasowych uprawnień 
właściciela. W szczególności jest to uzasadnione 
dotychczasowymi decyzjami Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków – dotyczącymi sąsiedniej 
działki nr ewid. 860/2 i z 2002r. – zmieniającej (w 
planie) teren upraw polowych na rezerwę 
budowlaną, 
f)  projektowana zmiana zagospodarowania 
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przestrzennego działki obniży jej wartość. 
Skarżący nie planuje prowadzenia gospodarstwa 
rolnego w przypadku utrzymania w projekcie 
zmiany planu, rolnego przeznaczenia działki, 
zamierza zbyć ten teren i wystąpi do gminy z 
roszczeniem o odszkodowanie z tytułu obniżenia 
wartości nieruchomości – stosownie do art. 36 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 
g)  nieprawidłowo został ustalony zakres 
widoczności działki z dworu i przyległych do 
niego zabudowań folwarcznych – bez wizji 
lokalnej z udziałem zainteresowanego. Do uwagi 
załączono pismo (znak: MDK.I.810/16/81), 
przekazane przez byłego właściciela działki, 
akceptujące ze stanowiska konserwatorskiego 
możliwość zabudowy terenu położonego po 
wschodniej stronie drogi Puławy –Janowiec. 
 

 
2. 

 
25.02. 
2010r 

 
 2 

 
Brak zgody na „postawienie: stacji trafo oraz 
wydzielenie drogi od lasu do agronomówki o 
szerokości 8 m z działki stanowiącej własność 
skarżącego.  

 
dz. nr 
ewid. 
862/3 
obręb 
Oblasy 

 
5EE – lokalizacja projektowanej 
stacji transformatorowej, 
zasilanie liniami kablowymi 
średn. napięcia; w przypadku nie 
zrealizowania stacji dopuszcza 
się użytkowanie terenu zgodnie 
z funkcją działki, z której została 
wydzielona.   
 
2KDW – zabudowa i podział 
terenu oznaczonego symbolem 
6MN jest warunkowana 
wydzieleniem drogi 
wewnętrznej ozn. symbolem 
2KDW, o minimalnej szerokości 
w liniach rozgraniczających 8 m 
z placem nawrotowym. 

 Nie 
uwzględniono 
uwagi – 
zgodnie z 
treścią 
zawartą w 
uzasadnieniu. 
 
 

   

 
3.  
 

 
26.02. 
2010r 

3  
3.1 w zakresie wydzielenia z działki właścicieli 
terenu na lokalizację stacji transformatorowej 
15/04 kV jako: 

 
dz. nr 
ewid. 
862/3 

 
Projektowana stacja oznaczona 
w projekcie symbolem 5EE, 
wydzielona liniami 

 Nie 
uwzględniono 
uwagi – 
zgodnie z 
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a) zbędnej dla zaopatrzenia w energię elektr. ich 
działki oraz działek sąsiednich nr 863/5, 863/4, 
863/2, 1688/6, 860/3, które są zaopatrywane w 
energię z istniejących stacji, 

b) brak wniosku w powyższej sprawie do zmiany 
m.p.z.p. zgłoszonego przez ZE w Puławach. 

 
3.2.- w zakresie wydzielenia z działki właścicieli 
drogi wewnętrznej jako docelowej do pensjonatu. 
Właściciele nie wyrażają zgody na proponowane 
w projekcie planu przebieg i parametry drogi i 
wnoszą o: 
a)  wydzielenie drogi w równych częściach z 
działek które będą przez nią obsługiwane lub 
b) w przypadku gdy stanowić ona będzie tylko 
obsługę komunikacyjną działek wydzielonych z 
działki właścicieli, proponują inny przebieg.   

obręb 
Oblasy 

rozgraniczającymi, 
orientacyjnymi. 
 
 
 
 
 
2KDW – droga wewnętrzna – 
ustalenia jak podano  wyżej.  

treścią 
zawartą w 
uzasadnieniu. 
 

3a 26.02. 
2010r 

 3 Uwagi jak w poz. 3 + wniosek o podział działki nr 
862/3  na 4 działki pod zabudowę mieszkalno-
usługową  o powierzchni 1500 m² (3 działki) oraz 
o pow. 1,5 ha (1 działka). 

dz. nr 
ewid. 
862/3 
obręb 
Oblasy 

  Nie 
uwzględniono 
uwagi – 
zgodnie z 
treścią 
zawartą w 
uzasadnieniu. 
 

   

 
4.  
 

 
23.03. 
2010r 

 
4 

 
4.1. – projekt planu nie uwzględnia istniejących na 
działce fundamentów stodoły, zaznaczonych na 
mapach będących w posiadaniu Gminy, co 
umożliwiałoby w przyszłości ich wykorzystanie 
pod przyszły budynek gospodarczy. 
4.2. – właściciele działki podtrzymują negatywne 
stanowisko dotyczące: 
a) lokalizacji na ich działce stacji 

transformatorowej ze względu na nielegalność 
istniejącej linii elektrycznej, która jest 
wskazana do przeniesienia lub likwidacji, 

b) wydzielenie drogi wewnętrznej w odległości 1 
m od granicy sąsiedniej działki z 
jednoczesnym zmniejszeniem jej szerokości do 
5 m. 

 
dz. nr 
ewid. 
862/3 
obręb 
Oblasy 

 
 5EE – lokalizacja 
projektowanej stacji 
transformatorowej – ustalenia 
jak podano wyżej. 
 
2KDW – droga wewnętrzna – 
ustalenia jak podano wyżej. 

 Nie 
uwzględniono 
uwagi. 
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5. 22.03. 

2010 
5 5.1. Dotyczy trybu i zakresu sporz 
 dzania analizy 

krajobrazowej: 
a) opracowanie analizy krajobrazowej i jej 

przedłożenie WKZ bez przeprowadzenia 
dyskusji publicznej, umożliwiającej złożenie 
uwag do jej treści, 

b) tryb przedstawienia analizy wiąże WKZ w 
zakresie wydawanych decyzji i uzgodnień. 

 
5.2. Dotyczy skutków finansowych 
proponowanych zmian planu; 
a) wzrostu wartości działek kilku właścicieli, 

które  zostały przeznaczone na funkcje 
nierolnicze, zwielokrotnionego przez 
ograniczenie możliwości powstania 
konkurencyjnych obiektów we wschodniej 
części terenu, 

b)  spadku wartości pozostałych działek, dla 
których w projekcie ustalono przeznaczenie 
rolnicze, co naraża gminę na wypłatę 
odszkodowań, 

c) ponadto, mniejsza ilość obiektów 
pensjonatowych oznacza dla gminy mniejszą 
ilość przychodów i mniejsze zatrudnienie, 

d) brak szacunku wysokości odszkodowań 
przysługujących właścicielom działek przez 
rzeczoznawcę majątkowego, 

e) wniosek o utworzenie rezerwy na ten cel w 
budżecie gminy przed uchwaleniem planu. 

Dz. nr 
ewid. 
859/2 
obręb 
Oblasy 

11RO,RP – teren rolny bez 
prawa zabudowy. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
planistycznego oznaczonego 
symbolem 11RO,RP – dla 
którego ustala się: 
f) przeznaczenie podstawowe : 

teren rolny – uprawy polowe, 
g)  przeznaczenie dopuszczalne: 

obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 
stanowiące obsługę terenu 
objętego Planem 

h) adaptacja dotychczasowego, 
rolnego sposobu użytkowania 
terenu, 

i) obowiązują warunki 
planistycznej ochrony 
krajobrazu kulturowego w 
strefie „K3”, określone w 
ustaleniach ogólnych planu, 

j) obowiązuje zakaz zabudowy 
kubaturowej.  

 
 

 Nie 
uwzględniono 
uwagi – 
zgodnie z 
treścią 
zawartą w 
uzasadnieniu. 
 

   

6.  06.03. 
2010r 

  
7 

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu 
podziału nieruchomości na 4 części według 
wstępnego projektu podziału, w nawiązaniu do 
wniosku określonego w poz. 6.  

862/3 
obręb 
Oblasy 

   
Nie 
uwzględniono 
uwagi – 
zgodnie z 
treścią 
zawartą w 
uzasadnieniu. 
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ZAŁĄCZNIK
do ały XXXII
Rady iec
z 29 ietnia 2010r. 

 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA . 
 

Lp. Zakres realizacji 
inwestycji 

Okres 
realizacji 
inwestycji 

 
Oznaczenie, symbol 
w planie  

Sie �  
wodoci� 

gowa 
projekt. 

Sieć 
kanaliza

cyjna, 
projekt. 

Sieć energetyczna 
projekt. 

Sposób finansowania  
inwestycji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.  Uzbrojenie w media 

infrastruktury 
technicznej terenu 
B23UP 

2010-2018 Teren oznaczony 
symbolem  B23UP – 
przeznacza się na 
usługi publiczne 

przyłącze przyłącze  środki własne gminy, 
możliwość uzyskania 
środków unijnych i 
innych 

Rozbudowa istniejącej 
infrastruktury od strony 
budynków szkoły 
podstawowej i 
gimnazjum. 

2. Przyłącze linią niskiego 
napięcia lub realizacja 
stacji transformatorowej 
15/04 kV wraz z liniami 
nn. 

2010-2018 Teren oznaczony 
symbolem  B23UP – 
przeznacza się na 
usługi publiczne 
 

Przyłącze linią niskiego 
napięcia lub realizacja 
stacji transformatorowej 
15/04 kV wraz z liniami 
nn.

Realizowane przez 
dostawcę energii 
elektrycznej 

Realizacja zadania jest 
uzależniona od 
faktycznego 
zapotrzebowania na 
energię elektryczną i 
warunków technicznych 
istniejącej sieci energet. 

3. Przyłącze linią niskiego 
napięcia lub budowa 
stacji transf. 15/04 kV na 
obszarze zespołu 
zabudowy 
jednorodzinnej Oblasy-
Podzamcze wraz z 
liniami nn. 

2010-2018 Lokalizacja stacji 
transf. oznaczona 
symbolem 5EE 

Przyłącze linią niskiego 
napięcia lub realizacja 
stacji transformatorowej 
15/04 kV wraz z liniami 
nn.

Realizowane przez 
dostawcę energii 
elektrycznej

Budowa stacji jest 
uzależniona od 
faktycznego 
zapotrzebowania na 
energię elektryczną i 
warunków technicznych 
istniejącej sieci energet

 


