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UCHWADA NR XXXIX/390/10

 RADY MIEJSKIEJ W ZAMOZCIU

	z	dnia	25	stycznia	2010	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamo[ć  

Na	podstawie	art.	7	ust.	1	pkt.	1,	art.	18	ust.	2	
pkt.	5,	art.	40	ust.	1	i	art.	41	ust.	1	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(tekst	jed-
nolity	Dz.U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	z	pópn.	
zm.),	oraz	art.	20	ust.1,	art.	27,	art.	29,	art.36	ust.	
4	ustawy	z	dnia	27	marca	2003r.	o	planowaniu	i	za-
gospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	
80	poz.	717	z	pópn.	zm.)	Rada	Miejska	w	Zamo[ciu	
uchwala,	co	następuje:

§	1.1.	Stwierdza	się	zgodno[ć	zmiany	miejscowe-
go	planu	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	
Zamo[ć	z	ustaleniami	ｧStudium	uwarunkowaG	i	kie-
runków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 Miasta	
Zamo[ćｦ	 przyjętego	 uchwaEą	 nr	 XV/232/99	 Rady	
Miejskiej	 w	 Zamo[ciu	 z	 dnia	 20	 grudnia	 1999	 r.	
wraz	 z	pópniejszymi	 zmianami	przyjętymi	uchwaEą	
nr	XXVIII/136/04	Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu	z	dnia	
27	 grudnia	 2004	 r.	 oraz	 uchwaEą	 nr	 XVI/144/08	
Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu	z	dnia	21	stycznia	2008	
r.	

2.	 Uchwala	 się	 zmianę	 miejscowego	 planu	 za-
gospodarowania	 przestrzennego	 Miasta	 Zamo[ć,	
przyjętego	uchwaEą	Nr	XLV/499/06	Rady	Miejskiej	
w	Zamo[ciu	z	dnia	26	czerwca	2006	r.	w	sprawie	
uchwalenia	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	miasta	Zamo[ć,	ogEoszonego	w	Dz.	
Urz.	Województwa	Lubelskiego	Nr	160	poz.	2611	z	
dnia	29	wrze[nia	2006	r.,	zmienionego	uchwaEą	Nr	
XXII/203/2008	Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu	 z	 dnia	
25	 sierpnia	 2008	 r.,	 ogEoszoną	 w	 Dz.	 Urz.	 Woje-
wództwa	Lubelskiego	Nr	118	poz.	2839	z	dnia	05	
listopada	2008	r.,	uchwaEą	nr	XXVIII/261/09	Rady	
Miejskiej	 w	 Zamo[ciu	 z	 dnia	 26	 stycznia	 2009	 r.	
ogEoszoną	w	Dz.	Urz.	Województwa	Lubelskiego	Nr	
40	poz.	1015	z	dnia	3	kwietnia	2009	r.	oraz	uchwa-
Eą	nr	XXX/289/09	Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu	z	dnia	
30	marca	2009	r.	ogEoszoną	w	Dz.	Urz.	Wojewódz-
twa	Lubelskiego	Nr	71	poz.	1711	z	dnia	12	czerwca	
2009	r.,	zwaną	dalej	zmianą	planu.

3.	Przyjmuje	się	podziaE	obszaru	objętego	zmianą	
planu	na	następujące	jednostki	strukturalne	okre[lo-
ne	w	granicach	zawartych	w	zaE.	nr	1	do	UchwaEy	
Nr	XXIII/218/08	Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu	z	dnia	
29	wrze[nia	2008	roku	w	sprawie	przystąpienia	do	
zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	prze-
strzennego	Miasta	Zamo[ć-czę[ć	III,	wydzielone	na	
rysunku	zmiany	planu:

	1)	jednostka	strukturalna	24	｠	Centrala	Dzielnica	
PrzemysEowa	i	jednostka	strukturalna	30	｠	Wschod-

nia	Dzielnica	 PrzemysEowa	｠	Czę[ć	 PóEnocna,	 po-
Eorone	we	wschodniej	 czę[ci	Miasta	Zamo[cia,	w	
rejonie	ul.	Legionów	i	ul.	KiliGskiego:

a)	jednostka	strukturalna	24	｠	Centrala	Dzielnica	
PrzemysEowa	｠	powierzchnia	ok.	0,3	ha,

b)	jednostka	strukturalna	30	｠	Wschodnia	Dzielni-
ca	PrzemysEowa	｠	Czę[ć	PóEnocna	｠	powierzchnia	
ok.	128,55	ha;

2)	 jednostka	strukturalna	26	｠	Osiedla	Przy	Ob-
wodnicy	｠	Czę[ć	PóEnocna,	 poEorona	w	poEudnio-
wo-wschodniej	czę[ci	Zamo[cia,	w	rejonie	Al.	Jana	
PawEa	II	i	ul.	Lwowskiej	｠	o	powierzchni	ok.	31,05	
ha;

3)	 jednostka	strukturalna	27	｠	Osiedla	Przy	Ob-
wodnicy	｠	Czę[ć	PoEudniowa.	poEorona	we	wschod-
niej	czę[ci	Zamo[cia	w	rejonie	ul.	Krasnobrodzkiej	｠	
o	powierzchni	ok.	34,74	ha;

4)	jednostka	strukturalna	31	｠	Wschodnia	Dzielni-
ca	PrzemysEowa	｠	Czę[ć	PoEudniowa,	poEorona	we	
wschodniej	czę[ci	Zamo[cia,	w	 rejonie	ul.	Hrubie-
szowskiej	｠	o	powierzchni	ok.	31,4	ha.

§	2.	Integralnymi	czę[ciami	niniejszej	uchwaEy	są:
1)	 czę[ć	 graficzna	 stanowiąca	 ustalenie	 zmiany	

planu	i	obejmująca:
a)	rysunek	zmiany	planu	w	skali	1:2000	dla	jed-

nostki	 strukturalnej	 24	 ｠	 Centrala	 Dzielnica	 Prze-
mysEowa	 i	 jednostki	strukturalnej	30	｠	Wschodnia	
Dzielnica	 PrzemysEowa	｠	Czę[ć	 PóEnocna	 -	 stano-
wiący	zaEącznik	Nr	1a	do	niniejszej	uchwaEy;

b)	rysunek	zmiany	planu	w	skali	1:2000	dla	jed-
nostki	 strukturalnej	 26	｠	Osiedla	 Przy	Obwodnicy	
｠	Czę[ć	PóEnocna	-	stanowiący	zaEącznik	Nr	1b	do	
niniejszej	uchwaEy;

c)	rysunek	zmiany	planu	w	skali	1:2000	dla	jed-
nostki	strukturalnej	27	｠	Osiedla	Przy	Obwodnicy	｠	
Czę[ć	PoEudniowa	-	stanowiący	zaEącznik	Nr	1c	do	
niniejszej	uchwaEy;

d)	rysunek	zmiany	planu	w	skali	1:2000	dla	jed-
nostki	strukturalnej	31	｠	Wschodnia	Dzielnica	Prze-
mysEowa	｠	Czę[ć	PoEudniowa	-	stanowiący	zaEącz-
nik	Nr	1d	do	niniejszej	uchwaEy;

2)	 rozstrzygnięcia	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	
do	projektu	zmiany	planu	-	nie	będące	ustaleniami	
zmiany	planu	stanowiące	następujące	zaEączniki:

a)	zaEącznik	Nr	2a	-	dla	jednostki	strukturalnej	24	
｠	Centrala	Dzielnica	PrzemysEowa	i	jednostki	struk-
turalnej	30	｠	Wschodnia	Dzielnica	PrzemysEowa	｠	
Czę[ć	PóEnocna,
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b)	zaEącznik	Nr	2b	-	dla	jednostki	strukturalnej	26	
｠	Osiedla	Przy	Obwodnicy	｠	Czę[ć	PóEnocna,

	 c)	 zaEącznik	 Nr	 2c	 -	 dla	 jednostki	 strukturalnej	
27	｠	Osiedla	Przy	Obwodnicy	｠	Czę[ć	PoEudniowa,

	d)	zaEącznik	Nr	2d	-	dla	jednostki	strukturalnej	31	
｠	Wschodnia	Dzielnica	PrzemysEowa	｠	Czę[ć	PoEu-
dniowa;

	3)	rozstrzygnięcia	o	sposobie	realizacji	zapisanych	
w	zmianie	planu	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	
oraz	zasadach	ich	finansowania,	stanowiące	nastę-
pujące	zaEączniki:

	a)	zaEącznik	Nr	3a	-	dla	jednostki	strukturalnej	24	
｠	Centrala	Dzielnica	PrzemysEowa	i	jednostki	struk-
turalnej	30	｠	Wschodnia	Dzielnica	PrzemysEowa	｠	
Czę[ć	PóEnocna,

	b)	zaEącznik	Nr	3b	-	dla	jednostki	strukturalnej	26	
｠	Osiedla	Przy	Obwodnicy	｠	Czę[ć	PóEnocna,

	 c)	 zaEącznik	 Nr	 3c	 -	 dla	 jednostki	 strukturalnej	
27	｠	Osiedla	Przy	Obwodnicy	｠	Czę[ć	PoEudniowa,

	d)	zaEącznik	Nr	3d	-	dla	jednostki	strukturalnej	31	
｠	Wschodnia	Dzielnica	PrzemysEowa	｠	Czę[ć	PoEu-
dniowa.

DZIAD I 

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§	3.1.	Ustalenia	zmiany	planu,	stanowiące	tre[ć	
niniejszej	 uchwaEy,	 zawarte	 są	 równier	 w	 czę[ci	
graficznej,	którą	stanowią	zaEączniki	nr	1a,	1b,	1c	
i	1d.

2.	 Ustalenia	 zmiany	 planu	 zawarte	 w	 niniejszej	
uchwale	oraz	w	czę[ci	graficznej	obowiązują	 Eącz-
nie.

§	4.1.	Ilekroć	w	uchwale	jest	mowa	o:
1)	uchwale	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	niniejszą	

uchwaEę,	o	ile	z	tre[ci	przepisu	nie	wynika	inaczej;
2)	zmianie	planie	-	nalery	przez	to	rozumieć	tekst	

zmiany	planu	i	rysunek	zmiany	planu;
3)	 rysunku	 zmiany	planu	 -	 nalery	przez	 to	 rozu-

mieć	 graficzną	 czę[ć	 zmiany	 planu	 wykonaną	 w	
skali	1	:	2000	na	kopii	mapy	zasadniczej,	stanowią-
cą	zaEączniki	nr	la,	1b,	1c	i	1d	do	niniejszej	uchwaEy;

4)	linii	rozgraniczającej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
linię,	która	rozgranicza	tereny	o	rórnym	przeznacze-
niu	podstawowym	i	dopuszczalnym	lub	rórnych	za-
sadach	zagospodarowania:

5)	przeznaczeniu	podstawowym	-	nalery	przez	to	
rozumieć	 rodzaj	 przeznaczenia,	 ustalonego	 w	 tek-
[cie	planu	na	danym	terenie,	wyznaczonym	liniami	
rozgraniczającymi	na	rysunku	zmiany	planu;

6)	przeznaczeniu	dopuszczalnym	-	nalery	przez	to	
rozumieć	inny	rodzaj	przeznaczenia	nir	przeznacze-
nie	 podstawowe,	 dopuszczone	 na	 danym	 terenie	
jako	uzupeEnienie	przeznaczenia	podstawowego;

7)	terenie	-	nalery	przez	to	rozumieć	teren	wyzna-
czony	i	ograniczony	na	rysunku	zmiany	planu	liniami	

rozgraniczającymi,	oznaczony	numerem	porządkują-
cym	 i	przypisanym	symbolem,	na	którym	obowią-
zują	 te	 same	ustalenia,	 jereli	 z	 tre[ci	 uchwaEy	nie	
wynika	inaczej;

	8)	terenie	 inwestycji	 -	nalery	przez	to	rozumieć	
teren	objęty	wnioskiem	o	pozwolenie	na	budowę	i	
granicami	projektu	zagospodarowania	w	rozumieniu	
przepisów	odrębnych;

	9)	dziaEce	budowlanej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
nieruchomo[ć	 gruntową	 lub	 dziaEkę	 gruntu,	 której	
wielko[ć,	cechy	geometryczne	oraz	wyposarenie	w	
urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	 speEniają	wy-
mogi	realizacji	obiektów	budowlanych	wynikające	z	
odrębnych	przepisów;

	10)	powierzchni	zabudowy	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	sumę	powierzchni	zabudowy	budynków	ist-
niejących	 i	 projektowanych	 ｠	 zlokalizowanych	 na	
dziaEce	budowlanej	lub	na	terenie	inwestycji;

	 11)	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 -	 nalery	
przez	 to	 rozumieć	 grunt	 rodzimy	 oraz	 wodę	 po-
wierzchniową	na	 terenie	 dziaEki	 budowlanej	 lub	w	
terenie	 inwestycji	 a	 takre	50%	sumy	powierzchni	
tarasów	i	stropodachów	o	powierzchni	nie	mniejszej	
10	m²	urządzonych	jako	staEe	trawniki	lub	kwietniki	
na	podEoru	zapewniającym	im	naturalną	wegetację	
-	 zgodnie	 z	 definicją	 zawartą	w	przepisach	odręb-
nych;

	12)	wysoko[ci	zabudowy	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	wysoko[ć	budynku	mierzoną	od	poziomu	te-
renu	przy	gEównym	wej[ciu	do	budynku	do	górnej	
pEaszczyzny	stropu	bądp	najwyrej	poEoronej	krawę-
dzi	 stropodachu	nad	najwyrszą	kondygnacją	uryt-
kową	albo	do	kalenicy	dachu;	

	13)	billboardzie	-	nalery	przez	to	rozumieć	wiel-
kopowierzchniowe	 urządzenie	 reklamowe	 o	 po-
wierzchni	 większej	 nir	 20,0	 m²,	 wolno	 stojące	 a	
takre	umieszczane	na	elementach	konstrukcyjnych	
obiektu	budowlanego	lub	na	ogrodzeniu;

	14)	drodze	wewnętrznej	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	nie	wyznaczoną	 lub	wyznaczoną	na	 rysunku	
zmiany	planu	drogę	niepubliczną,	o	której	mowa	w	
przepisach	odrębnych;

	15)	dojazdach	nie	wydzielonych	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	drogi	stanowiące	dojazdy	do	budynków	i	
urządzeG,	a	 takre	ustanowione	sEurebno[ci	drogo-
we;

	 16)	 ogrodzeniu	 peEnym	 -	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	mur	peEny	lub	takie	ogrodzenie,	w	którym	po-
wierzchnia	prze[witów	widocznych	w	kierunku	pro-
stopadEym	do	elewacji	ogrodzenia	wynosi	mniej	nir	
20%	jego	powierzchni;

	17)	dominancie	urbanistycznej	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	obiekt	lub	element	architektoniczny	obiek-
tu,	 którego	wysoko[ć	 będzie	większa	 co	 najmniej	
20	%	od	wysoko[ci	zabudowy	w	przedmiotowym	
terenie	-	eksponowany	w	miejscu	wskazanym	sym-
bolem	na	rysunku	zmiany	planu;	

	18)	akcencie	urbanistycznym	｠	nalery	przez	 to	
rozumieć	element	architektoniczny	obiektu	(jak	np.	
wykusz,	 zwieGczenie	 dachu,	 wieryczka,	 ryzalit	 i	
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inne)	lub	obiekt	wolno	stojący	(kolumna,	wolno	sto-
jąca	wiera,	fontanna,	pomnik	itp.	

	19)	pierzei	zwartej	zabudowy	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	ciąg	elewacji	frontowych	tworzących	jedną	
fasadę	dla	budynków	zlokalizowanych	wzdEur	ulicy,	
z	dopuszczeniem	balkonów,	wykuszy	i	nadwieszeG	
wykraczających	do	2.0	m	poza	wrysowaną	na	ry-
sunku	zmiany	planu	 linię	pierzei,	 z	dopuszczeniem	
cofnięć	[cian	budynków	do	2.0	m	w	gEąb	terenu;	

	20)	zieleni	izolacyjnej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
zieleG	 urządzoną	 niską	 i	 wysoką,	 ksztaEtowaną	 w	
postaci	kompozycji	z	drzew	i	krzewów	w	celu	izola-
cji	optycznej	i	akustycznej	rórnych	funkcji.

2.	Inne	okre[lenia	uryte	w	uchwale,	a	nie	wymie-
nione	powyrej,	nalery	rozumieć	zgodnie	z	ich	defini-
cjami	umieszczonymi	w	przepisach	odrębnych.

RozdziaE II
Ustalenia obowiązujące na caEym obszarze obję-

tym zmianą planu

§	5.1.	Przebudowa	istniejącej	i	budowa	nowej	za-
budowy	oraz	utrzymanie	dotychczasowego	zainwe-
stowania,	a	takre	zmiany	zagospodarowania	i	uryt-
kowania	terenów	nie	mogą	naruszać:

1)	 praw	wEa[cicieli	 i	 urytkowników	 terenów	są-
siadujących;

2)	innych	wymagaG,	a	w	szczególno[ci	dotyczą-
cych	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego,	
ochrony	[rodowiska,	przyrody	i	krajobrazu	kulturo-
wego.

2.	Dla	terenów,	dla	których	zmiana	planu	zmienia	
ich	 przeznaczenie,	 dopuszcza	 się	 dotychczasowy	
sposób	ich	wykorzystywania	-	do	czasu	zagospoda-
rowania	zgodnie	z	niniejszą	zmianą	planu.

§	 6.	 Zasady	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	 Eadu	 prze-
strzennego.

1.	W	zakresie	zasad	ochrony	istniejących	warto[ci	
urbanistycznych	 oraz	 prawidEowego	 ksztaEtowania	
Eadu	przestrzennego	w	granicach	obszaru	objętego	
zmianą	planu	ustala	się:	

1)	 ksztaEtowanie	 przestrzeni	 w	 projektowanych	
zespoEach	 zabudowy	 usEugowej	 przez	 okre[lenie	
gabarytów	 projektowanych	 obiektów	 przy	 równo-
czesnym	zapewnieniu	jednorodno[ci	form	architek-
tonicznych;

2)	 w	 sposobie	 zagospodarowania	 terenu	 prze-
znaczonego	pod	zabudowę	usEugową,	w	celu	ogra-
niczenia	 jej	 nadmiernej	 koncentracji	 ｠	 okre[lenie	
maksymalnej	 powierzchni	 zabudowy	 i	 minimalnej	
powierzchni	biologicznie	czynnej	-	oraz	ksztaEtowa-
nie	 harmonijnych	 form	 zabudowy	 z	 zielenią	 towa-
rzyszącą;

3)	 ograniczenia	 w	 zainwestowaniu	 zabudową	
-	 przez	 ustalenie	 maksymalnych	 wskapników	 po-
wierzchni	zabudowy;

4)	 wprowadzenie	 ograniczeG	 gabarytowych	 dla	
nowo	projektowanych	budynków;	

5)	ustalenie	nieprzekraczalnych	linii	zabudowy	w	

celu	zapewnienia	odpowiednich	warunków	funkcjo-
nalno-[rodowiskowych	wzdEur	istniejących	i	plano-
wanych	 ciągów	 dróg	 publicznych	 znajdujących	 w	
obszarze	objętym	zmianą	planu	oraz	dróg	znajdują-
cych	się	poza	tym	obszarem;	

6)	zachowanie	zieleni	istniejącej	oraz	jej	uzupeEnie-
nia	w	terenach	zabudowy	usEugowej.

2.	 W	 poszczególnych	 terenach	 dopuszcza	 się	
umieszczanie	 urządzeG	 reklamowych	 w	 postaci	
szyldów	 oraz	 tablic	 informacyjnych	 oraz	 billboar-
dów,	które	mogą	być	umieszczane	jedynie	w	tere-
nach	U,	UC	i	P.

3.	W	obszarze	objętym	zmianą	planu	zakazuje	się	
budowy	ogrodzeG	peEnych	od	strony	dróg	publicz-
nych.

§	7.	Zasady	ochrony	[rodowiska,	przyrody	i	krajo-
brazu	kulturowego

1.	Dla	 ochrony	 [rodowiska	 i	 przyrody	ustala	 się	
następujące	zasady:

1)	 wymagania	 w	 zakresie	 ochrony	 powietrza,	
wód,	gleby,	ochrony	przed	wibracjami	i	oddziaEywa-
niem	pól	elektromagnetycznych	realizować	zgodnie	
obowiązującymi	przepisami	odrębnymi;

2)	 przyporządkowuje	 się	wyznaczone	w	 zmianie	
planu	 tereny	 o	 rórnych	 funkcjach	 i	 rórnych	 zasa-
dach	zagospodarowania	do	poszczególnych	 rodza-
jów	terenów	okre[lonych	w	przepisach	o	ochronie	
[rodowiska	 pod	 względem	 zrórnicowanego,	 do-
puszczalnego	poziomu	haEasu:

a)	 tereny	 oznaczone	 na	 rysunku	 zmiany	 planu	
symbolami	MN,	MNU,	MW	i	MWU	-	odpowiadają	ro-
dzajowi	terenów	jak	pod	zabudowę	mieszkaniową,

b)	 tereny	 oznaczone	 na	 rysunku	 zmiany	 planu	
symbolami	U,	UA	i	UO	-	odpowiadają	rodzajowi	te-
renów	przeznaczonych	pod	zabudowę	mieszkanio-
wo-usEugową,	

c)	 tereny	 oznaczone	 na	 rysunku	 zmiany	 planu	
symbolami	US	1,	US	2	i	ZP	wskazuje	się	jako	tereny	
przeznaczone	na	cele	rekreacyjno-wypoczynkowe;

3)	tereny	objęte	zmianą	planu	poEorone	są	w	ob-
szarach	 wymagających	 szczególnej	 ochrony	 plani-
stycznej	z	uwagi	na	GEówny	Zbiornik	Wód	Podziem-
nych	 Nr	 407	 Niecka	 Lubelska	 (CheEm｠Zamo[ć)	 i	
projektowany	Obszar	Najwyrszej	Ochrony,	których	
ochrona	polega	na:	

a)	 wykluczeniu	 lokalizacji	 inwestycji	 mogących	
wpEywać	znacząco	na	jako[ć	i	 ilo[ć	wód	podziem-
nych	i	powierzchniowych	wg	przepisów	odrębnych,

b)	rozbudowie	sieci	kanalizacji	sanitarnych,	desz-
czowych,	budowy	lokalnych	oczyszczalni	[cieków,	
przepompowni,	podczyszczalni	[cieków	sanitarnych	
i	deszczowych,	uszczelnienie	zbiorników	bezodpEy-
wowych	na	terenach	nieskanalizowanych	oraz	nad-
zór	nad	budową	i	eksploatacją	tych	urządzeG.

4)	w	strefie	zewnętrznej	ochrony	po[redniej	uję-
cia	wód	podziemnych	w/w	zbiornika	｠	 ｧDabuGkaｦ	
ustanowionej	 decyzją:	 Znak	 ｠	 OSG-6210/41/98	
Wojewody	 Zamojskiego	 z	 dnia	 30	 lipca	 1998	 r,	
zmienioną	 decyzją:	 Znak	 ｠	 OZiR.III.6814/6/2000	
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Wojewody	Lubelskiego	z	dnia	4	wrze[nia	2000	 r.	
obowiązują	następujące	zakazy:

	 a)	 wprowadzania	 nieoczyszczonych	 [cieków	
komunalnych	 i	przemysEowych	do	ziemi	 i	wód	po-
wierzchniowych,

	b)	rolniczego	wykorzystania	[cieków	w	obszarze	
objętym	granicami	administracyjnymi	miasta	Zamo-
[cia	i	strefą	ochronną,

	 c)	 stosowania	nawozów	sztucznych	niezgodnie	
z	zaleceniami	sEurb	agrotechnicznych	oraz	[rodków	
ochrony	 ro[lin	 zabronionych	 w	 art.	 30	 ustawy	 z	
dnia	12	lipca	1995r.	o	ochronie	ro[lin	uprawnych	/
Dz.U	z	1995r.	Nr	90	poz.446/,

	 d)	 budowy	 zakEadów	 przemysEowych,	 których	
dziaEalno[ć	z	zaEorenia	profilu	produkcji	jest	szkodli-
wa	dla	[rodowiska,	pomimo	zastosowania	technicz-
nych	[rodków	neutralizujących	zanieczyszczenia,

	e)	budowy	ferm	hodowlanych	w	granicach	mia-
sta,	a	objętych	strefą	ochronną,

	 f)	 skEadowanie	 [rodków	 i	 odpadów	 promienio-
twórczych,

	 g)	 lokalizacji	 nowych	 cmentarzy	 oraz	 grzebania	
zwierząt	bez	uzyskania	pozytywnej	opinii	 i	warun-
ków	dopuszczających	ich	realizację	od	wEa[ciwego	
w	 sprawie	 organu	 ochrony	 [rodowiska	 i	 inspekcji	
sanitarnej,

	h)	wydobywania	kopalin,	w	tym	torfów,	przewo-
zu	toksycznych	[rodków	przemysEowych	obwodni-
cą	rozdzielającą	czę[ć	wschodnią	i	zachodnią;

	5)	w	zlewni	chronionej	rzeki	Wieprz	ochrona	wód	
powierzchniowych	na	terenach	objętym	zmianą	pla-
nu	polega	na	utrzymaniu	standardów	czysto[ci	wód	
oraz	 oczyszczonych	 [cieków	 wprowadzanych	 do	
wód	wg	przepisów	odrębnych;

	6)	wyklucza	się	realizację	przedsięwzięć,	dla	któ-
rych	sporządzenie	raportu	oddziaEywania	na	[rodo-
wisko	jest	obligatoryjne	z	mocy	prawa,	z	wyEącze-
niem	 inwestycji	 komunikacyjnych,	 infrastruktury	
technicznej	oraz	inwestycji	celu	publicznego,	z	jed-
noczesnym	dopuszczeniem	realizacji	przedsięwzięć,	
dla	 których	obowiązek	 sporządzenia	 raportu	o	od-
dziaEywaniu	na	[rodowisko	more	być	wymagany;

	 7)	 dla	 drogi	 gEównej	 ruchu	 przyspieszonego	
(KDGP)	i	dla	dróg	zbiorczych	(KDZ)	oraz	parkingów	
o	powierzchniach	utwardzonych	większych	nir	0,1	
ha	 ustala	 się	 obowiązek	 realizacji	 kanalizacji	 opa-
dowej	 wyposaronej	 w	 osadniki	 zanieczyszczeG	 i	
substancji	ropopochodnych	｠	dla	pozostaEych	dróg	
publicznych	ustala	się	zasadę	docelowego	wyposa-
renia	w	kanalizację	opadową;

	8)	zaopatrzenie	w	ciepEo	przez	stosowanie	nisko-
emisyjnych	pródeE,	 takich	 jak:	energia	elektryczna,	
gaz	 przewodowy,	 gaz	 propan-butan,	 olej	 opaEowy	
oraz	paliwa	staEe	 z	wykorzystaniem	odpowiednich	
technologii	spalania;

	 9)	 dopuszcza	 się	 wykorzystywanie	 niekonwen-
cjonalnych	pródeE	energii,	w	tym	energii	sEonecznej	
i	ciepEa	górotworu	przez	stosowanie	między	innymi	
kolektorów	sEonecznych,	pomp	ciepEa	itp.;

	10)	dopuszcza	się	magazynowanie	wód	opado-

wych	z	powierzchni	dachowych	w	zbiornikach	zlo-
kalizowanych	na	dziaEce	budowlanej	 lub	w	terenie	
inwestycji;

	11)	utrzymuje	się	prowadzenie	gospodarki	odpa-
dami	zgodnie	z	uwzględnieniem	segregacji	odpadów	
u	pródeE	ich	powstawania	z	jednoczesnym	wyodręb-
nieniem	odpadów	niebezpiecznych,	zgodnie	z	prze-
pisami	odrębnymi	i	zasadami	okre[lonymi	dla	miasta	
Zamo[cia.

2.	Dla	ochrony	krajobrazu	i	[rodowiska	kulturowe-
go,	z	uwagi	na	stan	zainwestowania	w	obszarze	ob-
jętym	zmianą	planu,	 z	uwzględnieniem	aktualnego	
zagospodarowania	terenów	sąsiednich	ustala	się:

	 1)	 ograniczenia	wysoko[ci	 projektowanej	 zabu-
dowy;

	 2)	 maksymalne,	 nieprzekraczalne	 powierzchnie	
planowanej	zabudowy;

	3)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	ze	szczegól-
nym	 uwzględnieniem	 przestrzeni	 tras	 komunikacji	
publicznej,	 stanowiących	 element	 ksztaEtowania	
krajobrazu;

	4)	obowiązek	docelowej	modernizacji	napowietrz-
nych	 linii	 elektroenergetycznych	 i	 ich	 sukcesywne	
kablowanie.

§	8.	Zasady	ksztaEtowania	przestrzeni	publicznych
Jako	przestrzenie	 publiczne	w	obszarze	 objętym	

zmianą	planu	przyjmuje	się	wyznaczone	tereny	pla-
ców	 osiedlowych,	 tereny	 istniejących	 i	 planowa-
nych	dróg	publicznych,	dla	których	ustala	się	zasadę	
stosowania	 kompleksowych	 rozwiązaG	w	 zakresie	
zagospodarowania	pasów	drogowych	w	liniach	roz-
graniczających	｠	które	polegają	między	innymi	na:

1)	projektowaniu,	realizacji	i	utrzymaniu	zieleni	to-
warzyszącej	drogom;

2)	wprowadzaniu	nie	kolidujących	z	przepisami	o	
ruchu	drogowym	zadrzewieG	i	zakrzewieG	wzboga-
cających	 walory	 funkcjonalne	 i	 estetyczne	 terenu	
drogi;

3)	tworzenie	w	przestrzeniach	dróg	powiązaG	pie-
szych	z	terenami	zabudowanymi,	terenami	rekreacji	
i	terenami	innych	przestrzeni	publicznych.

§	9.	Ustalenia	dotyczące	zasad	modernizacji,	roz-
budowy	 i	 budowy	 systemów	 infrastruktury	 tech-
nicznej.

1.	W	celu	zapewnienia	prawidEowego	funkcjono-
wania	 obszaru,	w	 tym	 speEnienia	wymogów	 sani-
tarnych,	ustala	się	zasady	obsEugi	terenów	objętych	
zmianą	planu	w	zakresie	infrastruktury	technicznej,	
w	dostosowaniu	do	potrzeb	ustalonego	przeznacze-
nia	terenów.

2.	Jako	generalne	zasady	obowiązujące	w	obsza-
rze	objętym	zmianą	planu	ustala	się:

1)	 utrzymanie	 istniejących	 ciągów,	 urządzeG	 i	
obiektów	uzbrojenia	 infrastrukturalnego,	z	dopusz-
czeniem	ich	rozbudowy	i	modernizacji;

2)	dopuszcza	się	realizację	nowych	ciągów	uzbro-
jenia	oraz	 lokalizowanie	obiektów	i	urządzeG	 infra-
struktury	 technicznej	 w	 terenach	 objętym	 zmianą	
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planu;
	3)	przyjmuje	się	zasadę	u[ci[lania	lokalizacji	urzą-

dzeG	i	sieci	infrastruktury	technicznej	na	etapie	wy-
dawania	decyzji	administracyjnych	dla	poszczegól-
nych	inwestycji;

	4)	w	granicach	 terenów	objętych	 zmianą	planu	
dopuszcza	 się	 lokalizowanie	nie	wyznaczonych	na	
rysunku	zmiany	planu	podziemnych	urządzeG	i	sie-
ci	infrastruktury	technicznej	w	celu	obsEugi	obszaru	
oraz	dla	 realizacji	 niezbędnych	 inwestycji	 pod	wa-
runkiem,	re	ich	lokalizacja	nie	pozostaje	w	sprzecz-
no[ci	z	pozostaEymi	ustaleniami	zmiany	planu;

3.	Ustala	się	następujące	zasady	remontu,	rozbu-
dowy	i	budowy	systemu	zaopatrzenia	w	wodę	pitną	
terenów	objętych	zmianą	planu:

	1)	zakEada	się	wyposarenie	obszaru	w	wodę	pitną	
dostarczaną	z	miejskiej	sieci	wodociągowej;

	2)	dopuszcza	się	modernizację	istniejących	i	bu-
dowę	nowych	odcinków	sieci	wodociągowej	w	ob-
szarze	zmiany	planu;

4.	Ustala	się	następujące	zasady	remontu,	rozbu-
dowy	i	budowy	systemu	odprowadzania	[cieków	z	
terenu	objętego	zmianą	planu:

	1)	ustala	się	obowiązek	wyposarenia	obszaru	w	
kanalizację	 z	dopuszczeniem	odprowadzenia	 z	niej	
[cieków	do	istniejących	kolektorów	sanitarnych;	

	2)	ustala	się	obowiązek	odprowadzenia	[cieków	
poza	obszar	objęty	zmianą	planu;

	3)	dopuszcza	się	modernizację	istniejących	i	bu-
dowę	nowych	odcinków	kanalizacji	sanitarnej	w	te-
renie	objętym	zmianą	planu;

4)	 ustala	 się	 obowiązek	 docelowego	 wyposare-
nia	wszystkich	terenów	w	kanalizację	komunalną	z	
dopuszczeniem	do	czasu	 jej	 realizacji	odprowadza-
nia	[cieków	do	szczelnych	zbiorników	z	okresowym	
usuwaniem;	

5)	 zakazuje	 się	 rozsączkowania	 [cieków	 we	
wszystkich	terenach	objętych	niniejszą	zmianą	planu.

5.	 Ustalenia	 dotyczące	 budowy	 systemu	 odpro-
wadzenia	wód	opadowych	z	terenu	objętego	zmia-
ną	planu:

1)	ustala	się	zasadę	odprowadzania	wód	opado-
wych	do	odbiornika	znajdującego	się	poza	tym	ob-
szarem,	z	wyjątkiem	sytuacji	opisanej	w	pkt	3.	

2)	 nakazuje	 się	 budowę	 kanalizacji	 opadowej	 z	
podEączeniem	 jej	 do	 istniejących	 lub	 planowanych	
kolektorów	deszczowych;	

3)	 dopuszcza	 się	 magazynowanie	 wód	 opado-
wych	 odprowadzanych	 z	 powierzchni	 dachowych	
(w	 celu	 ich	 wykorzystania	 między	 innymi	 do	 pie-
lęgnacji	 zieleni,	 mycia	 nawierzchni	 utwardzonych	
itp.)	 do	 zbiorników	 zamkniętych	 podziemnych	 lub	
nadziemnych,	usytuowanych	na	dziaEce	budowlanej	
lub	w	terenie	inwestycji;

6.	Ustala	się	następujące	zasady	remontu,	rozbu-
dowy	i	budowy	systemu	gazowniczego:	

dopuszcza	 się	 morliwo[ć	 wyposarenia	 terenów	
objętych	zmianą	planu	w	sieć	gazową	rozdzielczą;

dopuszcza	się	modernizację	i	rozbudowę	istnieją-
cych	oraz	budowę	nowych	gazociągów	w	obszarze	

zmiany	planu;	
dla	 projektowanych	 gazociągów	 nalery	 ustalić	

strefy	kontrolowane	zgodnie	z	przepisami	odrębny-
mi,	w	których	zakazuje	się	wznoszenia	budynków	i	
sadzenia	 drzew	 oraz	 podejmowania	 przedsięwzięć	
mogących	zagrozić	trwaEo[ci	gazociągu.

7.	Ustala	się	następujące	zasady	zaopatrzenia	ob-
szaru	w	ciepEo:

	1)	ustala	się	zasadę	zaopatrzenie	w	ciepEo	zabu-
dowy	 poEoronej	we	wszystkich	 terenach	 objętych	
zmianą	planu	przez	zastosowanie	najlepszej	dostęp-
nej	techniki	wykorzystywanej	w	jego	wytwarzaniu	z	
niskoemisyjnych	pródeE,	w	tym:	energii	elektrycznej,	
gazu	przewodowego,	gazu	propan-butan	oraz	paliw	
staEych	z	wykorzystaniem	odpowiednich	technologii	
spalania;

2)	 dopuszcza	 się	 utrzymanie	 obecnego	 sposobu	
ogrzewania	istniejących	budynków	i	przygotowania	
ciepEej	wody	w	oparciu	o	indywidualne	pródEa	ciepEa	
i	lokalny	system	grzewczy;

3)	dopuszcza	się	wykorzystywanie	niekonwencjo-
nalnych	 pródeE	 energii,	 w	 tym	 stosowanie	 między	
innymi	kolektorów	sEonecznych	oraz	pomp	ciepEa;

4)	 dopuszcza	 się	 morliwo[ć	 dostarczania	 ciepEa	
do	ogrzewania	budynków	oraz	ciepEej	wody	ze	pró-
deE	znajdujących	się	poza	obszarem	objętym	zmianą	
planu.

8.	Ustala	się	następujące	zasady	remontu,	rozbu-
dowy	i	budowy	systemu	elektroenergetycznego:

	1)	teren	objęty	zmianą	planu	wyposarony	jest	w	
sieci	i	urządzenia	elektroenergetyczne:

	2)	dopuszcza	się	modernizację	 i	 rozbudowę	 ist-
niejących	 oraz	 budowę	 nowych	 sieci	 i	 urządzeG	
elektroenergetycznych	z	zastosowaniem	następują-
cych	zasad:

	 a)	 nowe	 stacje	 transformatorowo	 -	 rozdzielcze	
15/04	kV	nalery	budować	wyEącznie	jako	wnętrzo-
we	lub	sEupowe,	

	b)	nową	sieć	elektroenergetyczną	[redniego	i	ni-
skiego	napięcia	nalery	wykonać	wyEącznie	jako	ka-
blową	-	doziemną,

	c)	dopuszcza	się	ukEadanie	linii	kablowych	w	ob-
rębie	 pasa	 drogowego	 istniejących	 i	 planowanych	
dróg;

3)	przy	ustalaniu	lokalizacji	obiektów	oraz	ulic,	na-
lery	zachować	strefy	ochronne	 i	techniczne,	które	
wynoszą:

a)	 dla	 linii	 napowietrznych	 wysokiego	 napięcia	
WN	110	kV	｠	35	m,

b)	dla	linii	napowietrznych	[redniego	napięcia	SN	
15	kV	｠	15	m,

c)	dla	linii	napowietrznych	niskiego	napięcia	nN	｠	
6	m,

d)	dla	linii	kablowych	nN	i	SN	｠	1	m,
e)	dla	linii	kablowych	WN	｠	do	okre[lenia	na	eta-

pie	sporządzania	proj.	technicznego,
f)	dla	stacji	transformatorowych	SN	/	nN	｠	5	x	5	

m.
9.	Ustala	się	następujące	zasady	remontu,	rozbu-

dowy	i	budowy	systemu	telekomunikacyjnego:
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1)	 dopuszcza	 się	wyposarenie	 obszaru	 objętego	
zmianą	planu	w	infrastrukturę	teletechniczną;

2)	 dopuszcza	 się	 modernizację	 i	 rozbudowę	 ist-
niejących	 oraz	 budowę	 nowych	 sieci	 i	 urządzeG	
teletechnicznych	 z	 zastosowaniem	 następujących	
zasad:

a)	 nowe	 linie	 sieci	 telekomunikacyjnych	 nalery	
prowadzić	wyEącznie	jako	doziemne	kablowe	lub	w	
kanalizacji	teletechnicznej	z	dopuszczeniem	ich	pro-
wadzenia	w	obrębie	pasa	drogowego	istniejących	i	
planowanych	dróg,

b)	w	obrębie	pasa	drogowego	 istniejących	 i	pro-
jektowanych	dróg	dopuszcza	się	 lokalizację	szafek	
rozdzielczych	 przewodowej	 sieci	 telekomunikacyj-
nej,

c)	 w	 przypadku	 modernizacji,	 istniejące	 napo-
wietrzne	linie	telekomunikacyjne	nalery	wymieniać	
na	linie	kablowe	doziemne.

10.	Ustala	się	następujące	zasady	gospodarki	od-
padami:

gospodarkę	 odpadami	 nalery	 prowadzić	 zgodnie	
z	uwzględnieniem	segregacji	odpadów	u	pródeE	ich	
powstawania,	z	jednoczesnym	wyodrębnieniem	od-
padów	 niebezpiecznych,	 zgodnie	 z	 przepisami	 od-
rębnymi	 i	 zasadami	okre[lonymi	dla	miasta	Zamo-
[cia.

DZIAD II

CZĘZĆ A

Jednostka strukturalna 24 ｠ Centrala Dzielnica 
PrzemysEowa i jednostka strukturalna 30 ｠ Wschod-

nia Dzielnica PrzemysEowa ｠ Czę[ć PóEnocna

RozdziaE I
Ustalenia ogólne obowiązujące na terenie jed-

nostki strukturalnej 24 i 30

§	 10.1.	 Obowiązujące	 elementy	 ustaleG	 zmiany	
planu	dla	czę[ci	A,	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	
planu	 stanowiącym	 zaEącznik	 Nr	 1	 a	 do	 niniejszej	
uchwaEy:

1)	granice	obszaru	czę[ci	A	objętego	zmianą	pla-
nu;

2)	 linie	 rozgraniczające	 -	wyznaczające	 tereny	 o	
rórnym	przeznaczeniu	 lub	 rórnych	zasadach	zago-
spodarowania;	

3)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	-	wyznaczone	
na	 rysunku	zmiany	planu	 i	obowiązujące	w	odnie-
sieniu	 do	 budynków	 -	 nowych	 oraz	 przebudowy-
wanych	 -	 w	 przypadku	 fragmentów	 terenów,	 w	
których	nieprzekraczalnych	 linii	 zabudowy	nie	wy-
znaczono,	obowiązują	przepisy	odrębne;

4)	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	podstawowym	
i	dopuszczalnym,	wydzielone	 liniami	 rozgraniczają-
cymi	i	oznaczone	następującymi	symbolami	identy-
fikacyjnymi:

a)	1.MN	｠	9.MN	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej,

b)	1.MNU	｠	2.MNU	tereny	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	z	usEugami,

c)	1.MW	｠	9.MW	tereny	zabudowy	mieszkanio-
wej	wielorodzinnej,

d)	1.MWU	｠	10.MWU	tereny	zabudowy	mieszka-
niowej	wielorodzinnej	z	usEugami,

e)	1.U	｠	5.U	tereny	zabudowy	usEugowej,
f)	UC	teren	rozmieszczenia	obiektów	handlowych	

o	powierzchni	sprzedary	powyrej	2000	m²,
g)	UA	teren	zabudowy	usEugowej	｠	administracja,
h)	UO	teren	zabudowy	usEugowej	｠	o[wiata,
i)	UZ	teren	zabudowy	usEugowej	｠	o[rodek	zdro-

wia,
	j)	US	1	teren	zabudowy	usEugowej	｠	lokalny	o[ro-

dek	sportu	i	rekreacji,
	k)	US	2	teren	sportu	i	rekreacji,
	l)	1.P	｠	2.P	tereny	obiektów	produkcyjnych,	skEa-

dów	i	magazynów,
m)	1.ZP	｠	3.ZP	tereny	zieleni	urządzonej,
n)	KDGP	tereny	dróg	publicznych	｠	droga	gEówna	

ruchu	przyspieszonego,
o)	1.KDZ	｠	2.KDZ	tereny	dróg	publicznych	｠	drogi	

zbiorcze,
p)	1.KDL	｠	11.KDL	tereny	dróg	publicznych	｠	dro-

gi	lokalne,
r)	 1.KDD	 ｠	 15.KDD	 tereny	 dróg	 publicznych	 ｠	

drogi	dojazdowe,
s)	1.KDX	｠	3.KDX	tereny	dróg	publicznych	｠	wy-

dzielone	ciągi	pieszo-jezdne,
t)	1.KXX	｠	2.KXX	tereny	placu	osiedlowego.
2.	 Elementy	 ustaleG	 zmiany	 planu	 wynikające	 z	

przepisów	odrębnych.
1)	 linia	 elektroenergetyczna	 [redniego	 napięcia	

(SN	15	kV)	wraz	ze	strefą	techniczną	i	ochronną;
2)	 linia	 elektroenergetyczna	 wysokiego	 napięcia	

(WN	110	kV)	wraz	ze	strefą	techniczną	i	ochronną;
3)	granica	strefy	uciąrliwo[ci	komunikacyjnych	od	

drogi	gEównej	ruchu	przyspieszonego	KDGP;
4)	wyznaczone	wjazdy	i	zjazdy	na	teren	UC.
3.	 Na	 rysunku	 zmiany	 planu	 oznaczono	 ponad-

to	 elementy	 informacyjne,	 nie	 będące	 ustaleniami	
zmiany	planu.

1)	linie	rozgraniczające	｠	orientacyjne	｠	ilustrujące	
elementu	 ukEadu	 komunikacyjnego	 poza	 obszarem	
zmiany	plany;

2)	gEówne	trasy	rowerowe	i	ciągi	spacerowe;
3)	osie	kompozycyjne;
4)	 dominanty,	 subdominanty	 i	 akcenty	 urbani-

styczne.

§	11.	Ustalenia	dotyczące	stawki	procentowej
Ustala	się	następujące	wysoko[ć	stawki	procento-

wej	sEurącej	naliczaniu	jednorazowej	opEaty	związa-
nej	ze	wzrostem	warto[ci	nieruchomo[ci	w	związku	
z	uchwaleniem	zmiany	planu:

1)	dla	terenów	U,	UC	,	P	,	MNU	i	MWU	-	30	%;
2)	dla	terenów	MN	i	MW	-	20	%;
3)	dla	pozostaEych	terenów	-	10	%.

§	12.	Zasady	podziaEu	nieruchomo[ci
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1.	W	 terenach	 objętych	 zmianą	 planu	ustala	 się	
minimalne	 wielko[ci	 nowo	 wydzielanych	 dziaEek	
uzyskiwanych	w	wyniku	podziaEu	nieruchomo[ci	w	
następujący	sposób:	

	1)	w	terenach	MN	｠	minimalna	pow.	nowo	wy-
dzielonych	dziaEek:	700	m²;

	2)	w	terenach	MNU	｠	minimalna	pow.	nowo	wy-
dzielonych	dziaEek:	1000	m²;

	 3)	 w	 terenach	 MW	 i	 MWU	 ｠	 minimalna	 pow.	
nowo	wydzielonych	dziaEek:	2000	m²;

	4)	w	terenach	U	｠	minimalna	pow.	nowo	wydzie-
lonych	dziaEek:	1200	m²;

	5)	w	terenach	P	｠	minimalna	pow.	nowo	wydzie-
lonych	dziaEek:	2000	m².

2.	PodziaE	geodezyjny	 lub	 Eączenie	dziaEek	winno	
speEniać	wymagania	przepisów	odrębnych	i	zapew-
niać	morliwo[ć	zagospodarowania	dziaEek	zgodnie	z	
przeznaczeniem	terenu	ustalonym	w	niniejszej	zmia-
nie	planu.

§	13.	Ustalenia	dotyczące	ukEadu	komunikacyjne-
go.	

1.	Ustala	się	następujący	sposób	obsEugi	obszaru	
zmiany	planu	przez	ukEad	drogowy:

1)	 obszar	 objęty	 zmianą	 planu	 obsEugiwany	 jest	
przez	podstawowy	ukEad	komunikacyjny	wytworzo-
ny	z	dróg	publicznych	zbiorczych	(KDZ),	 lokalnych	
(KDL)	i	dojazdowych	(KDD),	powiązany	z	drogą	kra-
jową	nr	17	(ul.	Legionów,)	w	klasie	drogi	gEównej	
ruchu	przyspieszonego	(KDGP);

	2)	ustala	się	zasadę	obsEugi	poszczególnych	tere-
nów	przeznaczonych	pod	zabudowę	mieszkaniową,	
handlową	i	usEugową	przez	planowane	drogi	lokalne	
(KDL),	drogi	dojazdowe	(KDD)	 i	drogi	wewnętrzne	
(KDW);

	3)	dopuszcza	się	realizację	nie	wyznaczonych	na	
rysunku	zmiany	planu	dojazdów	do	dziaEek	jako	uli-
ce	wewnętrzne,	w	parametrach	okre[lonych	przepi-
sami	odrębnymi,	wytyczane	w	drodze	umów	zawie-
ranych	pomiędzy	wEa[cicielami	gruntów,	w	oparciu	
o	sporządzane	przez	nich	projekty	podziaEów	i	Eącze-
nia	dziaEek.

2.	Ustala	 się	następujące	 zasady	obsEugi	 parkin-
gowej:

	1)	w	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	(MN)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	
jednego	miejsca	postojowego	przypadającego	na	je-
den	lokal	mieszkalny	oraz	co	najmniej	dwóch	miejsc	
postojowych	przypadających	na	jeden	lokal	usEugo-
wy;

	2)	w	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	wieloro-
dzinnej	(MW)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	
jednego	miejsca	postojowego	przypadającego	na	je-
den	lokal	mieszkalny;	

	3)	w	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	z	usEugami	(MNU)	i	wielorodzinnej	z	usEuga-
mi	(MWU)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jed-
nego	miejsca	postojowego	przypadającego	na	jeden	
lokal	mieszkalny	oraz	co	najmniej	 jednego	miejsca	
postojowego	 na	 kardych	 20	 m2	 powierzchni	 we-

wnętrznej	przeznaczonej	pod	usEugi;
	4)	w	terenach	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	

i	magazynów	(P)	oraz	w	terenach	zabudowy	usEugo-
wej	(U,	UA,	UZ,	US	1)	nakazuje	się	zapewnienie	co	
najmniej	 jednego	miejsca	postojowego	na	kardych	
20	m2	powierzchni	wewnętrznej;

	 5)	 w	 terenie	 rozmieszczenia	 obiektów	 handlo-
wych	 o	 powierzchni	 sprzedary	 powyrej	 2000	 m²	
(UC)	nakazuje	się	zapewnienie	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	na	kardych	25	m2	powierzchni	
sprzedary;

	6)	dopuszcza	się	realizację	miejsc	postojowych,	
zlokalizowanych	 w	 terenach	 przeznaczonych	 pod	
drogi	 lokalne,	 dojazdowe	 i	 wewnętrzne,	 które	 nie	
mogą	być	bilansowane	przy	ustalaniu	miejsc	posto-
jowych	dla	terenów	okre[lonych	w	pkt	1,	2,	3	i	4.

RozdziaE II 
Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów i 

zasad ich zagospodarowania

§	 14.1.	 Wyznacza	 się	 TERENY	 ZABUDOWY	
MIESZKANIOWEJ	 JEDNORODZINNEJ	 oznaczone	
na	rysunku	zmiany	planu	symbolami:	1.MN	｠	9.MN.

2.	Przeznaczenie	podstawowe:	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	w	ukEadzie	zabudowy	wolno	
stojącej.	

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
1)	 usEugi	 wbudowane	 w	 budynki	 mieszkalne	 z	

wykorzystaniem	 nie	więcej	 nir	 30	%	 powierzchni	
wewnętrznej	budynków	zlokalizowanych	na	dziaEce	
budowlanej	lub	odpowiednio	w	terenie	inwestycji;

2)	 budynki	 gararowe	 i	 gospodarcze	 związane	 z	
przeznaczeniem	podstawowym;

3)	zieleG	ogrodów	przydomowych,	zieleG	o	charak-
terze	izolacji	optycznej	i	akustycznej,	zieleG	ozdobna	
z	elementami	maEej	architektury,	maEe	sady	i	ogrody	
warzywne;

4)	miejsca	parkingowe	i	garare	niezbędne	do	ob-
sEugi	zabudowy	mieszkaniowej	oraz	usEug;

5)	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu	drogi	
wewnętrzne,	dojazdy	i	podej[cia	do	budynków;	

6)	 sieci	 i	 urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	
związane	z	obsEugą	terenów,	z	zachowaniem	zasad	
zawartych	w	przepisach	odrębnych.

4.	W	granicach	terenów	MN	w	zakresie	sposobu	
ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

1)	 powierzchnia	 nowo	 wydzielanych	 dziaEek	 bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	700	m2;

2)	 powierzchnia	 zabudowy	 nie	 more	 stanowić	
więcej	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	
terenu	inwestycji;

3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mnie	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

4)	 wysoko[ć	 zabudowy	 nie	 more	 przekraczać	
10,0	m;

5)	dopuszcza	się	morliwo[ć	zastosowania	 jednej	
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kondygnacji	podziemnej	oraz	urytkowego	wykorzy-
stania	poddasza;

	6)	nalery	stosować	dachy	budynków	 jako	wie-
lospadkowe,	 z	 zachowaniem	 symetrii	 nachylenia	
poEaci	oraz	o	kącie	nachylenia	gEównych	poEaci	od	
30º	｠	45º;

	7)	dopuszcza	się	morliwo[ć	stosowania	lukarn	i	
do[wietleG	w	poEaciach	dachowych;

	8)	dopuszcza	się	Eączenie	budynku	mieszkalnego	
z	 budynkami	 gospodarczymi	 i	 gararowymi	 zlokali-
zowanymi	na	dziaEce	budowlanej	 lub	w	terenie	 in-
westycji;

	 9)	 dopuszcza	 się	 stosowanie	 innych	 kątów	na-
chylenia	 poEaci	 dachowych	nad	gararami	 i	 budyn-
kami	gospodarczymi	nir	 podane	w	pkt	6)	 gdy	 ich	
wysoko[ć	nie	przekracza	3,5	m;

	10)	ustala	się	obowiązek	zapewnienia	co	najmniej	
jednego	miejsca	postojowego	lub	gararowego	przy-
padającego	na	 jeden	 lokal	mieszkalny	oraz	co	naj-
mniej	 dwóch	 miejsc	 postojowych	 przypadających	
na	jeden	lokal	usEugowy;

	11)	dopuszcza	się	umieszczanie	urządzeG	rekla-
mowych	w	postaci	szyldów	oraz	tablic	informacyj-
nych	 usytuowanych	 na	 dziaEce	 budowlanej	 lub	 w	
terenie	inwestycji,	związanych	z	prowadzoną	dzia-
Ealno[cią	gospodarczą,	których	Eączna	powierzchnia	
nie	przekroczy	4	m²;

§	 15.1.	 Wyznacza	 się	 TERENY	 ZABUDOWY	
MIESZKANIOWEJ	 JEDNORODZINNEJ	 Z	 USDUGA-
MI,	oznaczone	na	rysunku	zmiany	planu	symbolami	
1.MNU	｠	2.MNU.

2.	Przeznaczenie	 podstawowe	obejmuje	 zabudo-
wę	mieszkaniową.

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	zabudowę	usEugową	związaną	z	wytwórczo-

[cią	i	rzemiosEem;
	2)	zabudowę	usEugową,	w	tym	zabudowę	usEug	

handlowych	 nie	 przekraczających	 2000	 m²	 po-
wierzchni	sprzedary;

	3)	zabudowę	budynkami	pomocniczymi,	 jak	bu-
dynki	 gospodarcze	 i	 garare,	 których	 powierzchnia	
zabudowy	nie	będzie	stanowić	więcej	nir	60	%	po-
wierzchni	 zabudowanej,	 zlokalizowanej	 na	 dziaEce	
budowlanej	lub	w	terenie	inwestycji;	

	4)	drogi	wewnętrzne	nie	wrysowane	na	rysunku	
zmiany	planu,	miejsca	postojowe,	chodniki,	podej-
[cia	i	podjazdy	do	budynków;	

	 5)	 zieleG	 izolacyjną	 oraz	 ozdobną	 z	 elementami	
maEej	architektury;

	6)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej.	
4.	W	terenach	MNU	w	zakresie	sposobu	 ich	za-

gospodarowania	i	warunków	zabudowy	obowiązują	
ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	następu-
jące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	nowo	wydzielanych	dziaEek	bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	1000	m2;

	 2)	 powierzchnia	 zabudowy	 nie	 more	 stanowić	
więcej	nir	35	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	
terenu	inwestycji;

	3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	 4)	 wysoko[ć	 zabudowy	 nie	 more	 przekraczać	
10,0	m;

	5)	dopuszcza	się	morliwo[ć	zastosowania	jednej	
kondygnacji	podziemnej	oraz	urytkowego	wykorzy-
stania	poddasza;

	6)	nalery	stosować	dachy	budynków	 jako	wie-
lospadkowe,	 z	 zachowaniem	 symetrii	 nachylenia	
poEaci	oraz	o	kącie	nachylenia	gEównych	poEaci	od	
30º	｠	45º;

	8)	dopuszcza	się	morliwo[ć	stosowania	lukarn	i	
do[wietleG	w	poEaciach	dachowych;

	9)	dopuszcza	się	Eączenie	budynku	mieszkalnego	
z	 budynkami	 gospodarczymi	 i	 gararowymi	 zlokali-
zowanymi	na	dziaEce	budowlanej	 lub	w	terenie	 in-
westycji;

	10)	dopuszcza	się	stosowanie	 innych	ksztaEtów	
przekrycia	dachowego	budynków	usEugowych,	ga-
rarowych	i	gospodarczych	nir	podane	w	pkt	6),	gdy	
ich	wysoko[ć	nie	przekracza	4	m	do	gzymsu;

	11)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jedne-
go	miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypada-
jących	na	 jeden	 lokal	mieszkalny	oraz	 co	najmniej	
jednego	 miejsca	 postojowego	 na	 kardych	 20	 m2	
powierzchni	wewnętrznej	przeznaczonej	pod	usEugi;

	12)	dopuszcza	się	umieszczanie	urządzeG	rekla-
mowych	w	postaci	szyldów	oraz	tablic	informacyj-
nych	 usytuowanych	 na	 dziaEce	 budowlanej	 lub	 w	
terenie	inwestycji,	związanych	z	prowadzoną	dzia-
Ealno[cią	gospodarczą,	których	Eączna	powierzchnia	
nie	przekroczy	4	m²;

	 13)	 wprowadza	 się	 ograniczenia	 w	 lokalizacji	
obiektów	kubaturowych	 i	 drzewostanu	wysokiego	
w	strefie	technicznej	i	ochronnej	linii	elektroenerge-
tycznej	wysokiego	napięcia	w	terenie	1.MNU	-	wry-
sowanej	na	rysunku	zmiany	planu;

	14)	dopuszcza	się	modernizację	linii	elektroener-
getycznej	wysokiego	napięcia	z	morliwo[cią	zmiany	
dotychczasowej	 trasy	oraz	morliwo[cią	 skablowa-
nia,	z	równoczesnym	ustanowieniem	ograniczeG	w	
nowo	 wyznaczonej	 strefie	 technicznej	 i	 ochronnej	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

	15)	w	przypadku	dokonaG,	 o	 których	mowa	w	
pkt	14,	przestają	obowiązywać	ograniczenia	w	wy-
znaczonej	na	rysunku	zmiany	planu	strefie	technicz-
nej	i	ochronnej,	o	której	mowa	w	pkt	13.

§	 16.1.	 Wyznacza	 się	 TERENY	 ZABUDOWY	
MIESZKANIOWEJ	WIELORODZINNEJ	oznaczone	na	
rysunku	zmiany	planu	symbolami	1.MW	｠	9.MW	.

2.	 Przeznaczenie	 podstawowe	obejmuje	 zabudo-
wę	mieszkaniową	wielorodzinną.

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	 1)	 usEugi	wbudowane,	 zlokalizowane	wyEącznie	

w	czę[ci	parteru	budynków	mieszkalnych,	których	
powierzchnia	nie	przekroczy	80	%	powierzchni	we-
wnętrznej	parteru;

	2)	zieleG	ozdobną	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
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cji	optycznej	i	akustycznej;
	3)	garare	zlokalizowane	w	kondygnacji	podziem-

nej	lub	w	parterach	budynków	mieszkalnych;
	4)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	podjazdy	i	po-

dej[cia	 do	 budynków	 oraz	 miejsca	 parkingowe	 i	
chodniki	niezbędne	do	obsEugi	zabudowy	｠	nie	wy-
znaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	5)	otwarte	urządzenia	sportu	i	rekreacji	oraz	miej-
sca	 zabaw	 dla	 dzieci	 związane	 z	 przeznaczeniem	
podstawowym;	

	6)	ogrody	ozdobne	wraz	z	obiektami	maEej	archi-
tektury;

	 7)	 sieci	 i	 urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	
związane	z	obsEugą	terenów,	z	zachowaniem	zasad	
zawartych	w	przepisach	odrębnych.

4.	W	granicach	terenów	MW	w	zakresie	sposobu	
ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	nowo	wydzielanych	dziaEek	bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	2000	m2;

	 2)	 powierzchnia	 zabudowy	 nie	 more	 stanowić	
więcej	nir	40	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	
terenu	inwestycji;

	3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mnie	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

4)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekraczać	15	m;
5)	dopuszcza	się	morliwo[ć	o	wykorzystania	pod-

dasza	na	cele	mieszkalne;
	6)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	

od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	7)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	 lub	gararowego,	 przypadają-
cego	na	jeden	lokal	mieszkalny.	

§	 17.1.	 Wyznacza	 się	 TERENY	 ZABUDOWY	
MIESZKANIOWEJ	 WIELORODZINNEJ	 Z	 USDUGA-
MI,	oznaczone	na	rysunku	zmiany	planu	symbolami	
1.MWU	｠	10.MWU.

2.	Przeznaczenie	podstawowe:	zabudowa	miesz-
kaniowa	wielorodzinna.

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	 1)	 usEugi	wbudowane,	 zlokalizowane	w	budyn-

kach	mieszkalnych;	
	2)	zieleG	ozdobna	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-

cji	optycznej	i	akustycznej;
	3)	garare	zlokalizowane	wyEącznie	w	kondygnacji	

podziemnej	budynków	mieszkalnych;
	4)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	podjazdy	i	po-

dej[cia	 do	 budynków	 oraz	 miejsca	 parkingowe	 i	
chodniki	niezbędne	do	obsEugi	zabudowy	｠	nie	wy-
znaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	5)	otwarte	urządzenia	sportu	i	rekreacji	oraz	miej-
sca	 zabaw	 dla	 dzieci	 związane	 z	 przeznaczeniem	
podstawowym;	

	 6)	 sieci	 i	 urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	
związane	z	obsEugą	terenów,	z	zachowaniem	zasad	
zawartych	w	przepisach	odrębnych.

4.	 W	 granicach	 terenów	 MWU	 w	 zakresie	 spo-
sobu	ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	
obowiązują	 ustalenia	 zawarte	w	Rozdziale	 I	 a	 po-
nadto	następujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	nowo	wydzielanych	dziaEek	bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	2000	m2;

	 2)	 powierzchnia	 zabudowy	 nie	 more	 stanowić	
więcej	nir	50	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	
terenu	inwestycji;

	3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mnie	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

4)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekraczać	15	
m;

5)	dopuszcza	się	morliwo[ć	o	wykorzystania	pod-
dasza	na	cele	mieszkalne;

	6)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	 7)	 nakazuje	 się	 zapewnienia	 co	 najmniej	 jedne-
go	miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypada-
jącego	na	 jeden	 lokal	mieszkalny	oraz	 co	najmniej	
jednego	 miejsca	 postojowego	 na	 kardych	 20	 m2	
powierzchni	wewnętrznej	przeznaczonej	pod	usEugi,

	8)	ustala	się	obowiązek	ksztaEtowania	pierzei	w	
zabudowie	wzdEur	ulic	zgodnie	z	ich	wyznaczeniem	
na	rysunku	zmiany	planu.

§	18.1.	Wyznacza	się	terenu	ZABUDOWY	USDU-
GOWEJ	oznaczone	na	rysunku	zmiany	planu	sym-
bolami	1.U	｠	5.U.

2.	 Przeznaczenie	 podstawowe	obejmuje	 zabudo-
wę	usEugową	związaną	z	handlem	detalicznym	i	hur-
towym,	specjalistyczne	salony	sprzedary,	

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
1)	 zabudowę	 związaną	 z	 handlem,	 rzemiosEem	 i	

wytwórczo[cią;
2)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-

gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy	do	budynków	
｠	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	3)	zieleG	ozdobną	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
cji	optycznej	i	akustycznej;

	4)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej.
4.	W	granicach	 terenów	U,	w	 zakresie	 sposobu	

ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	nowo	wydzielanych	dziaEek	bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	1200	m2;

	2)	powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
40	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	terenu	in-
westycji;

	3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	20	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	4)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekroczyć	15	
m,	(nie	licząc	kominów	i	elementów	instalacji	tech-
nologicznych	związanych	z	przeznaczeniem	podsta-
wowym,	 których	wysoko[ć	nie	more	przekroczyć	
20	m);
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	5)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	6)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypadające-
go	na	karde	20	m2	powierzchni	wewnętrznej	zabu-
dowy;

	7)	dopuszcza	się	umieszczanie	urządzeG	reklamo-
wych	w	postaci	szyldów	oraz	tablic	informacyjnych	
i	 tzw.	billboardów	z	zachowaniem	ograniczeG	wy-
nikających	 z	 zastosowania	 nieprzekraczalnych	 linii	
zabudowy	｠	 jak	 ich	obowiązywanie	w	odniesieniu	
do	budynków;

	 8)	 w	 terenach	 U	 dopuszcza	 się	 realizację	 dróg	
wewnętrznych	nie	wrysowanych	na	rysunku	zmia-
ny	planu	ze	zjazdami	na	tereny	dróg	lokalnych	(KDL)	
i	dróg	dojazdowych	(KDD);

	 9)	 ustala	 się	 zakaz	 lokalizowania	 miejsc	 posto-
jowych	 i	 placów	 o	 nawierzchniach	 utwardzonych	
z	 równoczesnym	 obowiązkiem	 wytworzenia	 pasa	
terenu	zieleni	o	charakterze	izolacji	optycznej	i	aku-
stycznej	 w	 postaci	 wielopiętrowych	 kompozycji	
drzew	i	krzewów	w	terenie	1.U	w	pasie	pomiędzy	
linią	rozgraniczającą	drogę	1.KDL	a	nieprzekraczalną	
linią	zabudowy	od	tej	drogi	oraz	odpowiednio	w	te-
renach	2.U,	3.U,	4.U	i	5.U	pomiędzy	linią	rozgrani-
czającą	drogi	11.KDD,	12.KDD	i	13.KDD	a	nieprze-
kraczalnymi	liniami	zabudowy	wzdEur	tych	dróg;

	 10)	 wprowadza	 się	 ograniczenia	 w	 lokalizacji	
obiektów	kubaturowych	 i	 drzewostanu	wysokiego	
w	strefie	technicznej	i	ochronnej	linii	elektroenerge-
tycznej	wysokiego	 napięcia	w	 terenach	1.U	 i	 2.U	
oraz	w	strefie	 technicznej	 i	ochronnej	 linii	 elektro-
energetycznej	 [redniego	 napięcia	 w	 terenie	 1.U	 -	
wrysowanych	na	rysunku	zmiany	planu;

	11)	nakazuje	się	docelowo	modernizację	linii	elek-
troenergetycznych	[redniego	i	wysokiego	napięcia	z	
dopuszczeniem	 morliwo[ci	 zmiany	 ich	 dotychcza-
sowych	 tras	 oraz	 skablowania,	 z	 równoczesnym	
ustanowieniem	ograniczeG	w	nowo	wyznaczonych	
strefach	technicznej	i	ochronnej	zgodnie	z	przepisa-
mi	odrębnymi;

	12)	w	przypadku	dokonaG,	 o	 których	mowa	w	
pkt	11,	przestają	obowiązywać	ograniczenia	w	wy-
znaczonej	na	rysunku	zmiany	planu	strefie	technicz-
nej	i	ochronnej,	o	których	mowa	w	pkt	10;

	 13)	 w	 terenie1.U	 ustala	 się	 strefę	 uciąrliwo[ci	
komunikacyjnych	od	drogi	gEównej	ruchu	przyspie-
szonego	 KDGP	 ｠	 wrysowaną	 na	 rysunku	 zmiany	
planu,	 w	 której	 wyklucza	 się	 lokalizowanie	 obiek-
tów	budowlanych	z	pomieszczeniami	przeznaczony-
mi	na	staEy	pobyt	ludzi.

§	 19.1.	 Wyznacza	 się	 TEREN	 ROZMIESZCZE-
NIA	OBIEKTÓW	HANDLOWYCH	O	 POWIERZCHNI	
SPRZEDAqY	POWYqEJ	2000	m²,	oznaczony	na	ry-
sunku	zmiany	planu	symbolem	UC.

2.	 Przeznaczenie	 podstawowe	obejmuje	 zabudo-
wę	obiektami	handlowymi	o	powierzchni	sprzedary	
powyrej	2000	m².

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	 1)	 zabudowę	 budynkami	 pomocniczymi	 jak	 bu-

dynki	 gospodarcze	 i	 garare,	 których	 powierzchnia	
zabudowy	nie	przekroczy	10	%	powierzchni	dziaEki	
budowlanej	lub	terenu	inwestycji;

	2)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-
gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy	｠	nie	wyzna-
czone	na	rysunku	zmiany	planu;

	3)	zieleG	tzw.	izolacyjną	oraz	ozdobną	z	elemen-
tami	maEej	architektury;

	4)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej;
	5)	dopuszcza	się	budowę	stacji	paliw.
4.	 W	 granicach	 terenu	 UC,	 w	 zakresie	 sposobu	

jego	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
40	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	terenu	in-
westycji;

	2)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	10	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	 3)	 wysoko[ć	 nowo	 projektowanych	 budynków	
nie	more	przekroczyć	15	m,	(nie	 licząc	kominów	i	
elementów	 instalacji	 technologicznych	związanych	
z	 przeznaczeniem	 podstawowym,	 których	 wyso-
ko[ć	nie	more	przekroczyć	25	m	);

	4)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	5)	ustala	się	obowiązek	zapewnienia	min.	jednego	
miejsca	postojowego	 lub	gararowego,	 przypadają-
cego	na	karde	25	m²	powierzchni	sprzedary;	

	6)	dopuszcza	się	umieszczanie	urządzeG	reklamo-
wych	w	postaci	szyldów	oraz	tablic	informacyjnych	
i	tzw.	billboardów	z	zachowaniem	ograniczenia	wy-
nikającego	 z	 zastosowania	 nieprzekraczalnych	 linii	
zabudowy	｠	 jak	 ich	obowiązywanie	w	odniesieniu	
do	budynków;

	7)	w	terenie	UC	dopuszcza	się	realizację	dróg	we-
wnętrznych	 nie	 wrysowanych	 na	 rysunku	 zmiany	
planu;

	 8)	 ustala	 się	 zjazdy	 i	 wyjazdy	 z	 terenu	 UC	 na	
drogę	gEówną	 ruchu	przyspieszonego	 (KDGP)	 oraz	
na	drogę	zbiorczą	 (2.KDZ)	wrysowane	na	rysunku	
zmiany	planu;

	 9)	 wprowadza	 się	 ograniczenia	 w	 lokalizacji	
obiektów	kubaturowych	 i	 drzewostanu	wysokiego	
w	strefach:	technicznej	i	ochronnej	linii	elektroener-
getycznej	[redniego	i	wysokiego	napięcia	-	wryso-
wanych	na	rysunku	zmiany	planu;

	10)	nakazuje	się	docelowo	modernizację	linii	elek-
troenergetycznych	[redniego	i	wysokiego	napięcia	z	
dopuszczeniem	 morliwo[ci	 zmiany	 ich	 dotychcza-
sowych	 tras	oraz	morliwo[cią	kablowania,	 z	 rów-
noczesnym	ustanowieniem	ograniczeG	w	nowo	wy-
znaczonych	strefach	technicznej	i	ochronnej	zgodnie	
z	przepisami	odrębnymi;

	11)	w	przypadku	dokonaG,	 o	 których	mowa	w	
pkt	10,	przestają	obowiązywać	ograniczenia	w	wy-
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znaczonych	na	rysunku	zmiany	planu	strefach	tech-
nicznej	i	ochronnej,	o	których	mowa	w	pkt	10;

	12)	w	 terenie	UC	ustala	 się	 strefę	uciąrliwo[ci	
komunikacyjnych	od	drogi	gEównej	ruchu	przyspie-
szonego	 KDGP	 ｠	 wrysowaną	 na	 rysunku	 zmiany	
planu,	 w	 której	 wyklucza	 się	 lokalizowanie	 obiek-
tów	budowlanych	z	pomieszczeniami	przeznaczony-
mi	na	staEy	pobyt	ludzi.

§	20.1.	Wyznacza	się	TEREN	ZABUDOWY	USDU-
GOWEJ	｠	ADMINISTRACJA,	oznaczony	na	rysunku	
zmiany	planu	symbolem	UA.

2.	Przeznaczenie	 podstawowe	obejmuje	 zabudo-
wę	usEugową	związaną	z	lokalnymi	funkcjami	admi-
nistracji	szczebla	samorządowego	i	paGstwowego.	

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	funkcje	związane	z	osiedlowym	o[rodkiem	kul-

tury	(sale	koncertowe,	biblioteka,	powierzchnie	wy-
stawiennicze	itp.);

	 2)	 funkcje	 handlu	 detalicznego,	 gastronomii	 i	
usEug	 podstawowych	 dla	 obsEugi	 mieszkaGców	
osiedla;

	3)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-
gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy	do	budynków	
｠	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	4)	zieleG	ozdobną	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
cji	optycznej	i	akustycznej;

	5)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej.
4.	W	granicach	terenu	UA,	w	zakresie	sposobu	za-

gospodarowania	i	warunków	zabudowy	obowiązują	
ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	następu-
jące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
40	%	powierzchni	terenu;	

	2)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	20	%	powierzchni	terenu;

	3)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekroczyć	15	
m;

	4)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	5)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypadające-
go	na	karde	20	m2	powierzchni	wewnętrznej	zabu-
dowy;

	 6)	 dopuszcza	 się	 umieszczanie	 tablic	 informa-
cyjnych	o	powierzchni	nie	przekraczającej	10	m²	z	
zachowaniem	ograniczenia	wynikającego	z	zastoso-
wania	nieprzekraczalnych	 linii	 zabudowy	｠	 jak	 ich	
obowiązywanie	w	odniesieniu	do	budynków;

	7)	 dopuszcza	 się	 realizację	 dróg	wewnętrznych	
nie	wrysowanych	na	rysunku	zmiany	planu	z	morli-
wo[cią	zjazdów	na	teren	drogi	lokalnej	(KDL);

	 8)	 powierzchnie	 funkcji	 związanych	 z	 przezna-
czeniem	dopuszczalnym	Eącznie	nie	mogą	stanowić	
więcej	nir	45	%	powierzchni	wewnętrznej	zabudo-
wy	zlokalizowanej	w	terenie	UA.

§	21.1.	Wyznacza	się	TEREN	ZABUDOWY	USDU-
GOWEJ	｠	OZWIATA,	oznaczony	na	rysunku	zmiany	

planu	symbolem	UO.
2.	Przeznaczenie	podstawowe	pod	szkoEę	z	urzą-

dzeniami	towarzyszącymi.
3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	funkcje	handlu	detalicznego	i	gastronomii	dla	

zapewnienia	potrzeb	uczniów	i	nauczycieli;
	2)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-

gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy	do	budynków	
｠	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	3)	zieleG	ozdobną	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
cji	optycznej	i	akustycznej;

	4)	zabudowę	urządzeniami	sportu	i	rekreacji	zwią-
zaną	z	przeznaczeniem	podstawowym;

	5)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej;
4.	W	 granicach	 terenu	UO,	w	 zakresie	 sposobu	

zagospodarowania	 i	warunków	zabudowy	obowią-
zują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	na-
stępujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
25	%	powierzchni	terenu	UO;	

	2)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	30	%	powierzchni	terenu	UO;

	3)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekroczyć	13	
m;	

	4)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	5)	dopuszcza	się	 stosowanie	nawierzchni	boisk	
inne	nir	pokryte	ro[linno[cią;	

	6)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypadające-
go	na	karde	50	m2	powierzchni	wewnętrznej	zabu-
dowy;

	 7)	 dopuszcza	 się	 umieszczanie	 tablic	 informa-
cyjnych	o	powierzchni	nie	przekraczającej	10	m²	z	
zachowaniem	ograniczenia	wynikającego	z	zastoso-
wania	nieprzekraczalnych	 linii	 zabudowy	｠	 jak	 ich	
obowiązywanie	w	odniesieniu	do	budynków;

	8)	 dopuszcza	 się	 realizację	 dróg	wewnętrznych	
nie	wrysowanych	na	rysunku	zmiany	planu,	z	mor-
liwo[cią	realizacji	zjazdów	na	tereny	dróg	lokalnych	
(KDL)	i	drogi	dojazdowej	(KDD);

	9)	powierzchnie	funkcji,	o	których	mowa	w	ust.	
3,	 pkt	1	nie	mogą	 stanowić	więcej	 nir	10	%	po-
wierzchni	wewnętrznej	zabudowy	zlokalizowanej	w	
terenie	UO.

§	22.1.	Wyznacza	się	TEREN	ZABUDOWY	USDU-
GOWEJ	｠	LOKALNY	OZRODEK	SPORTU	I	REKRE-
ACJI	 oznaczony	na	 rysunku	 zmiany	planu	 symbo-
lem	US	1.

2.	Przeznaczenie	podstawowe	pod	zabudowę	lo-
kalnego	o[rodka	sportu	i	rekreacji.

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	funkcje	handlu	detalicznego	i	gastronomii	zwią-

zane	z	przeznaczeniem	podstawowym;	
	2)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-

gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy	do	budynków	
｠	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	3)	zieleG	ozdobną	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
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cji	optycznej	i	akustycznej;
	4)	zabudowę	urządzeniami	sportu	i	rekreacji	zwią-

zaną	z	przeznaczeniem	podstawowym;
	5)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej.
4.	W	granicach	terenu	US	1,	w	zakresie	sposobu	

zagospodarowania	 i	warunków	zabudowy	obowią-
zują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	na-
stępujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
50	%	powierzchni	terenu	US	1;	

	2)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	30	%	powierzchni	terenu	US	1;

	3)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekroczyć	15	
m;

	4)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	5)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypadające-
go	na	karde	10	m2	powierzchni	wewnętrznej	zabu-
dowy;

	 6)	 dopuszcza	 się	 umieszczanie	 tablic	 informa-
cyjnych	o	powierzchni	nie	przekraczającej	10	m²	z	
zachowaniem	ograniczenia	wynikającego	z	zastoso-
wania	nieprzekraczalnych	 linii	 zabudowy	｠	 jak	 ich	
obowiązywanie	w	odniesieniu	do	budynków;

	7)	 powierzchnie	 handlu	 i	 gastronomii	 nie	mogą	
Eącznie	przekroczyć	5	%	powierzchni	wewnętrznej	
zabudowy;

	8)	 dopuszcza	 się	 realizację	 dróg	wewnętrznych	
nie	wrysowanych	na	rysunku	zmiany	planu	z	mor-
liwo[cią	realizacji	zjazdów	na	teren	dróg	lokalnych	
(KDL)	i	drogi	dojazdowej	(KDD).

§	23.1.	Wyznacza	się	TEREN	SPORTU	I	REKRE-
ACJI	 oznaczony	na	 rysunku	 zmiany	planu	 symbo-
lem	US	2.

2.	 Przeznaczenie	 podstawowe	pod	 lokalny	o[ro-
dek	sportu	i	rekreacji.

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	 zabudowę	pomocniczą	dla	urządzeG	sportu	 i	

rekreacji;	
	2)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-

gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy	do	budynków	
｠	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	3)	zieleG	ozdobną	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
cji	optycznej	i	akustycznej;

	4)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej;
4.	W	granicach	terenu	US	2,	w	zakresie	sposobu	

zagospodarowania	 i	warunków	zabudowy	obowią-
zują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	na-
stępujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	zabudowy,	o	której	mowa	w	ust.	
3,	pkt	1	nie	more	przekroczyć	5	%	powierzchni	te-
renu	US	2;	

	2)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	30	%	powierzchni	terenu	US	2;

	3)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekroczyć	4;
	4)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	

miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypadające-

go	na	karde	50	m2	powierzchni	terenu	US	2;
	5)	dopuszcza	się	umieszczanie	tablic	informacyj-

nych	o	powierzchni	nie	przekraczającej	10	m²;	
	6)	w	terenie	US	2	dopuszcza	się	realizację	dróg	

wewnętrznych	nie	wrysowanych	na	rysunku	zmia-
ny	planu	z	morliwo[cią	realizacji	zjazdów	na	teren	
drogi	lokalnej	(KDL)	i	dróg	dojazdowych	KDD).

§	24.1.	Wyznacza	się	TEREN	ZABUDOWY	USDU-
GOWEJ	｠	OZRODEK	ZDROWIA,	oznaczony	na	ry-
sunku	zmiany	planu	symbolem	UZ.

2.	 Przeznaczenie	 podstawowe	pod	 lokalny	o[ro-
dek	zdrowia.

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	funkcje	handlowe	uzupeEniające	przeznaczenie	

podstawowe;	
	2)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-

gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy	do	budynków	
｠	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	3)	zieleG	ozdobną	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
cji	optycznej	i	akustycznej;

	4)	zabudowę	urządzeniami	sportu	i	rekreacji	zwią-
zaną	z	przeznaczeniem	podstawowym;

	5)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej;
	6)	rEobek	i	przedszkole.	
4.	W	granicach	terenu	UZ,	w	zakresie	sposobu	za-

gospodarowania	i	warunków	zabudowy	obowiązują	
ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	następu-
jące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
40	%	powierzchni	terenu	UZ;	

	2)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	30	%	powierzchni	terenu	UZ;

	3)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekroczyć	10	
m;

	4)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	5)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypadające-
go	na	karde	20	m2	powierzchni	wewnętrznej	zabu-
dowy;

	 6)	 dopuszcza	 się	 umieszczanie	 tablic	 informa-
cyjnych	o	powierzchni	nie	przekraczającej	10	m²	z	
zachowaniem	ograniczenia	wynikającego	z	zastoso-
wania	nieprzekraczalnych	 linii	 zabudowy	｠	 jak	 ich	
obowiązywanie	w	odniesieniu	do	budynków;

	7)	powierzchnie	handlu	nie	mogą	przekroczyć	5%	
powierzchni	wewnętrznej	zabudowy;

	8)	 dopuszcza	 się	 realizację	 dróg	wewnętrznych	
nie	wrysowanych	na	rysunku	zmiany	planu	z	mor-
liwo[cią	 realizacji	 zjazdów	na	 teren	drogi	 dojazdo-
wej	 (KDD)	 i	 wydzielonego	 ciągu	 pieszo-jezdnego	
(2.KDX).

§	25.1.	Wyznacza	się	TERENY	OBIEKTÓW	PRO-
DUKCYJNYCH,	SKDADÓW	I	MAGAZYNÓW,	ozna-
czone	 na	 rysunku	 zmiany	 planu	 symbolami	 1.P	 ｠	
2.P.

2.	 Przeznaczenie	 podstawowe	obejmuje	 zabudo-
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wę	produkcyjną,	skEady	i	magazyny.
3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	zabudowę	usEugową,	w	tym	zabudowę	usEug	

handlowych	 nie	 przekraczających	 2000	 m²	 po-
wierzchni	sprzedary;

	2)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-
gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy;	

	3)	zieleG	tzw.	izolacyjną	oraz	ozdobną	z	elemen-
tami	maEej	architektury;

	4)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej.	
4.	W	terenach	P,	w	zakresie	sposobu	ich	zagospo-

darowania	i	warunków	zabudowy	obowiązują	usta-
lenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	następujące	
ustalenia:

	1)	powierzchnia	nowo	wydzielanych	dziaEek	bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	2000	m2;

	2)	powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
50	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	terenu	in-
westycji;

	3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	20	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	 4)	 wysoko[ć	 nowo	 projektowanych	 budynków	
nie	more	przekroczyć	15	m,	(	nie	licząc	kominów	i	
elementów	 instalacji	 technologicznych	związanych	
z	przeznaczeniem	podstawowym);

	5)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	6)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypadające-
go	na	karde	20	m2	powierzchni	wewnętrznej;

	7)	dopuszcza	się	umieszczanie	urządzeG	reklamo-
wych	w	postaci	szyldów	oraz	tablic	informacyjnych	
i	tzw.	billboardów	z	zachowaniem	ograniczenia	wy-
nikającego	 z	 zastosowania	 nieprzekraczalnych	 linii	
zabudowy	｠	 jak	 ich	obowiązywanie	w	odniesieniu	
do	budynków;

	8)	 dopuszcza	 się	 realizację	 dróg	wewnętrznych	
nie	wrysowanych	na	rysunku	zmiany	planu;

	 9)	 ustala	 się	 zakaz	 lokalizowania	 miejsc	 posto-
jowych	 i	 placów	 o	 nawierzchniach	 utwardzonych	
z	 równoczesnym	 obowiązkiem	 wytworzenia	 pasa	
terenu	zieleni	o	charakterze	izolacji	optycznej	i	aku-
stycznej	 w	 postaci	 wielopiętrowych	 kompozycji	
drzew	 i	 krzewów	 w	 czę[ci	 terenu	 2.P,	 pomiędzy	
linią	rozgraniczającą	drogę	11.KDL	a	nieprzekraczal-
ną	linią	zabudowy	od	tej	drogi	-	naprzeciwko	terenu	
9.MN;	

	 10)	 wprowadza	 się	 ograniczenia	 w	 lokalizacji	
obiektów	kubaturowych	 i	 drzewostanu	wysokiego	
w	strefie	technicznej	i	ochronnej	linii	elektroenerge-
tycznej	wysokiego	napięcia	w	terenie	1.P	-	wryso-
wanej	na	rysunku	zmiany	planu;

	11)	nakazuje	się	docelowo	modernizację	linii	elek-
troenergetycznej	wysokiego	napięcia	 z	dopuszcze-
niem	 morliwo[ci	 zmiany	 jej	 dotychczasowej	 trasy	
oraz	skablowania,	z	równoczesnym	ustanowieniem	
ograniczeG	w	nowo	wyznaczonej	strefie	technicznej	
i	ochronnej	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

	12)	w	przypadku	dokonaG,	 o	 których	mowa	w	
pkt	11,	przestają	obowiązywać	ograniczenia	w	wy-
znaczonej	na	rysunku	zmiany	planu	strefie	technicz-
nej	i	ochronnej,	o	których	mowa	w	pkt	10.

§	 26.1.	 Wyznacza	 się	 TERENY	 ZIELENI	 URZĄ-
DZONEJ	oznaczone	na	rysunku	zmiany	planu	sym-
bolami	1.ZP	｠	3.ZP.

2.	 Przeznaczenie	 podstawowe	 obejmuje	 tereny	
zieleni	 urządzonej	 typu	 parkowego	 z	 elementami	
maEej	architektury.

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	sieci	i	urządzenia	infrastruktury	technicznej;
	2)	[cierki	piesze	i	rowerowe,	nie	wyznaczone	na	

rysunku	zmiany	planu	doj[cia	i	dojazdy	do	terenów	
otaczających.

4.	W	granicach	 terenów	ZP	w	zakresie	sposobu	
ich	zagospodarowania	obowiązują	ustalenia	zawar-
te	w	Rozdziale	I	a	ponadto	następujące	ustalenia:

	1)	ustala	się	zakaz	wznoszenia	obiektów	kubatu-
rowych;	

	2)	dopuszcza	 się	 lokalizację	urządzeG	 i	 sieci	 in-
frastruktury	 technicznej	 o	 znaczeniu	 lokalnym,	 z	
zachowaniem	zasad	zawartych	w	przepisach	odręb-
nych;

	 3)	 dopuszcza	 się	 zmianę	 uksztaEtowania	 terenu	
w	 celu	 utworzenia	 zagEębieG	 na	 tzw.	 oczka	 wod-
ne	oraz	 górki	 np.	 saneczkarskie	 -	 z	 odtworzeniem	
warstwy	próchniczej	gleby	na	terenach	przeksztaE-
conych,	 przeznaczonych	 do	 ksztaEtowania	 zieleni	
wysokiej	i	niskiej;

	4)	dopuszcza	się	realizację	miejsc	zabaw	dla	dzie-
ci,	 skwerów	 i	 placyków	 o	 nawierzchniach	 utwar-
dzonych,	których	powierzchnia	Eącznie	nie	przekro-
czy	30	%	danego	terenu.

§	 27.1.	 Wyznacza	 się	 TEREN	 DRÓG	 PUBLICZ-
NYCH	｠	DROGA	GDÓWNA	RUCHU	PRZYSPIESZO-
NEGO,	oznaczony	na	rysunku	zmiany	planu	symbo-
lem	KDGP,

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	jest	dro-
ga	gEówna	ruchu	przyspieszonego,	z	wyposareniem	
dostosowanym	do	jej	klasy	(jezdnia,	chodniki,	[cier-
ki	rowerowe,	pasy	i	zatoki	postojowe,	pasy	zieleni,	
przej[cia	piesze	i	przejazdy	rowerowe,	zatoki	przy-
stankowe,	perony	i	zadaszenia	przystankowe),	wraz	
z	niezbędną	infrastrukturą	techniczną	(odwodnienie,	
o[wietlenie,	urządzenia	zabezpieczenia,	oznakowa-
nia	 i	sterowania	 ruchem	oraz	sEurące	ograniczaniu	
uciąrliwo[ci	komunikacyjnych).

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-

nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;
	2)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Ustala	się	szeroko[ć	drogi	w	 liniach	 rozgrani-

czających	 jak	 na	 rysunku	 zmiany	 planu,	 nie	mniej	
jednak	nir	40,0	m.

5.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	
o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
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go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.	

§	28.1.	Wyznacza	 się	TERENY	DRÓG	PUBLICZ-
NYCH	｠	DROGI	ZBIORCZE,	oznaczone	na	rysunku	
zmiany	planu	symbolami	1.KDZ	｠	2.KDZ.

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	są	dro-
gi	zbiorcze,	z	wyposareniem	dostosowanym	do	ich	
klasy	 (jezdnia,	 chodniki,	 [cierki	 rowerowe,	 pasy	 i	
zatoki	 postojowe,	 pasy	 zieleni,	 przej[cia	 piesze	 i	
przejazdy	 rowerowe,	 zatoki	 przystankowe,	 perony	
i	 zadaszenia	 przystankowe),	 wraz	 z	 niezbędną	 in-
frastrukturą	 techniczną	 (odwodnienie,	 o[wietlenie,	
urządzenia	zabezpieczenia,	oznakowania	i	sterowa-
nia	 ruchem	oraz	 sEurące	 ograniczaniu	 uciąrliwo[ci	
komunikacyjnych).

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-

nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;
	2)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Ustala	się	szeroko[ć	drogi	w	 liniach	 rozgrani-

czających	 jak	 na	 rysunku	 zmiany	 planu,	 nie	mniej	
jednak	nir	20,0	m.

5.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	
o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.	

§	29.1.	Wyznacza	 się	TERENY	DRÓG	PUBLICZ-
NYCH	｠	DROGI	LOKALANE,	oznaczone	na	rysunku	
planu	symbolami	1.KDL	｠	11.KDL.

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	są	dro-
gi	 lokalne,	z	wyposareniem	dostosowanym	do	 ich	
klasy	 (jezdnia,	 chodniki,	 [cierki	 rowerowe,	 pasy	 i	
zatoki	 postojowe,	 pasy	 zieleni,	 przej[cia	 piesze	 i	
przejazdy	 rowerowe,	 zatoki	 przystankowe,	 perony	
i	 zadaszenia	 przystankowe),	 wraz	 z	 niezbędną	 in-
frastrukturą	 techniczną	 (odwodnienie,	 o[wietlenie,	
urządzenia	zabezpieczenia,	oznakowania	i	sterowa-
nia	 ruchem	oraz	 sEurące	 ograniczaniu	 uciąrliwo[ci	
komunikacyjnych).

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-

nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;
	2)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Ustala	się	szeroko[ć	drogi	w	 liniach	 rozgrani-

czających	 jak	 na	 rysunku	 zmiany	 planu,	 nie	mniej	
jednak	nir	12,0	m.

5.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	
o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.	

§	30.1.	Wyznacza	 się	TERENY	DRÓG	PUBLICZ-
NYCH	｠	DROGI	DOJAZDOWE,	oznaczone	na	rysun-
ku	planu	symbolami	1.KDD	｠	15.KDD.

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	są	dro-
gi	dojazdowe,	z	wyposareniem	dostosowanym	do	
ich	klasy	(jezdnia,	chodniki,	[cierki	rowerowe,	pasy	
i	 zatoki	 postojowe,	 pasy	 zieleni,	 przej[cia	 piesze	 i	
przejazdy	 rowerowe,	 zatoki	 przystankowe,	 perony	

i	 zadaszenia	 przystankowe),	 wraz	 z	 niezbędną	 in-
frastrukturą	 techniczną	 (odwodnienie,	 o[wietlenie,	
urządzenia	zabezpieczenia,	oznakowania	i	sterowa-
nia	 ruchem	oraz	 sEurące	 ograniczaniu	 uciąrliwo[ci	
komunikacyjnych).

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-

nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;
	2)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Ustala	się	szeroko[ć	drogi	w	 liniach	 rozgrani-

czających	jak	na	rysunku	zmiany	planu.
5.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	

o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.	

§	31.1.	Wyznacza	 się	TERENY	DRÓG	PUBLICZ-
NYCH	 ｠	 WYDZIELONE	 CIĄGI	 PIESZO-JEZDNE,	
stanowiących	 uzupeEnienie	 podstawowego	 ukEadu	
komunikacyjnego,	 oznaczone	 na	 rysunku	 zmiany	
planu	symbolami	1.KDX	｠	3.KDX.

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	są	ciągi	
pieszo-jezdne.	

3.	 Przeznaczenie	 dopuszczalne	 terenu	 stanowią	
następujące	urządzenia	 towarzyszące	urytkowaniu	
podstawowemu:	

	1)	[cierki	 rowerowe	w	ruchu	ogólnym	po	 jezd-
niach	ulicy	wewnętrznej;

	2)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-
nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;

	3)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	

o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.	

5.	Ustala	się	szeroko[ć	ciągu	pieszo-jezdnego	w	
liniach	 rozgraniczających	｠	 jak	na	 rysunku	zmiany	
planu.

§	32.1.	Wyznacza	się	TERENY	PLACU	OSIEDLO-
WEGO	oznaczone	na	rysunku	zmiany	planu	symbo-
lami	1.KXX	｠	3.KXX.	

	1)	przeznaczenie	podstawowe	pod	komunikację	
pieszą	z	urządzeniami	towarzyszącymi;

	2)	przeznaczenie	dopuszczalne	pod:
	a)	ograniczoną	komunikację	koEową,	zapewniają-

cą	niezbędną	obsEugę	funkcji	usEugowych	i	mieszka-
niowych	otaczających	terenów,	oznaczonych	sym-
bolami	3.MWU,	UZ	i	UA,

	b)	sieci	i	urządzenia	infrastruktury	technicznej,
	c)	zieleG	urządzoną	wysoką	i	niską,
	 d)	 otwarty	 zbiornik	wody	o	 charakterze	 ozdob-

nym	w	terenach	2.KXX	i	3.KXX.
2.	W	 granicach	 terenów	KXX	 obowiązuje	 zakaz	

wznoszenia	obiektów	kubaturowych	trwale	związa-
nych	z	gruntem,	za	wyjątkiem	przeno[nych	obiek-
tów	handlowych	 i	 rozbieralnych	 konstrukcji	 sEurą-
cych	realizacji	usEug	kultury	i	rozrywki.

3.	W	granicach	terenów	KXX,	w	zakresie	sposobu	
ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-
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wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	od	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

	1)	dopuszcza	się	realizację	miejsc	parkingowych	
wzdEur	terenu	drogi	lokalnej	6.KDL,	usytuowanych	
prostopadle	do	osi	 ulicy	 z	 zachowaniem	dróg	ma-
newrowych	szeroko[ci	5	m;	

	2)	nakazuje	się	wprowadzenie	zieleni	urządzonej,	
towarzyszącej	lokalizacji	miejsc	wypoczynku,	o	po-
wierzchni	 nie	 większej	 nir	 20	 %	 powierzchni	 po-
szczególnych	terenów	KXX	z	wytworzonymi	szpa-
lerami	drzew	wzdEur	zachodniej	linii	rozgraniczającej	
teren	3.KXX;

	3)	dopuszcza	się	umieszczanie	elementów	maEej	
architektury	(Eawki,	murki,	kosze	na	[mieci,	gabloty,	
tablice	 informacyjne,	pachoEki,	budki	telefoniczne	 i	
inne);	 o[wietlenie	 o	 wysokich	 walorach	 estetycz-
nych	i	funkcjonalnych	oraz	jednorodnej	formie	pla-
stycznej;

	4)	nakazuje	się	zaakcentowanie	placu	osiedlowe-
go	 akcentem	 urbanistycznym	 ｠	 element	 rzepbiar-
sko-architektoniczny	o	wysoko[ci	nie	przekraczają-
cej	6	m;	

	5)	dopuszcza	się	realizację	otwartych	zbiorników	
wody	o	charakterze	ozdobnym,	o	maksymalnej	po-
wierzchni	 lustra	wody	500	m²	w	 terenie	 3.KXX	 i	
100	m²	w	terenie	2.KXX.

CZĘZĆ B

Jednostka strukturalna 26 ｠ Osiedla Przy Ob-
wodnicy ｠ Czę[ć PóEnocna

RozdziaE I
Ustalenia ogólne obowiązujące na terenie jed-

nostki strukturalnej 26

§	 33.1.	 Obowiązujące	 elementy	 ustaleG	 zmiany	
planu	dla	czę[ci	B,	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	
planu	 stanowiącym	 zaEącznik	 Nr	 1	 b	 do	 niniejszej	
uchwaEy:

1)	granice	obszaru	czę[ci	B	objętego	zmianą	pla-
nu;

2)	 linie	 rozgraniczające	 -	wyznaczające	 tereny	 o	
rórnym	przeznaczeniu	 lub	 rórnych	zasadach	zago-
spodarowania;

3)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	-	wyznaczone	
na	rysunku	planu	i	obowiązujące	w	odniesieniu	do	
budynków	-	nowych	oraz	przebudowywanych	-	w	
przypadku	fragmentów	terenów,	w	których	nieprze-
kraczalnych	 linii	 zabudowy	 nie	 wyznaczono,	 obo-
wiązują	przepisy	odrębne;

	4)	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	podstawowym	
i	dopuszczalnym,	wydzielone	 liniami	 rozgraniczają-
cymi	i	oznaczone	następującymi	symbolami	identy-
fikacyjnymi:

	a)	1.MN	｠	6.MN	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej,

	b)	MNU	teren	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	z	usEugami,

	c)	MWU	teren	zabudowy	mieszkaniowej	wieloro-

dzinnej	z	usEugami,
	d)	1.U	｠	2.U	tereny	zabudowy	usEugowej,
	e)	UA	teren	zabudowy	usEugowej	｠	administracja,
	f)	1.KDD	｠	6.KDD	tereny	dróg	publicznych	｠	dro-

gi	dojazdowe,
	g)	1.KDW	｠	5.KDW	tereny	dróg	wewnętrznych.
2.	 Elementy	 ustaleG	 zmiany	 planu	 wynikające	 z	

przepisów	odrębnych.
	 1)	 linie	 elektroenergetyczne	 [redniego	 napięcia	

wraz	ze	strefami:	techniczną	i	ochronną;
	 2)	 stanowiska	 archeologiczne	 znajdujące	 się	 w	

ewidencji	Wojewódzkiego	Konserwatora	Zabytków	
w	Lublinie.

§	34.	Ustalenia	dotyczące	stawki	procentowej
Ustala	się	następujące	wysoko[ć	stawki	procento-

wej	sEurącej	naliczaniu	jednorazowej	opEaty	związa-
nej	ze	wzrostem	warto[ci	nieruchomo[ci	w	związku	
z	uchwaleniem	zmiany	planu:

	1)	dla	terenów	U,	MNU	i	MWU	-	30	%;
	2)	dla	terenów	MN	-	20	%;
	3)	dla	pozostaEych	terenów	-	10	%.

§	35.	Ochrona	dziedzictwa	kulturowego	 i	zabyt-
ków

Wyznacza	się	na	rysunku	zmiany	planu	strefę	nad-
zoru	archeologicznego	z	odpowiadającą	im	numera-
cją.

(wykaz	stanowisk	archeologicznych	będzie	uaktu-
alniony	po	otrzymaniu	ich	wykazu	od	Konserwatora)

Lp. Funkcja	
obiektu

Chronologia Nr	stano-
wiska	wg	
rysunku

1.		 ? neolit 1,

2.		 osada neolit	(sta-
nowisko	nie	
zlokalizowa-

ne)

2,

§	36.	Zasady	podziaEu	nieruchomo[ci
1.	W	 terenach	 objętych	 zmianą	 planu	ustala	 się	

minimalne	 wielko[ci	 nowo	 wydzielanych	 dziaEek	
uzyskiwanych	w	wyniku	podziaEu	nieruchomo[ci	w	
następujący	sposób:	

1)	w	terenach	MN	｠	minimalna	pow.	nowo	wy-
dzielonych	dziaEek:	700	m²;

2)	w	 terenie	MNU	｠	minimalna	pow.	nowo	wy-
dzielonych	dziaEek:	1000	m²;

3)	w	terenie	MWU	｠	minimalna	pow.	nowo	wy-
dzielonych	dziaEek:	2000	m²;

4)	w	terenach	U	｠	minimalna	pow.	nowo	wydzie-
lonych	dziaEek:	1200	m².

2.	PodziaE	geodezyjny	lub	poEączenie	dziaEek	winno	
speEniać	wymagania	przepisów	odrębnych	i	zapew-
niać	morliwo[ć	zagospodarowania	dziaEek	zgodnie	z	
przeznaczeniem	terenu	ustalonym	w	niniejszej	zmia-
nie	planu.

§	37.	Ustalenia	dotyczące	ukEadu	komunikacyjne-
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go.	
1.	Ustala	się	następujący	sposób	obsEugi	obszaru	

zmiany	planu	przez	ukEad	drogowy:
1)	 obszar	 objęty	 zmianą	 planu	 obsEugiwany	 jest	

przez	podstawowy	ukEad	komunikacyjny	wytworzo-
ny	z	dróg	publicznych	dojazdowych	(KDD)	oraz	dróg	
wewnętrznych	(KDW);	

	2)	ustala	się	zasadę	obsEugi	komunikacyjnej	tere-
nów	objętych	 zmianą	 planu	 przez	 powiązanie	we-
wnętrznego	 ukEadu	 komunikacyjnego	 (drogi	 dojaz-
dowe	1.KDD	 i	6.KDD)	 z	drogą	krajową	nr	17	 (ul.	
Lwowska)	przez	istniejące	skrzyrowania;	

	3)	zakazuje	się	wykonywania	nowych	zjazdów	z	
terenów	1.U,	5.MN,	4.MN	i	6.MN	na	drogę	krajową	
nr	17	 (poEoroną	poza	poEudniową	granicą	obszaru	
objętego	zmianą	planu);

	4)	dopuszcza	się	realizację	poszerzeG	tzw.	lewo-
skrętów	w	terenach	o	których	mowa	w	pkt	3;

	5)	dopuszcza	się	realizację	nie	wyznaczonych	na	
rysunku	zmiany	planu	dojazdów	do	dziaEek	jako	uli-
ce	wewnętrzne,	nie	wrysowane	na	rysunku	zmiany	
planu,	 w	 parametrach	 okre[lonych	 przepisami	 od-
rębnymi,	wytyczane	w	drodze	umów	zawieranych	
pomiędzy	wEa[cicielami	gruntów,	w	oparciu	o	spo-
rządzane	 przez	 nich	 projekty	 podziaEów	 i	 Eączenia	
dziaEek.

2.	Ustala	 się	następujące	 zasady	obsEugi	 parkin-
gowej:

	1)	w	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	(MN)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	
jednego	miejsca	postojowego	przypadającego	na	je-
den	lokal	mieszkalny	i	co	najmniej	dwóch	miejsc	po-
stojowych	przypadających	na	jeden	lokal	usEugowy;

	2)	w	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	z	usEugami	(MNU)	i	wielorodzinnej	z	usEuga-
mi	(MWU)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jed-
nego	miejsca	postojowego	przypadającego	na	jeden	
lokal	mieszkalny	oraz	co	najmniej	 jednego	miejsca	
postojowego	 na	 kardych	 20	 m²	 powierzchni	 we-
wnętrznej	przeznaczonej	pod	usEugi;

	3)	w	terenach	zabudowy	usEugowej	(U,	UA)	na-
kazuje	się	zapewnienie	co	najmniej	jednego	miejsca	
postojowego	 na	 kardych	 20	 m²	 powierzchni	 we-
wnętrznej;	

	4)	dopuszcza	się	realizację	miejsc	postojowych,	
zlokalizowanych	 w	 terenach	 przeznaczonych	 pod	
drogi	dojazdowe	i	wewnętrzne,	które	nie	mogą	być	
bilansowane	przy	ustalaniu	miejsc	postojowych	dla	
terenów	okre[lonych	w	pkt	1,	2	i	3.

RozdziaE II 
Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów i 

zasad ich zagospodarowania

§	 38.1.	 Wyznacza	 się	 TERENY	 ZABUDOWY	
MIESZKANIOWEJ	 JEDNORODZINNEJ	 oznaczone	
na	rysunku	zmiany	planu	symbolami:	1.MN	｠	6.MN.

2.	Przeznaczenie	podstawowe:	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	w	ukEadzie	zabudowy	wolno	
stojącej.	

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	 1)	 usEugi	 wbudowane	 w	 budynki	 mieszkalne	 z	

wykorzystaniem	 nie	więcej	 nir	 30	%	 powierzchni	
wewnętrznej	budynków	zlokalizowanych	na	dziaEce	
lub	odpowiednio	w	terenie	inwestycji;

2)	 budynki	 gararowe	 i	 gospodarcze	 związane	 z	
przeznaczeniem	podstawowym;

3)	zieleG	ogrodów	przydomowych,	zieleG	o	charak-
terze	izolacji	optycznej	i	akustycznej,	zieleG	ozdobna	
z	elementami	maEej	architektury,	maEe	sady	i	ogrody	
warzywne;

4)	miejsca	postojowe	i	garare	niezbędne	do	obsEu-
gi	zabudowy	mieszkaniowej	oraz	usEug;

5)	nie	wyznaczone	na	rysunku	planu	zjazdy	i	po-
dej[cia	do	budynków;	

6)	 sieci	 i	 urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	
związane	z	obsEugą	terenów,	z	zachowaniem	zasad	
zawartych	w	przepisach	odrębnych.

4.	W	granicach	terenów	MN	w	zakresie	sposobu	
ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

1)	 powierzchnia	 nowo	 wydzielanych	 dziaEek	 bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	700	m²;

2)	 powierzchnia	 zabudowy	 nie	 more	 stanowić	
więcej	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	
terenu	inwestycji;

3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mnie	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

4)	 wysoko[ć	 zabudowy	 nie	 more	 przekraczać	
10,0	m;

5)	dopuszcza	się	morliwo[ć	zastosowania	 jednej	
kondygnacji	podziemnej	oraz	urytkowego	wykorzy-
stania	poddasza;

6)	nalery	stosować	dachy	budynków	jako	wielo-
spadkowe,	z	zachowaniem	symetrii	nachylenia	po-
Eaci	oraz	o	kącie	nachylenia	gEównych	poEaci	od	30º	
｠	45º;

7)	dopuszcza	się	morliwo[ć	stosowania	 lukarn	 i	
do[wietleG	w	poEaciach	dachowych;

	8)	dopuszcza	się	Eączenie	budynku	mieszkalnego	
z	 budynkami	 gospodarczymi	 i	 gararowymi	 zlokali-
zowanymi	na	dziaEce	budowlanej	 lub	w	terenie	 in-
westycji;

	 9)	 dopuszcza	 się	 stosowanie	 innych	 kątów	na-
chylenia	 poEaci	 dachowych	nad	gararami	 i	 budyn-
kami	gospodarczymi	nir	podane	w	pkt	6),	gdy	ich	
wysoko[ć	nie	przekracza	3,5	m;

	10)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jedne-
go	miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypada-
jącego	na	 jeden	 lokal	mieszkalny	oraz	 co	najmniej	
dwóch	 miejsc	 postojowych	 przypadających	 na	 je-
den	lokal	usEugowy;

	11)	dopuszcza	się	umieszczanie	urządzeG	rekla-
mowych	w	postaci	szyldów	oraz	tablic	informacyj-
nych	 usytuowanych	 na	 dziaEce	 budowlanej	 lub	 w	
terenie	inwestycji,	związanych	z	prowadzoną	dzia-
Ealno[cią	gospodarczą,	których	Eączna	powierzchnia	
nie	przekroczy	4	m²;



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4787	｠ Poz.	965	

	12)	w	terenach	1.MN,	2,MN,	3,MN	i	6.MN	wpro-
wadza	 się	 ograniczenia	w	 lokalizacji	 obiektów	ku-
baturowych	 i	 drzewostanu	 wysokiego	 w	 strefie	
technicznej	 i	 ochronnej	 linii	 elektroenergetycznej	
[redniego	napięcia;

	13)	nakazuje	się	docelowo	modernizację	linii	elek-
troenergetycznej	 [redniego	 napięcia	 z	 dopuszcze-
niem	 morliwo[ci	 zmiany	 jej	 dotychczasowej	 trasy	
oraz	skablowania,	z	równoczesnym	ustanowieniem	
ograniczeG	w	nowo	wyznaczonej	strefie	technicznej	
i	ochronnej	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

	14)	w	przypadku	dokonaG,	 o	 których	mowa	w	
pkt	13,	przestają	obowiązywać	ograniczenia	w	wy-
znaczonej	na	rysunku	zmiany	planu	strefie	technicz-
nej	i	ochronnej,	o	której	mowa	w	pkt	12;

	15)	w	terenach	4.MN,	5.MN	i	6.MN	dopuszcza	
się	 realizację	 nowej	 zabudowy,	 z	 uwzględnieniem	
nieprzekraczalnych	 linii	 zabudowy,	 z	 zastosowa-
niem	 urządzeG	 zabezpieczających	 zabudowę	 prze-
znaczoną	na	staEy	pobyt	ludzi	przed	uciąrliwo[ciami	
od	drogi	krajowej	(m.	in.	haEas,	drgania,	zanieczysz-
czenie	powietrza	itp.)	

§	39.1.	Wyznacza	się	TEREN	ZABUDOWY	MIESZ-
KANIOWEJ	JEDNORODZINNEJ	Z	USDUGAMI,	ozna-
czony	na	rysunku	zmiany	planu	symbolem	MNU.

2.	Przeznaczenie	 podstawowe	obejmuje	 zabudo-
wę	mieszkaniową.

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	funkcje	usEugowe	związane	z	handlem,	rzemio-

sEem,	obsEugą	motoryzacji	itp.
	2)	drogi	wewnętrzne	nie	wrysowane	na	rysunku	

zmiany	planu,	miejsca	postojowe,	chodniki,	podej-
[cia	i	podjazdy	do	budynków;	

	 3)	 zieleG	 izolacyjną	 oraz	 ozdobną	 z	 elementami	
maEej	architektury;

	4)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej.	
4.	W	terenie	MNU	w	zakresie	sposobu	ich	zago-

spodarowania	 i	 warunków	 zabudowy	 obowiązują	
ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	następu-
jące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	nowo	wydzielanych	dziaEek	bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	1000	m²;

	 2)	 powierzchnia	 zabudowy	 nie	 more	 stanowić	
więcej	nir	50	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	
terenu	inwestycji;

	3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mnie	nir	20	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	 4)	 wysoko[ć	 zabudowy	 nie	 more	 przekraczać	
11,5	m;

	5)	dopuszcza	się	morliwo[ć	zastosowania	jednej	
kondygnacji	podziemnej	oraz	urytkowego	wykorzy-
stania	poddasza;

	6)	nalery	stosować	dachy	budynków	 jako	wie-
lospadkowe,	 z	 zachowaniem	 symetrii	 nachylenia	
poEaci	oraz	o	kącie	nachylenia	gEównych	poEaci	od	
30º	｠	45º;

	 7)	 dopuszcza	 się	 stosowanie	 innych	 ksztaEtów	
przekrycia	dachowego	budynków	usEugowych,	ga-

rarowych	i	gospodarczych	nir	podane	w	pkt	6),	gdy	
ich	wysoko[ć	nie	przekracza	4	m	do	gzymsu;

	8)	dopuszcza	się	morliwo[ć	stosowania	lukarn	i	
do[wietleG	w	poEaciach	dachowych;

	9)	dopuszcza	się	stosowanie	pokrycia	dachów	ro-
[linno[cią	w	budynkach,	o	których	mowa	w	pkt	7);

	 10)	 dopuszcza	 się	 funkcje	 o	 których	 mowa	 w	
ust.	3	pkt	1	w	wolnostojących	budynkach	zlokali-
zowanych	na	dziaEce	budowlanej	 lub	w	terenie	 in-
westycji;	

	11)	nakazuje	się	zapewnienie	co	najmniej	jedne-
go	miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypada-
jących	na	 jeden	 lokal	mieszkalny	oraz	 co	najmniej	
jednego	 miejsca	 postojowego	 na	 kardych	 20	 m²	
powierzchni	wewnętrznej	przeznaczonej	pod	usEugi;

	12)	dopuszcza	się	umieszczanie	urządzeG	rekla-
mowych	w	postaci	szyldów	oraz	tablic	informacyj-
nych	 usytuowanych	 na	 dziaEce	 budowlanej	 lub	 w	
terenie	inwestycji,	związanych	z	prowadzoną	dzia-
Ealno[cią	gospodarczą,	których	Eączna	powierzchnia	
nie	przekroczy	4	m².

§	40.1.	Wyznacza	się	TEREN	ZABUDOWY	MIESZ-
KANIOWEJ	WIELORODZINNEJ	Z	USDUGAMI,	ozna-
czony	na	rysunku	zmiany	planu	symbolem	MWU.

2.	Przeznaczenie	podstawowe:	zabudowa	miesz-
kaniowa	wielorodzinna.

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	 1)	 usEugi	wbudowane,	 zlokalizowane	wyEącznie	

w	parterach	budynków	mieszkalnych;	
	2)	zieleG	ozdobna	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-

cji	optycznej	i	akustycznej;
	3)	garare	zlokalizowane	wyEącznie	w	kondygnacji	

podziemnej	budynków	mieszkalnych;
	4)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	podjazdy	i	po-

dej[cia	 do	 budynków	 oraz	 miejsca	 parkingowe	 i	
chodniki	niezbędne	do	obsEugi	zabudowy	｠	nie	wy-
znaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	5)	otwarte	urządzenia	sportu	i	rekreacji	oraz	miej-
sca	 zabaw	 dla	 dzieci	 związane	 z	 przeznaczeniem	
podstawowym;	

	 6)	 sieci	 i	 urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	
związane	z	obsEugą	terenów,	z	zachowaniem	zasad	
zawartych	w	przepisach	odrębnych.

4.	W	granicach	terenu	MWU	w	zakresie	sposobu	
zagospodarowania	 i	warunków	zabudowy	obowią-
zują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	na-
stępujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	nowo	wydzielanych	dziaEek	bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	2000	m²;

	 2)	 powierzchnia	 zabudowy	 nie	 more	 stanowić	
więcej	nir	35	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	
terenu	inwestycji;

	3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	20	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	4)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekraczać	15	
m;

	 5)	 dopuszcza	 się	 morliwo[ć	 o	 wykorzystania	
poddasza	na	cele	mieszkalne;
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	6)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	 7)	 nakazuje	 się	 zapewnienia	 co	 najmniej	 jedne-
go	miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypada-
jącego	na	 jeden	 lokal	mieszkalny	oraz	 co	najmniej	
jednego	 miejsca	 postojowego	 na	 kardych	 40	 m²	
powierzchni	wewnętrznej	przeznaczonej	pod	usEugi,

§	41.1.	Wyznacza	się	terenu	ZABUDOWY	USDU-
GOWEJ	oznaczone	na	rysunku	zmiany	planu	sym-
bolami	1.U	｠	2.U.

2.	 Przeznaczenie	 podstawowe	obejmuje	 zabudo-
wę	usEugową	związaną	z	handlem	detalicznym	i	hur-
towym,	specjalistyczne	salony	sprzedary.	

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	zabudowę	związaną	z	rzemiosEem	i	produkcją;
	2)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-

gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy	do	budynków	
｠	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	3)	zieleG	ozdobną	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
cji	optycznej	i	akustycznej;

	4)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej.
4.	W	granicach	 terenów	U,	w	 zakresie	 sposobu	

ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	nowo	wydzielanych	dziaEek	bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	1200	m²;

	2)	powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
50	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	terenu	in-
westycji;

	3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	20	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	 4)	 wysoko[ć	 nowo	 projektowanych	 budynków	
nie	more	przekroczyć	13	m,	(nie	 licząc	kominów	i	
elementów	 instalacji	 technologicznych	związanych	
z	 przeznaczeniem	 podstawowym,	 których	 wyso-
ko[ć	nie	more	przekroczyć	20	m	);

	5)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	6)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypadające-
go	na	karde	20	m²	powierzchni	wewnętrznej	zabu-
dowy;

	7)	dopuszcza	się	umieszczanie	urządzeG	reklamo-
wych	w	postaci	szyldów	oraz	tablic	informacyjnych	
oraz	 billboardów	 w	 terenie	 1.U,	 z	 zachowaniem	
ograniczenia	wynikającego	z	zastosowania	nieprze-
kraczalnych	linii	zabudowy	｠	jak	ich	obowiązywanie	
w	odniesieniu	do	budynków;

	8)	 dopuszcza	 się	 realizację	 dróg	wewnętrznych	
nie	wrysowanych	na	rysunku	zmiany	planu;

	9)	w	terenie	1.U	dopuszcza	się	 realizację	ciągu	
pieszo-rowerowego	oraz	urządzeG	związanych	z	pę-
tlą	autobusową	przy	ul.	Lwowskiej	-	nie	wrysowa-
nych	na	rysunku	zmiany	planu;

	10)	w	terenie	1.U	dopuszcza	się	realizację	na	po-

trzeby	infrastruktury	technicznej	masztu	o	wysoko-
[ci	do	30	m.

§	42.1.	Wyznacza	się	TEREN	ZABUDOWY	USDU-
GOWEJ	｠	ADMINISTRACJA,	oznaczony	na	rysunku	
zmiany	planu	symbolem	UA.

2.	Przeznaczenie	 podstawowe	obejmuje	 zabudo-
wę	usEugową	związaną	z	lokalnymi	funkcjami	admi-
nistracji	szczebla	samorządowego	i	paGstwowego.	

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	 1)	 funkcje	 handlu	 detalicznego,	 gastronomii	 i	

usEug	 podstawowych	 dla	 obsEugi	 mieszkaGców	
osiedla;

	2)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-
gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy	do	budynków	
｠	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	3)	zieleG	ozdobną	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
cji	optycznej	i	akustycznej;

	4)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej;
4.	W	granicach	terenu	UA,	w	zakresie	sposobu	za-

gospodarowania	i	warunków	zabudowy	obowiązują	
ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	następu-
jące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
30	%	powierzchni	terenu	UA;	

	2)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	30	%	powierzchni	terenu	UA;

	3)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekroczyć	15	
m;

	4)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	5)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypadające-
go	na	karde	20	m²	powierzchni	wewnętrznej	zabu-
dowy;

	 6)	 dopuszcza	 się	 umieszczanie	 tablic	 informa-
cyjnych	o	powierzchni	nie	przekraczającej	10	m²	z	
zachowaniem	ograniczenia	wynikającego	z	zastoso-
wania	nieprzekraczalnych	 linii	 zabudowy	｠	 jak	 ich	
obowiązywanie	w	odniesieniu	do	budynków;

	7)	 dopuszcza	 się	 realizację	 dróg	wewnętrznych	
nie	wrysowanych	na	rysunku	zmiany	planu.

§	43.1.	Wyznacza	 się	TERENY	DRÓG	PUBLICZ-
NYCH	｠	DROGI	DOJAZDOWE,	oznaczone	na	rysun-
ku	zmiany	planu	symbolami	1.KDD	｠	6.KDD

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	są	dro-
gi	dojazdowe,	z	wyposareniem	dostosowanym	do	
ich	klasy	(jezdnia,	chodniki,	[cierki	rowerowe,	pasy	
i	 zatoki	 postojowe,	 pasy	 zieleni,	 przej[cia	 piesze	 i	
przejazdy	 rowerowe,	 zatoki	 przystankowe,	 perony	
i	 zadaszenia	 przystankowe),	 wraz	 z	 niezbędną	 in-
frastrukturą	 techniczną	 (odwodnienie,	 o[wietlenie,	
urządzenia	zabezpieczenia,	oznakowania	i	sterowa-
nia	 ruchem	oraz	 sEurące	 ograniczaniu	 uciąrliwo[ci	
komunikacyjnych).

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-
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nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;
	2)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Ustala	się	szeroko[ć	drogi	w	 liniach	 rozgrani-

czających	jak	na	rysunku	zmiany	planu.
5.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	

o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.	

§	44.1.	Wyznacza	się	TEREN	DRÓG	WEWNĘTRZ-
NYCH	 stanowiących	 uzupeEnienie	 podstawowego	
ukEadu	 komunikacyjnego,	 oznaczone	 na	 rysunku	
zmiany	planu	symbolami	1.KDW	｠	5.KDW.

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	są	ulice	
wewnętrzne,	wrysowane	na	rysunku	zmiany	planu.

3.	 Przeznaczenie	 dopuszczalne	 terenu	 stanowią	
następujące	urządzenia	 towarzyszące	urytkowaniu	
podstawowemu:	

	1)	[cierki	 rowerowe	w	ruchu	ogólnym	po	 jezd-
niach	ulicy	wewnętrznej;

	2)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-
nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;

	3)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	

o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.	

5.	Ustala	 się	 szeroko[ć	 drogi	wewnętrznej	w	 li-
niach	 rozgraniczających	 ｠	 jak	 na	 rysunku	 zmiany	
planu.

CZĘZĆ C

Jednostka strukturalna 27 ｠ Osiedla Przy Ob-
wodnicy ｠ Czę[ć PoEudniowa

RozdziaE I
Ustalenia ogólne obowiązujące na terenie jed-

nostki strukturalnej 27

§	 45.1.	 Obowiązujące	 elementy	 ustaleG	 zmiany	
planu	dla	czę[ci	C,	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	
planu	 stanowiącym	 zaEącznik	 Nr	 1	 c	 do	 niniejszej	
uchwaEy:

	1)	granice	obszaru	czę[ci	C	objętego	zmianą	pla-
nu;

	2)	linie	rozgraniczające	-	wyznaczające	tereny	o	
rórnym	przeznaczeniu	 lub	 rórnych	zasadach	zago-
spodarowania;

	3)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	-	wyznaczone	
na	 rysunku	zmiany	planu	 i	obowiązujące	w	odnie-
sieniu	 do	 budynków	 -	 nowych	 oraz	 przebudowy-
wanych	 -	 w	 przypadku	 fragmentów	 terenów,	 w	
których	nieprzekraczalnych	 linii	 zabudowy	nie	wy-
znaczono,	obowiązują	przepisy	odrębne;

	4)	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	podstawowym	
i	dopuszczalnym,	wydzielone	 liniami	 rozgraniczają-
cymi	i	oznaczone	następującymi	symbolami	identy-
fikacyjnymi:

	a)	1.MN	｠	15.MN	tereny	zabudowy	mieszkanio-

wej	jednorodzinnej,
	b)	1.MW	｠	3.MW	tereny	zabudowy	mieszkanio-

wej	wielorodzinnej,
	c)	U	teren	zabudowy	usEugowej,
	d)	UO	teren	zabudowy	usEugowej	｠	o[wiata,
	e)	KS	teren	urządzeG	komunikacji,
	f)	1.KDD	｠	6.KDD	tereny	dróg	publicznych	｠	dro-

gi	dojazdowe,
	g)	1.KDX	｠	4.KDX	tereny	dróg	publicznych	｠	wy-

dzielone	ciągi	pieszo-jezdne,
	h)	1.KDW	｠	2.KDW	tereny	dróg	wewnętrznych.
2.	 Elementy	 ustaleG	 zmiany	 planu	 wynikające	 z	

przepisów	odrębnych.
	 1)	 linie	 elektroenergetyczne	 [redniego	 napięcia	

wraz	ze	strefami:	techniczną	i	ochronną.

§	46.	Ustalenia	dotyczące	stawki	procentowej
Ustala	się	następujące	wysoko[ć	stawki	procento-

wej	sEurącej	naliczaniu	jednorazowej	opEaty	związa-
nej	ze	wzrostem	warto[ci	nieruchomo[ci	w	związku	
z	uchwaleniem	zmiany	planu:

	1)	dla	terenów	U	-	30	%;
	2)	dla	terenów	MN	i	MW	-	20	%;
	3)	dla	pozostaEych	terenów	-	10	%.

§	47.	Zasady	podziaEu	nieruchomo[ci
1.	W	 terenach	 objętych	 zmianą	 planu	ustala	 się	

minimalne	 wielko[ci	 nowo	 wydzielanych	 dziaEek	
uzyskiwanych	w	wyniku	podziaEu	nieruchomo[ci	w	
następujący	sposób:	

1)	w	terenach	MN	｠	minimalna	pow.	nowo	wy-
dzielonych	 dziaEek:	 700	 m²,	 z	 wyjątkiem	 terenu	
13.MN,	dla	którego	ustala	się	minimalną	powierzch-
nię	nowo	wydzielanych	dziaEek	｠	nie	mniej	nir	1000	
m²;

2)	w	terenach	MW	｠	minimalna	pow.	nowo	wy-
dzielonych	dziaEek:	2000	m².

2.	PodziaE	geodezyjny	lub	poEączenie	dziaEek	winno	
speEniać	wymagania	przepisów	odrębnych	i	zapew-
niać	morliwo[ć	zagospodarowania	dziaEek	zgodnie	z	
przeznaczeniem	terenu	ustalonym	w	niniejszej	zmia-
nie	planu.

§	48.	Ustalenia	dotyczące	ukEadu	komunikacyjne-
go.	

1.	Ustala	się	następujący	sposób	obsEugi	obszaru	
zmiany	planu	przez	ukEad	drogowy:

	1)	obszar	objęty	zmianą	planu	obsEugiwany	 jest	
przez	podstawowy	ukEad	komunikacyjny	wytworzo-
ny	z	dróg	publicznych	dojazdowych	(KDD),	powią-
zany	z	ukEadem	komunikacyjnym	miasta:	ul.	MEyG-
ska,	ul.	Lwowska	i	ul.	Krasnobrodzką;

	2)	ustala	się	zasadę	obsEugi	poszczególnych	tere-
nów	przeznaczonych	pod	zabudowę	mieszkaniową	
jednorodzinną,	wielorodzinną	i	usEugi	o[wiaty	przez	
istniejące	i	planowane	drogi	dojazdowe	(KDD)	i	dro-
gi	wewnętrzne	 (KDW)	oraz	 istniejące	ciągi	pieszo-
jezdne	(KDX);

	3)	dopuszcza	się	realizację	dojazdów	do	dziaEek	
jako	ulice	wewnętrzne,	nie	wrysowane	na	rysunku	
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zmiany	planu,	w	parametrach	okre[lonych	przepisa-
mi	odrębnymi,	wytyczane	w	drodze	umów	zawiera-
nych	pomiędzy	wEa[cicielami	gruntów,	w	oparciu	o	
sporządzane	przez	nich	projekty	podziaEów	i	 Eącze-
nia	dziaEek.

2.	Ustala	 się	następujące	 zasady	obsEugi	 parkin-
gowej:

	1)	w	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	(MN)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	
jednego	 miejsca	 postojowego	 przypadającego	 na	
jeden	 lokal	 mieszkalny	 oraz	 co	 najmniej	 jednego	
miejsca	postojowych	przypadających	na	jeden	lokal	
usEugowy;

	2)	w	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	wieloro-
dzinnej	(MW)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	
jednego	miejsca	postojowego	przypadającego	na	je-
den	lokal	mieszkalny;	

	3)	w	terenach	zabudowy	usEugowej	(U	i	UO)	na-
kazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	miejsca	
postojowego	przypadającego	na	kardych	20	m²	po-
wierzchni	wewnętrznej	przeznaczonej	pod	usEugi,

	4)	dopuszcza	się	realizację	miejsc	postojowych,	
zlokalizowanych	 w	 terenach	 przeznaczonych	 pod	
drogi	 lokalne,	 dojazdowe	 i	 wewnętrzne,	 które	 nie	
mogą	być	bilansowane	przy	ustalaniu	miejsc	posto-
jowych	dla	terenów	okre[lonych	w	pkt	1,	2	i	3.

ROZDZIAD II
Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów i 

zasad ich zagospodarowania

§	 49.1.	 Wyznacza	 się	 TERENY	 ZABUDOWY	
MIESZKANIOWEJ	JEDNORODZINNEJ	oznaczone	na	
rysunku	zmiany	planu	symbolami:	1.MN	｠	15.MN.

2.	Przeznaczenie	podstawowe:	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	w	ukEadzie	zabudowy	wolno	
stojącej.	

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	 1)	 usEugi	 wbudowane	 w	 budynki	 mieszkalne	 z	

wykorzystaniem	 nie	więcej	 nir	 30	%	 powierzchni	
wewnętrznej	budynków	zlokalizowanych	na	dziaEce	
lub	odpowiednio	w	terenie	inwestycji;

	2)	budynki	gararowe	 i	gospodarcze	związane	z	
przeznaczeniem	podstawowym;

	3)	zieleG	ogrodów	przydomowych,	zieleG	o	cha-
rakterze	 izolacji	 optycznej	 i	 akustycznej,	 zieleG	
ozdobna	z	elementami	maEej	architektury,	maEe	sady	
i	ogrody	warzywne;

	4)	miejsca	parkingowe	i	garare	niezbędne	do	ob-
sEugi	zabudowy	mieszkaniowej	oraz	usEug;

	5)	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu	zjaz-
dy	i	podej[cia	do	budynków;	

	 6)	 sieci	 i	 urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	
związane	z	obsEugą	terenów,	z	zachowaniem	zasad	
zawartych	w	przepisach	odrębnych.

4.	W	granicach	terenów	MN	w	zakresie	sposobu	
ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	nowo	wydzielanych	dziaEek	bu-

dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	700	m²;
	 2)	 powierzchnia	 zabudowy	 nie	 more	 stanowić	

więcej	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	
terenu	inwestycji;

	3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mnie	nir	40	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	4)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekraczać	10	m;
	5)	dopuszcza	się	morliwo[ć	zastosowania	jednej	

kondygnacji	podziemnej	oraz	urytkowego	wykorzy-
stania	poddasza;

	6)	nalery	stosować	dachy	budynków	 jako	wie-
lospadkowe,	 z	 zachowaniem	 symetrii	 nachylenia	
poEaci	oraz	o	kącie	nachylenia	gEównych	poEaci	od	
30º	｠	45º;

	7)	dopuszcza	się	morliwo[ć	stosowania	lukarn	i	
do[wietleG	w	poEaciach	dachowych;

	8)	dopuszcza	się	Eączenie	budynku	mieszkalnego	
z	 budynkami	 gospodarczymi	 i	 gararowymi	 zlokali-
zowanymi	na	dziaEce	budowlanej	 lub	w	terenie	 in-
westycji;

	 9)	 dopuszcza	 się	 stosowanie	 innych	 kątów	na-
chylenia	 poEaci	 dachowych	nad	gararami	 i	 budyn-
kami	gospodarczymi	nir	podane	w	pkt	6),	gdy	ich	
wysoko[ć	nie	przekracza	3,5	m;

	10)	ustala	się	obowiązek	zapewnienia	co	najmniej	
jednego	miejsca	postojowego	lub	gararowego	przy-
padającego	na	 jeden	 lokal	mieszkalny	oraz	co	naj-
mniej	jednego	miejsca	postojowego	przypadającego	
na	jeden	lokal	usEugowy;

	11)	dopuszcza	się	umieszczanie	urządzeG	rekla-
mowych	w	postaci	szyldów	oraz	tablic	informacyj-
nych	 usytuowanych	 na	 dziaEce	 budowlanej	 lub	 w	
terenie	inwestycji,	związanych	z	prowadzoną	dzia-
Ealno[cią	gospodarczą,	których	Eączna	powierzchnia	
nie	przekroczy	4	m²;

	12)	w	terenach	3.MN,	4.MN,	5.MN,	6.MN,	7.MN	
i	11.MN	wprowadza	się	ograniczenia	w	 lokalizacji	
obiektów	kubaturowych	 i	 drzewostanu	wysokiego	
w	strefie	technicznej	i	ochronnej	linii	elektroenerge-
tycznej	[redniego	napięcia;

	13)	nakazuje	się	docelowo	modernizację	linii	elek-
troenergetycznej	 [redniego	 napięcia	 z	 dopuszcze-
niem	 morliwo[ci	 zmiany	 jej	 dotychczasowej	 trasy	
oraz	skablowania,	z	równoczesnym	ustanowieniem	
ograniczeG	w	nowo	wyznaczonej	strefie	technicznej	
i	ochronnej	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

	14)	w	przypadku	dokonaG,	 o	 których	mowa	w	
pkt	13,	przestają	obowiązywać	ograniczenia	w	wy-
znaczonej	na	rysunku	zmiany	planu	strefie	technicz-
nej	i	ochronnej,	o	której	mowa	w	pkt	12.

§	 50.1.	 Wyznacza	 się	 TERENY	 ZABUDOWY	
MIESZKANIOWEJ	WIELORODZINNEJ	oznaczone	na	
rysunku	zmiany	planu	symbolami	1.MW	｠	3.MW	.

2.	Przeznaczenie	podstawowe:	zabudowa	miesz-
kaniowa	wielorodzinna.

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	 1)	 usEugi	wbudowane,	 zlokalizowane	wyEącznie	

w	czę[ci	parteru	budynków	mieszkalnych;
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	2)	zieleG	ozdobna	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
cji	optycznej	i	akustycznej;

	3)	garare	zlokalizowane	w	kondygnacji	podziem-
nej	lub	w	parterach	budynków	mieszkalnych;

	4)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	podjazdy	i	po-
dej[cia	 do	 budynków	 oraz	 miejsca	 parkingowe	 i	
chodniki	niezbędne	do	obsEugi	zabudowy	｠	nie	wy-
znaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	5)	otwarte	urządzenia	sportu	i	rekreacji	oraz	miej-
sca	 zabaw	 dla	 dzieci	 związane	 z	 przeznaczeniem	
podstawowym	 zlokalizowanym	 w	 poszczególnym	
terenie;	

	6)	ogrody	ozdobne	oraz	zieleG	speEniająca	funk-
cję	izolacji	optycznej	i	akustycznej	wraz	z	obiektami	
maEej	architektury;

	 7)	 sieci	 i	 urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	
związane	z	obsEugą	terenów,	z	zachowaniem	zasad	
zawartych	w	przepisach	odrębnych.

4.	W	granicach	terenów	MW	w	zakresie	sposobu	
ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	nowo	wydzielanych	dziaEek	bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	2000	m²;

	 2)	 powierzchnia	 zabudowy	 nie	 more	 stanowić	
więcej	nir	50	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	
terenu	inwestycji;

	3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mnie	nir	20	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	4)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekraczać	15	
m;

	 5)	 dopuszcza	 się	 morliwo[ć	 o	 wykorzystania	
poddasza	na	cele	mieszkalne;

	6)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	7)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	 lub	gararowego,	 przypadają-
cego	na	jeden	lokal	mieszkalny;	

	8)	w	terenie	2.MW	wprowadza	się	ograniczenia	
w	 lokalizacji	 obiektów	kubaturowych	 i	 drzewosta-
nu	wysokiego	w	strefie	technicznej	i	ochronnej	linii	
elektroenergetycznej	[redniego	napięcia;	

	9)	nakazuje	się	docelowo	modernizację	linii	elek-
troenergetycznej	 [redniego	 napięcia	 z	 dopuszcze-
niem	morliwo[ci	zmiany	jej	trasy	oraz	kablowania,	z	
równoczesnym	ustanowieniem	ograniczeG	w	nowo	
wyznaczonej	strefie	technicznej	i	ochronnej	zgodnie	
z	przepisami	odrębnymi;

	10)	w	przypadku	dokonaG,	 o	 których	mowa	w	
pkt	9,	przestają	obowiązywać	ograniczenia	w	wy-
znaczonej	na	rysunku	zmiany	planu	strefie	technicz-
nej	i	ochronnej,	o	której	mowa	w	pkt	8.

§	51.1.	Wyznacza	się	 teren	ZABUDOWY	USDU-
GOWEJ	oznaczony	na	rysunku	zmiany	planu	sym-
bolem	U.

2.	 Przeznaczenie	 podstawowe	obejmuje	 zabudo-
wę	usEugową	związaną	z	handlem	detalicznym	i	hur-

towym,	specjalistyczne	salony	sprzedary,	
3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	zabudowę	związaną	z	rzemiosEem	i	produkcją;
	2)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-

gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy	do	budynków	
｠	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	3)	zieleG	ozdobną	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
cji	optycznej	i	akustycznej;

	4)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej;
4.	W	granicach	 terenów	U,	w	 zakresie	 sposobu	

ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
50	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	terenu	in-
westycji;

	2)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	20	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	 3)	 wysoko[ć	 nowo	 projektowanych	 budynków	
nie	more	przekroczyć	13	m,	(nie	 licząc	kominów	i	
elementów	 instalacji	 technologicznych	związanych	
z	 przeznaczeniem	 podstawowym,	 których	 wyso-
ko[ć	nie	more	przekroczyć	20	m	);

	4)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	5)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypadające-
go	na	karde	20	m²	powierzchni	wewnętrznej	zabu-
dowy,

	6)	dopuszcza	się	umieszczanie	urządzeG	reklamo-
wych	w	postaci	szyldów	oraz	tablic	informacyjnych	
usytuowanych	na	dziaEce	budowlanej	lub	w	terenie	
inwestycji,	związanych	z	prowadzoną	dziaEalno[cią	
gospodarczą,	których	Eączna	powierzchnia	nie	prze-
kroczy	10	m²;

	7)	 dopuszcza	 się	 realizację	 dróg	wewnętrznych	
nie	wrysowanych	na	rysunku	zmiany	planu.

§	52.1.	Wyznacza	się	TEREN	ZABUDOWY	USDU-
GOWEJ	｠	OZWIATA	oznaczony	na	rysunku	zmiany	
planu	symbolem	UO.

2.	Przeznaczenie	podstawowe	pod	szkoEę	z	urzą-
dzeniami	towarzyszącymi.

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	funkcje	handlu	detalicznego	i	gastronomii	dla	

zapewnienia	potrzeb	uczniów	i	nauczycieli;
	2)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-

gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy	do	budynków	
｠	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	3)	zieleG	ozdobną	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
cji	optycznej	i	akustycznej;

	4)	zabudowę	urządzeniami	sportu	i	rekreacji	zwią-
zaną	z	przeznaczeniem	podstawowym;

	5)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej;
4.	W	 granicach	 terenu	UO,	w	 zakresie	 sposobu	

zagospodarowania	 i	warunków	zabudowy	obowią-
zują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	uchwaEy	a	po-
nadto	następujące	ustalenia:
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	1)	powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
70	%	powierzchni	terenu	UO;	

	2)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	20	%	powierzchni	terenu	UO;

	3)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekroczyć	15	
m;

	4)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	5)	dopuszcza	się	 stosowanie	nawierzchni	boisk	
inne	nir	pokryte	ro[linno[cią;	

	6)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypadające-
go	na	karde	50	m²	powierzchni	wewnętrznej	zabu-
dowy;

	 7)	 dopuszcza	 się	 umieszczanie	 tablic	 informa-
cyjnych	o	powierzchni	nie	przekraczającej	10	m²	z	
zachowaniem	ograniczenia	wynikającego	z	zastoso-
wania	nieprzekraczalnych	 linii	 zabudowy	｠	 jak	 ich	
obowiązywanie	w	odniesieniu	do	budynków;

	8)	w	terenach	UO	dopuszcza	się	realizację	dróg	
wewnętrznych	nie	wrysowanych	na	rysunku	zmia-
ny	planu;

	9)	w	terenie	UO	wprowadza	się	ograniczenia	w	
lokalizacji	 obiektów	 kubaturowych	 i	 drzewostanu	
wysokiego	 w	 strefie	 technicznej	 i	 ochronnej	 linii	
elektroenergetycznej	[redniego	napięcia;

	10)	nakazuje	się	docelowo	modernizację	linii	elek-
troenergetycznej	 [redniego	 napięcia	 z	 dopuszcze-
niem	 morliwo[ci	 zmiany	 jej	 dotychczasowej	 trasy	
oraz	 kablowania,	 z	 równoczesnym	 ustanowieniem	
ograniczeG	w	nowo	wyznaczonej	strefie	technicznej	
i	ochronnej	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

	11)	w	przypadku	dokonaG,	 o	 których	mowa	w	
pkt	10,	przestają	obowiązywać	ograniczenia	w	wy-
znaczonej	na	rysunku	zmiany	planu	strefie	technicz-
nej	i	ochronnej,	o	której	mowa	w	pkt	9.

§	53.1.	Wyznacza	się	TEREN	URZĄDZEF	KOMU-
NIKACJI,	oznaczony	na	rysunku	zmiany	planu	sym-
bolem	KS.

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	jest	par-
king	dla	samochodów	osobowych	wraz	z	niezbędną	
infrastrukturą	 techniczną	 (odwodnienie,	 o[wietle-
nie,	urządzenia	zabezpieczenia,	oznakowania	 i	ste-
rowania	 ruchem	 oraz	 sEurące	 ograniczaniu	 uciąrli-
wo[ci	komunikacyjnej).

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
1)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-

nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	parkingiem;
2)	zieleG	ozdobna	z	elementami	maEej	architektury.

§	54.1.	Wyznacza	 się	TERENY	DRÓG	PUBLICZ-
NYCH	｠	DROGI	DOJAZDOWE,	oznaczone	na	rysun-
ku	zmiany	planu	symbolami	1.KDD	｠	6.KDD.

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	są	dro-
gi	dojazdowe,	z	wyposareniem	dostosowanym	do	
ich	klasy	(jezdnia,	chodniki,	[cierki	rowerowe,	pasy	
i	 zatoki	 postojowe,	 pasy	 zieleni,	 przej[cia	 piesze	 i	
przejazdy	 rowerowe,	 zatoki	 przystankowe,	 perony	

i	 zadaszenia	 przystankowe),	 wraz	 z	 niezbędną	 in-
frastrukturą	 techniczną	 (odwodnienie,	 o[wietlenie,	
urządzenia	zabezpieczenia,	oznakowania	i	sterowa-
nia	 ruchem	oraz	 sEurące	 ograniczaniu	 uciąrliwo[ci	
komunikacyjnych).

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
1)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-

nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;
2)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Ustala	się	szeroko[ć	drogi	w	 liniach	 rozgrani-

czających	jak	na	rysunku	planu.
5.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	

o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.	

§	55.1.	Wyznacza	 się	TERENY	DRÓG	PUBLICZ-
NYCH	 ｠	 WYDZIELONE	 CIĄGI	 PIESZO-JEZDNE,	
stanowiących	 uzupeEnienie	 podstawowego	 ukEadu	
komunikacyjnego,	 oznaczone	 na	 rysunku	 zmiany	
planu	symbolami	1.KDX	｠	4.KDX.

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	są	ciągi	
pieszo-jezdne.	

3.	 Przeznaczenie	 dopuszczalne	 terenu	 stanowią	
następujące	urządzenia	 towarzyszące	urytkowaniu	
podstawowemu:	

1)	 [cierki	 rowerowe	 w	 ruchu	 ogólnym	 po	 jezd-
niach	ulicy	wewnętrznej;

2)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-
nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;

3)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	

o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.	

5.	Ustala	się	szeroko[ć	ciągu	pieszo-jezdnego	w	
liniach	 rozgraniczających	｠	 jak	na	 rysunku	zmiany	
planu.

§	56.1.	Wyznacza	się	TEREN	DRÓG	WEWNĘTRZ-
NYCH	 stanowiących	 uzupeEnienie	 podstawowego	
ukEadu	 komunikacyjnego,	 oznaczone	 na	 rysunku	
zmiany	planu	symbolami	1.KDW	｠	2.KDW.

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	są	drogi	
wewnętrzne,	wrysowane	na	rysunku	zmiany	planu.

3.	 Przeznaczenie	 dopuszczalne	 terenu	 stanowią	
następujące	urządzenia	 towarzyszące	urytkowaniu	
podstawowemu:	

	1)	[cierki	 rowerowe	w	ruchu	ogólnym	po	 jezd-
niach	ulicy	wewnętrznej;

	2)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-
nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;

	3)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	

o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.	

5.	Ustala	 się	 szeroko[ć	 drogi	wewnętrznej	w	 li-
niach	 rozgraniczających	 ｠	 jak	 na	 rysunku	 zmiany	
planu.
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CZĘZĆ D

Jednostka strukturalna 31 ｠ Wschodnia Dzielnica 
PrzemysEowa ｠ Czę[ć PoEudniowa

RozdziaE I
Ustalenia ogólne obowiązujące na terenie jed-

nostki strukturalnej 31

§	 57.1.	 Obowiązujące	 elementy	 ustaleG	 zmiany	
planu	dla	czę[ci	D,	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	
planu	 stanowiącym	 zaEącznik	 Nr	 1	 d	 do	 niniejszej	
uchwaEy:

1)	granice	obszaru	czę[ci	D	objętego	zmianą	pla-
nu;

	2)	linie	rozgraniczające	-	wyznaczające	tereny	o	
rórnym	przeznaczeniu	 lub	 rórnych	zasadach	zago-
spodarowania;

	3)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	-	wyznaczone	
na	 rysunku	zmiany	planu	 i	obowiązujące	w	odnie-
sieniu	 do	 budynków	 -	 nowych	 oraz	 przebudowy-
wanych	 -	 w	 przypadku	 fragmentów	 terenów,	 w	
których	nieprzekraczalnych	 linii	 zabudowy	nie	wy-
znaczono,	obowiązują	przepisy	odrębne;

	4)	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	podstawowym	
i	dopuszczalnym,	wydzielone	 liniami	 rozgraniczają-
cymi	i	oznaczone	następującymi	symbolami	identy-
fikacyjnymi:

	a)	1.MN	｠	7.MN	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej,

	b)	1.MW	｠	4.MW	tereny	zabudowy	mieszkanio-
wej	wielorodzinnej,

	c)	1.U	｠	6.U	tereny	zabudowy	usEugowej,
	d)	UA	teren	zabudowy	usEugowej	｠	administracja,
	e)	1.ZP	｠	4.ZP	tereny	zieleni	urządzonej,
	f)	KDZ	teren	drogi	publicznej	｠	droga	zbiorcza,
	g)	1.KDL	｠	3.KDL	tereny	dróg	publicznych	｠	drogi	

lokalne,
	h)	1.KDD	｠	6.KDD	tereny	dróg	publicznych	｠	dro-

gi	dojazdowe,
	i)	1.KDW	｠	4.KDW	tereny	dróg	wewnętrznych,
	j)	KXX	teren	placu	osiedlowego.
2.	 Elementy	 ustaleG	 zmiany	 planu	 wynikające	 z	

przepisów	odrębnych.
	 1)	 linia	 elektroenergetyczna	 [redniego	 napięcia	

(SN	15	kV)	wraz	ze	strefą	techniczną	i	ochronną;
	2)	 linia	elektroenergetyczna	wysokiego	napięcia	

(WN	110	kV)	wraz	ze	strefą	techniczną	i	ochronną;
3.	 Na	 rysunku	 zmiany	 planu	 oznaczono	 ponad-

to	 elementy	 informacyjne,	 nie	 będące	 ustaleniami	
zmiany	planu.

	1)	osie	kompozycyjne;
	2)	dominanty	i	akcenty	urbanistyczne;
	 3)	 orientacyjne	 linie	 rozgraniczające,	 ilustrujące	

fragmenty	ukEadu	komunikacyjnego	poza	obszarem	
objętym	zmianą	planu.

§	58.	Ustalenie	stawki	procentowej
Ustala	się	następujące	wysoko[ć	stawki	procento-

wej	sEurącej	naliczaniu	jednorazowej	opEaty	związa-
nej	ze	wzrostem	warto[ci	nieruchomo[ci	w	związku	
z	uchwaleniem	zmiany	planu:

	1)	dla	terenów	U	-	30	%;
	2)	dla	terenów	MN	i	MW	-	20	%.
	3)	dla	pozostaEych	terenów	-	10	%

§	59.	Zasady	podziaEu	nieruchomo[ci
1.	W	 terenach	 objętych	 zmianą	 planu	ustala	 się	

minimalne	 wielko[ci	 nowo	 wydzielanych	 dziaEek	
uzyskiwanych	w	wyniku	podziaEu	nieruchomo[ci	w	
następujący	sposób:	

	1)	w	terenach	MN	｠	minimalna	pow.	nowo	wy-
dzielanych	dziaEek:	700	m²;

	2)	w	terenach	MW	｠	minimalna	pow.	nowo	wy-
dzielanych	dziaEek:	2000	m²;

	3)	w	terenach	U	｠	minimalna	pow.	nowo	wydzie-
lanych	dziaEek:	1200	m².

2.	PodziaE	geodezyjny	lub	poEączenie	dziaEek	winno	
speEniać	wymagania	przepisów	odrębnych	i	zapew-
niać	morliwo[ć	zagospodarowania	dziaEek	zgodnie	z	
przeznaczeniem	terenu	ustalonym	w	niniejszej	zmia-
nie	planu.

§	60.	Ustalenia	dotyczące	ukEadu	komunikacyjne-
go	

1.	Ustala	się	następujący	sposób	obsEugi	obszaru	
zmiany	planu	przez	ukEad	drogowy:

	1)	obszar	objęty	zmianą	planu	obsEugiwany	 jest	
przez	 podstawowy	 ukEad	 komunikacyjny	 wytwo-
rzony	z	dróg	publicznych	lokalnych	(KDL)	i	dojazdo-
wych	(KDD),	powiązany	z	ul.	Hrubieszowską	i	przez	
nią	z	ogólnomiejską	siecią	dróg;

	2)	ustala	się	zasadę	obsEugi	poszczególnych	tere-
nów	przeznaczonych	pod	zabudowę	mieszkaniową,	
handlową	i	usEugową	przez	planowane	drogi	lokalne	
(KDL),	drogi	dojazdowe	(KDD)	 i	drogi	wewnętrzne	
(KDW);

	 3)	 dopuszcza	 się	 realizację	 nie	 wyznaczonych	
na	rysunku	zmiany	planu	dróg	wewnętrznych	oraz	
dojazdów	 do	 dziaEek	 przy	 speEnieniu	 parametrów	
okre[lonych	przepisami	odrębnymi,	które	mogą	być	
wytyczane	w	terenach	na	podstawie	umów	zawie-
ranych	pomiędzy	wEa[cicielami	gruntów,	w	oparciu	
o	sporządzane	przez	nich	projekty	podziaEów	i	Eącze-
nia	dziaEek.

2.	Ustala	 się	następujące	 zasady	obsEugi	 parkin-
gowej:

	1)	w	terenach	zabudowy	usEugowej	(U)	nakazuje	
się	zapewnienie	co	najmniej	jednego	miejsca	posto-
jowego	na	kardych	20	m²	powierzchni	wewnętrz-
nej;	

	 2)	w	 terenach	 zabudowy	mieszkaniowej	 jedno-
rodzinnej	 (MN))	 nakazuje	 się	 zapewnienia	 co	 naj-
mniej	jednego	miejsca	postojowego	przypadającego	
na	jeden	lokal	mieszkalny	oraz	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	przypadającego	na	jeden	lokal	
usEugowy;

	3)	w	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	wieloro-
dzinnej	(MW))	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	



jednego	miejsca	postojowego	przypadającego	na	je-
den	lokal	mieszkalny;

	4)	dopuszcza	się	realizację	miejsc	postojowych,	
zlokalizowanych	 w	 terenach	 przeznaczonych	 pod	
drogi	 lokalne,	 dojazdowe	 i	 wewnętrzne,	 które	 nie	
mogą	być	bilansowane	przy	ustalaniu	miejsc	posto-
jowych	dla	terenów	okre[lonych	w	pkt	1,	2	i	3.

ROZDZIAD II 
Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów i 

zasad ich zagospodarowania

§	 61.1.	 Wyznacza	 się	 TERENY	 ZABUDOWY	
MIESZKANIOWEJ	 JEDNORODZINNEJ	 oznaczone	
na	rysunku	zmiany	planu	symbolami:	1.MN	｠	7.MN.

2.	Przeznaczenie	podstawowe:	zabudowa	miesz-
kaniowa	jednorodzinna	w	ukEadzie	zabudowy	wolno	
stojącej.	

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	 1)	 usEugi	 wbudowane	 w	 budynki	 mieszkalne	 z	

wykorzystaniem	 nie	więcej	 nir	 30	%	 powierzchni	
wewnętrznej	budynków	zlokalizowanych	na	dziaEce	
lub	odpowiednio	w	terenie	inwestycji;

	2)	budynki	gararowe	 i	gospodarcze	związane	z	
przeznaczeniem	podstawowym;

	3)	zieleG	ogrodów	przydomowych,	zieleG	o	cha-
rakterze	 izolacji	 optycznej	 i	 akustycznej,	 zieleG	
ozdobna	z	elementami	maEej	architektury,	maEe	sady	
i	ogrody	warzywne;

	4)	miejsca	parkingowe	i	garare	niezbędne	do	ob-
sEugi	zabudowy	mieszkaniowej	oraz	usEug;

	5)	nie	wyznaczone	na	rysunku	planu	zjazdy	i	po-
dej[cia	do	budynków;	

	 6)	 sieci	 i	 urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	
związane	z	obsEugą	terenów,	z	zachowaniem	zasad	
zawartych	w	przepisach	odrębnych.

4.	W	granicach	terenów	MN	w	zakresie	sposobu	
ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	nowo	wydzielanych	dziaEek	bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	700	m²;

	 2)	 powierzchnia	 zabudowy	 nie	 more	 stanowić	
więcej	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	
terenu	inwestycji;

	3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mnie	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	 4)	 wysoko[ć	 zabudowy	 nie	 more	 przekraczać	
10,0	m;

	5)	dopuszcza	się	morliwo[ć	zastosowania	jednej	
kondygnacji	podziemnej	oraz	urytkowego	wykorzy-
stania	poddasza;

	6)	nalery	stosować	dachy	budynków	 jako	wie-
lospadkowe,	 z	 zachowaniem	 symetrii	 nachylenia	
poEaci	oraz	o	kącie	nachylenia	gEównych	poEaci	od	
30º	｠	45º;

	7)	dopuszcza	się	morliwo[ć	stosowania	lukarn	i	
do[wietleG	w	poEaciach	dachowych;

	8)	dopuszcza	się	Eączenie	budynku	mieszkalnego	

z	 budynkami	 gospodarczymi	 i	 gararowymi	 zlokali-
zowanymi	na	dziaEce	budowlanej	 lub	w	terenie	 in-
westycji;

	 9)	 dopuszcza	 się	 stosowanie	 innych	 kątów	na-
chylenia	 poEaci	 dachowych	nad	gararami	 i	 budyn-
kami	gospodarczymi	nir	podane	w	pkt	6),	gdy	ich	
wysoko[ć	nie	przekracza	3,5	m;

	10)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jedne-
go	miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypada-
jącego	na	 jeden	 lokal	mieszkalny	oraz	 co	najmniej	
dwóch	 miejsc	 postojowych	 przypadających	 na	 je-
den	lokal	usEugowy;

	11)	dopuszcza	się	umieszczanie	urządzeG	rekla-
mowych	w	postaci	szyldów	oraz	tablic	informacyj-
nych	 usytuowanych	 na	 dziaEce	 budowlanej	 lub	 w	
terenie	inwestycji,	związanych	z	prowadzoną	dzia-
Ealno[cią	gospodarczą,	których	Eączna	powierzchnia	
nie	przekroczy	4	m²;

	12)	w	terenach:	1.MN,	2.	MN,	3.MN	i	4.MN,w-
prowadza	 się	 ograniczenia	 w	 lokalizacji	 obiektów	
kubaturowych	 i	 drzewostanu	wysokiego	w	 strefie	
technicznej	 i	 ochronnej	 linii	 elektroenergetycznej	
[redniego	i	wysokiego	napięcia;

	 13)	 nakazuje	 się	 docelowo	 modernizację	 linii	
elektroenergetycznych	[redniego	napięcia	z	dopusz-
czeniem	morliwo[ci	zmiany	dotychczasowych	tras	
oraz	 ich	 kablowania,	 z	 równoczesnym	 ustanowie-
niem	ograniczeG	w	nowo	wyznaczonej	strefie	tech-
nicznej	i	ochronnej	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

	14)	w	przypadku	dokonaG,	 o	 których	mowa	w	
pkt	13,	przestają	obowiązywać	ograniczenia	w	wy-
znaczonej	na	rysunku	zmiany	planu	strefie	technicz-
nej	i	ochronnej,	o	której	mowa	w	pkt	12.

§	 62.1.	 Wyznacza	 się	 TERENY	 ZABUDOWY	
MIESZKANIOWEJ	WIELORODZINNEJ	oznaczone	na	
rysunku	zmiany	planu	symbolami	1.MW	｠	4.MW	.

2.	Przeznaczenie	podstawowe:	zabudowa	miesz-
kaniowa	wielorodzinna.

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	 1)	 usEugi	wbudowane,	 zlokalizowane	wyEącznie	

w	czę[ci	parteru	budynków	mieszkalnych,	których	
powierzchnia	nie	przekroczy	80	%	powierzchni	we-
wnętrznej	parteru;

	2)	garare	zlokalizowane	w	kondygnacji	podziem-
nej	lub	w	parterach	budynków	mieszkalnych;

	3)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	podjazdy	i	po-
dej[cia	 do	 budynków	 oraz	 miejsca	 parkingowe	 i	
chodniki	niezbędne	do	obsEugi	zabudowy	｠	nie	wy-
znaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	4)	otwarte	urządzenia	sportu	i	rekreacji	oraz	miej-
sca	 zabaw	 dla	 dzieci	 związane	 z	 przeznaczeniem	
podstawowym,	 zlokalizowanym	 w	 poszczególnym	
terenie;	

	5)	ogrody	ozdobne	oraz	zieleG	speEniająca	funk-
cję	izolacji	optycznej	i	akustycznej	wraz	z	obiektami	
maEej	architektury;

	 6)	 sieci	 i	 urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	
związane	z	obsEugą	terenów,	z	zachowaniem	zasad	
zawartych	w	przepisach	odrębnych.
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4.	W	granicach	terenów	MW	w	zakresie	sposobu	
ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	nowo	wydzielanych	dziaEek	bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	2000	m²;

	 2)	 powierzchnia	 zabudowy	 nie	 more	 stanowić	
więcej	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	
terenu	inwestycji;

	3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mnie	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	4)	wysoko[ć	zabudowy	nie	more	przekraczać	15	
m;

	 5)	 dopuszcza	 się	 morliwo[ć	 o	 wykorzystania	
poddasza	na	cele	mieszkalne;

	6)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	7)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	 lub	gararowego,	 przypadają-
cego	na	jeden	lokal	mieszkalny;	

	 8)	 w	 terenach	 1.MW	 i	 2.MW	 wprowadza	 się	
ograniczenia	 w	 lokalizacji	 obiektów	 kubaturowych	
i	 drzewostanu	 wysokiego	 w	 strefie	 technicznej	 i	
ochronnej	 linii	 elektroenergetycznych	 wysokiego	 i	
[redniego	napięcia;

	9)	nakazuje	się	docelowo	modernizację	linii	elek-
troenergetycznych	 [redniego	 i	wysokiego	napięcia	
z	 dopuszczeniem	 morliwo[ci	 zmiany	 tras	 dotych-
czasowych	 oraz	 ich	 kablowania,	 z	 równoczesnym	
ustanowieniem	ograniczeG	w	nowo	wyznaczonych	
strefach:	technicznej	i	ochronnej	zgodnie	z	przepisa-
mi	odrębnymi;

	10)	w	przypadku	dokonaG,	 o	 których	mowa	w	
pkt	9,	przestają	obowiązywać	ograniczenia	w	wy-
znaczonych	 na	 rysunku	 zmiany	 planu	 strefach:	
technicznej	i	ochronnej,	o	których	mowa	w	pkt	8.

	11)	w	terenach	MW	zakazuje	się	budowy	ogro-
dzeG	 peEnych	 od	 strony	 dróg	 publicznych	 oraz	 in-
nych	ogrodzeG	z	wyjątkiem	wydzielonych	w	ramach	
tereny	 MW	 funkcji	 wymagających	 ogrodzenia	 w	
oparciu	o	przepisy	odrębne.

§	63.1.	Wyznacza	się	terenu	ZABUDOWY	USDU-
GOWEJ	oznaczone	na	rysunku	zmiany	planu	sym-
bolami	1.U	｠	6.U.

2.	 Przeznaczenie	 podstawowe	obejmuje	 zabudo-
wę	usEugową	związaną	z	handlem	detalicznym	i	hur-
towym,	specjalistyczne	salony	sprzedary,	

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	zabudowę	związaną	z	rzemiosEem	i	produkcją
	2)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-

gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy	do	budynków	
｠	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	3)	zieleG	ozdobną	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
cji	optycznej	i	akustycznej;

	4)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej;
4.	W	granicach	 terenów	U,	w	 zakresie	 sposobu	

ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-

wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	nowo	wydzielanych	dziaEek	bu-
dowlanych	nie	more	być	mniejsza	nir	1200	m²;

	2)	powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
50	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	terenu	in-
westycji;

	3)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	 4)	 wysoko[ć	 nowo	 projektowanych	 budynków	
nie	more	przekroczyć	13	m,	(nie	 licząc	kominów	i	
elementów	 instalacji	 technologicznych	związanych	
z	 przeznaczeniem	 podstawowym,	 których	 wyso-
ko[ć	nie	more	przekroczyć	20	m	);

	5)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	6)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypadające-
go	na	karde	25	m²	powierzchni	wewnętrznej	zabu-
dowy,

	7)	dopuszcza	się	umieszczanie	urządzeG	reklamo-
wych	w	postaci	szyldów	i	tablic	informacyjnych	w	
terenach	U	oraz	billboardów	w	terenie	3.U,	z	zacho-
waniem	ograniczenia	wynikającego	z	zastosowania	
nieprzekraczalnych	linii	zabudowy	｠	jak	ich	obowią-
zywanie	w	odniesieniu	do	budynków,

	8)	 dopuszcza	 się	 realizację	 dróg	wewnętrznych	
nie	wrysowanych	na	rysunku	zmiany	planu;

	 9)	 w	 terenach	 1.U,	 2.U,	 3.U	 i	 4.U	 ustala	 się	
ograniczenia	 w	 lokalizacji	 obiektów	 kubaturowych	
i	drzewostanu	wysokiego	w	strefach	 technicznej	 i	
ochronnej	 linii	 elektroenergetycznych	 wysokiego	 i	
[redniego	napięcia;

	10)	nakazuje	się	docelowo	modernizację	linii	elek-
troenergetycznych	 [redniego	 i	wysokiego	napięcia	
z	 dopuszczeniem	 morliwo[ci	 zmiany	 tras	 dotych-
czasowych	 oraz	 ich	 kablowania,	 z	 równoczesnym	
ustanowieniem	ograniczeG	w	nowo	wyznaczonych	
strefach:	technicznej	i	ochronnej	zgodnie	z	przepisa-
mi	odrębnymi;

	11)	w	przypadku	dokonaG,	 o	 których	mowa	w	
pkt	 10,	 przestają	 obowiązywać	 ograniczenia	 w	
wyznaczonych	 na	 rysunku	 zmiany	 planu	 strefach:	
technicznej	i	ochronnej,	o	których	mowa	w	pkt	9.

§	64.1.	Wyznacza	się	 teren	ZABUDOWY	USDU-
GOWEJ	｠	ADMINISTRACJA,	oznaczony	na	rysunku	
zmiany	planu	symbolem	UA.

2.	Przeznaczenie	 podstawowe	obejmuje	 zabudo-
wę	usEugową	administracji.	

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	wewnętrzne	drogi	dojazdowe,	miejsca	parkin-

gowe,	chodniki,	podej[cia	i	podjazdy	do	budynków	
｠	nie	wyznaczone	na	rysunku	zmiany	planu;

	2)	zieleG	ozdobną	oraz	zieleG	o	charakterze	izola-
cji	optycznej	i	akustycznej;

	3)	urządzenia	i	sieci	infrastruktury	technicznej.
4.	 W	 granicach	 terenu	UA,	w	 zakresie	 sposobu	
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ich	zagospodarowania	i	warunków	zabudowy	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	
następujące	ustalenia:

	1)	powierzchnia	zabudowy	nie	more	przekroczyć	
50	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej	lub	terenu	in-
westycji;

	2)	powierzchnia	biologicznie	czynna	nie	more	sta-
nowić	mniej	nir	30	%	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej	lub	terenu	inwestycji;

	 3)	 wysoko[ć	 nowo	 projektowanych	 budynków	
nie	more	przekroczyć	15	m;

	4)	ustala	się	kąty	nachylenia	poEaci	dachowych	
od	 0º	 -	 30º,	 z	 dopuszczeniem	 zastosowania	 po-
wierzchni	dachowych	nieprostokre[lnych;

	5)	nakazuje	się	zapewnienia	co	najmniej	jednego	
miejsca	postojowego	lub	gararowego	przypadające-
go	na	karde	20	m²	powierzchni	wewnętrznej	zabu-
dowy;

	6)	dopuszcza	się	umieszczanie	urządzeG	reklamo-
wych	w	postaci	szyldów	i	tablic	 informacyjnych	o	
powierzchni	nie	większej	nir	4	m²;

	7)	 dopuszcza	 się	 realizację	 dróg	wewnętrznych	
nie	wrysowanych	na	rysunku	zmiany	planu.

§	 65.1.	 Wyznacza	 się	 TERENY	 ZIELENI	 URZĄ-
DZONEJ	oznaczone	na	rysunku	zmiany	planu	sym-
bolami	1.ZP	｠	4.ZP.

2.	 Przeznaczenie	 podstawowe	 obejmuje	 tereny	
urządzonej	typu	parkowego	z	elementami	maEej	ar-
chitektury.

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	sieci	i	urządzenia	infrastruktury	technicznej;
	2)	[cierki	piesze	i	rowerowe,	nie	wyznaczone	na	

rysunku	planu	doj[cia	i	dojazdy	do	terenów	otacza-
jących.

4.	W	granicach	 terenów	ZP	w	zakresie	sposobu	
ich	zagospodarowania	obowiązują	ustalenia	zawar-
te	w	Rozdziale	I	a	ponadto	następujące	ustalenia:

	1)	ustala	się	zakaz	wznoszenia	obiektów	kubatu-
rowych;	

	2)	dopuszcza	 się	 lokalizację	urządzeG	 i	 sieci	 in-
frastruktury	 technicznej	 o	 znaczeniu	 lokalnym,	 z	
zachowaniem	zasad	zawartych	w	przepisach	odręb-
nych;

	 3)	 dopuszcza	 się	 zmianę	 uksztaEtowania	 terenu	
w	 celu	 utworzenia	 zagEębieG	 na	 tzw.	 oczka	 wod-
ne	oraz	 górki	 np.	 saneczkarskie	 -	 z	 odtworzeniem	
warstwy	próchniczej	gleby	na	terenach	przeksztaE-
conych,	 przeznaczonych	 do	 ksztaEtowania	 zieleni	
wysokiej	i	niskiej;

	4)	dopuszcza	się	realizację	miejsc	zabaw	dla	dzie-
ci,	skwerów	i	placyków,	których	powierzchnia	Eącz-
nie	nie	przekroczy	30	%	danego	terenu.

§	66.1.	Wyznacza	się	TEREN	DRÓGI	PUBLICZNEJ	
｠	DROGA	ZBIORCZA,	oznaczony	na	rysunku	zmia-
ny	planu	symbolem	KDZ.

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	jest	dro-
ga	zbiorcza,	z	wyposareniem	dostosowanym	do	jej	
klasy	 (jezdnia,	 chodniki,	 [cierki	 rowerowe,	 pasy	 i	

zatoki	 postojowe,	 pasy	 zieleni,	 przej[cia	 piesze	 i	
przejazdy	 rowerowe,	 zatoki	 przystankowe,	 perony	
i	 zadaszenia	 przystankowe),	 wraz	 z	 niezbędną	 in-
frastrukturą	 techniczną	 (odwodnienie,	 o[wietlenie,	
urządzenia	zabezpieczenia,	oznakowania	i	sterowa-
nia	 ruchem	oraz	 sEurące	 ograniczaniu	 uciąrliwo[ci	
komunikacyjnych).

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-

nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;
	2)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Ustala	się	szeroko[ć	drogi	w	 liniach	 rozgrani-

czających	 jak	 na	 rysunku	 zmiany	 planu,	 nie	mniej	
jednak	nir	20,0	m.

5.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	
o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.	

§	67.1.	Wyznacza	 się	TERENY	DRÓG	PUBLICZ-
NYCH	｠	DROGI	LOKALANE,	oznaczone	na	rysunku	
zmiany	planu	symbolami	1.KDL	｠	3.KDL.

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	są	dro-
gi	 lokalne,	z	wyposareniem	dostosowanym	do	 ich	
klasy	 (jezdnia,	 chodniki,	 [cierki	 rowerowe,	 pasy	 i	
zatoki	 postojowe,	 pasy	 zieleni,	 przej[cia	 piesze	 i	
przejazdy	 rowerowe,	 zatoki	 przystankowe,	 perony	
i	 zadaszenia	 przystankowe),	 wraz	 z	 niezbędną	 in-
frastrukturą	 techniczną	 (odwodnienie,	 o[wietlenie,	
urządzenia	zabezpieczenia,	oznakowania	i	sterowa-
nia	 ruchem	oraz	 sEurące	 ograniczaniu	 uciąrliwo[ci	
komunikacyjnych).

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-

nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;
	2)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Ustala	się	szeroko[ć	drogi	w	 liniach	 rozgrani-

czających	 jak	 na	 rysunku	 zmiany	 planu,	 nie	mniej	
jednak	nir	12,0	m.

5.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	
o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.

§	68.1.	Wyznacza	 się	TERENY	DRÓG	PUBLICZ-
NYCH	｠	DROGI	DOJAZDOWE,	oznaczone	na	rysun-
ku	zmiany	planu	symbolami	1.KDD	｠	4.KDD.

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	są	dro-
gi	dojazdowe,	z	wyposareniem	dostosowanym	do	
ich	klasy	(jezdnia,	chodniki,	[cierki	rowerowe,	pasy	
i	 zatoki	 postojowe,	 pasy	 zieleni,	 przej[cia	 piesze	 i	
przejazdy	 rowerowe,	 zatoki	 przystankowe,	 perony	
i	 zadaszenia	 przystankowe),	 wraz	 z	 niezbędną	 in-
frastrukturą	 techniczną	 (odwodnienie,	 o[wietlenie,	
urządzenia	zabezpieczenia,	oznakowania	i	sterowa-
nia	 ruchem	oraz	 sEurące	 ograniczaniu	 uciąrliwo[ci	
komunikacyjnych).

3.	Przeznaczenie	dopuszczalne	obejmuje:
	1)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-

nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;
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	2)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Ustala	się	szeroko[ć	drogi	w	 liniach	 rozgrani-

czających	 jak	 na	 rysunku	 zmiany	 planu,	 nie	mniej	
jednak	nir	10,0	m.

5.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	
o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.	

§	69.1.	Wyznacza	się	TEREN	DRÓG	WEWNĘTRZ-
NYCH	 stanowiących	 uzupeEnienie	 podstawowego	
ukEadu	 komunikacyjnego,	 oznaczone	 na	 rysunku	
zmiany	planu	symbolami	1.KDW	｠	4.KDW.

2.	Podstawowym	przeznaczeniem	terenu	są	ulice	
wewnętrzne,	wrysowana	na	rysunku	zmiany	planu.

3.	 Przeznaczenie	 dopuszczalne	 terenu	 stanowią	
następujące	urządzenia	 towarzyszące	urytkowaniu	
podstawowemu:	

	1)	[cierki	 rowerowe	w	ruchu	ogólnym	po	 jezd-
niach	ulicy	wewnętrznej;

	2)	ciągi,	obiekty	i	urządzenia	infrastruktury	tech-
nicznej	nie	związanej	funkcjonalnie	z	drogami;

	3)	obiekty	maEej	architektury.
4.	Warunkiem	realizacji	urządzeG	towarzyszących,	

o	których	mowa	w	ust.	3	jest	dostosowanie	ich	do	
charakteru	 i	wymogów	urytkowania	podstawowe-
go	i	bezpieczeGstwa	ruchu.	

5.	Ustala	 się	 szeroko[ć	 drogi	wewnętrznej	w	 li-
niach	 rozgraniczających	 ｠	 jak	 na	 rysunku	 zmiany	
planu.

§	70.1.	Wyznacza	 się	TEREN	PLACU	OSIEDLO-
WEGO	oznaczony	na	rysunku	zmiany	planu	symbo-
lem	KXX.	

	1)	przeznaczenie	podstawowe	pod	komunikację	
pieszą	z	urządzeniami	towarzyszącymi;

	2)	przeznaczenie	dopuszczalne	pod:
	a)	sieci	i	urządzenia	infrastruktury	technicznej,
	b)	zieleG	urządzoną	wysoką	i	niską,
	 c)	 otwarty	 zbiornik	wody	 o	 charakterze	 ozdob-

nym.
2.	 W	 granicach	 terenu	 KXX	 obowiązuje	 zakaz	

wznoszenia	obiektów	kubaturowych	trwale	związa-
nych	z	gruntem,	za	wyjątkiem	przeno[nych	obiek-
tów	handlowych	 i	 rozbieralnych	 konstrukcji	 sEurą-
cych	realizacji	usEug	kultury	i	rozrywki.

3.	W	granicach	terenu	KXX,	w	zakresie	sposobu	
zagospodarowania	 i	warunków	zabudowy	obowią-
zują	ustalenia	zawarte	w	Rozdziale	I	a	ponadto	na-
stępujące	ustalenia:

	1)	dopuszcza	się	realizację	miejsc	parkingowych	
wzdEur	 terenu	 1.KDL	 i	 5.KDD	 usytuowanych	 pro-
stopadle	do	osi	ulic	z	zachowaniem	dróg	manewro-
wych	o	szeroko[ci	5	m;

	2)	nakazuje	się	komponowaną	nawierzchnię	pEyty	
rynku	miejskiego	z	zastosowaniem	drobnowymiaro-
wych,	barwionych	elementów	z	betonu	prasowane-
go	i	elementów	naturalnego	kamienia;

	3)	nakazuje	się	wprowadzenie	zieleni	urządzonej,	
towarzyszącej	lokalizacji	miejsc	wypoczynku,	o	po-

wierzchni	nie	większej	nir	20	%	powierzchni	terenu	
KXX;	

	4)	nakazuje	się	umieszczanie	elementów	maEej	ar-
chitektury	(Eawki,	murki,	kosze	na	[mieci,	gabloty,	
tablice	 informacyjne,	pachoEki,	budki	telefoniczne	 i	
inne);	 o[wietlenie	 o	 wysokich	 walorach	 estetycz-
nych	i	funkcjonalnych	oraz	jednorodnej	formie	pla-
stycznej;

	5)	nakazuje	się	zaakcentowanie	placu	osiedlowe-
go	 akcentem	 urbanistycznym	 ｠	 element	 rzepbiar-
sko-architektoniczny	o	wysoko[ci	nie	przekraczają-
cej	6	m	-	dopuszcza	się	arurowe	formy	przestrzenne	
z	uryciem	wody;

	6)	dopuszcza	się	realizację	w	terenie	KXX	otwar-
tego	 zbiornika	 wody	 o	 charakterze	 ozdobnym,	 o	
maksymalnej	powierzchni	lustra	wody	150	m²;	

	7)	w	terenie	KXX	ustala	się	ograniczenia	w	loka-
lizacji	drzewostanu	wysokiego	w	strefie	technicznej	
i	 ochronnej	 linii	 elektroenergetycznych	 wysokiego	
napięcia;

	8)	nakazuje	się	docelowo	modernizację	linii	elek-
troenergetycznych	 wysokiego	 napięcia	 z	 dopusz-
czeniem	 morliwo[ci	 zmiany	 trasy	 dotychczasowej	
oraz	 jej	 kablowania,	 z	 równoczesnym	 ustanowie-
niem	ograniczeG	w	nowo	wyznaczonej	strefie	tech-
nicznej	i	ochronnej	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

	9)	w	przypadku	dokonaG,	o	których	mowa	w	pkt	
8,	 przestają	 obowiązywać	 ograniczenia	 w	 wyzna-
czonych	 na	 rysunku	 zmiany	 planu	 strefach:	 tech-
nicznej	i	ochronnej,	o	których	mowa	w	pkt	7.

DZIAD III
 

Przepisy koGcowe

§	71.	Na	obszarach	objętych	zmianą	planu	tracą	
moc	ustalenia	miejscowego	planu	zagospodarowa-
nia	 przestrzennego	 miasta	 Zamo[ć	 uchwalonego	
uchwaEą	 Nr	 XLV/499/06	 Rady	 Miejskiej	 w	 Zamo-
[ciu	 z	 dnia	26	 czerwca	2006	 r.	 ogEoszoną	w	Dz.	
Urz.	Województwa	Lubelskiego	Nr	160,	poz.	2611	
z	dnia	29.09.2006	r.

§	72.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Prezyden-
towi	Miasta	Zamo[cia.

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

Przewodniczący	Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu
Jan Wojciech Matwiejczuk
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Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4798	｠ Poz.	966	

Dziennik Urz dowy 
Województwa Lubelskiego Nr 45 – 62 – Poz. 966 
 

 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4799	｠ Poz.	966	

Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego Nr 45 – 63 – Poz. 966 
 

 
 

 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4800	｠ Poz.	966	

Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego Nr 45 – 64 – Poz. 966 
 
 

 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4801	｠ Poz.	966	

Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego Nr 45 – 65 – Poz. 966 
 

 

 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4802	｠ Poz.	966	

Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego Nr 45 – 66 – Poz. 966 
 

 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4803	｠ Poz.	966	

Dziennik Urz dowy 
Województwa Lubelskiego Nr 45 – 67 – Poz. 966 
 

 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4804	｠ Poz.	966	

Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego Nr 45 – 68 – Poz. 966 
 

 

 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4805	｠ Poz.	966	

Dziennik Urz dowy 
Województwa Lubelskiego Nr 45 – 69 – Poz. 966 
 

 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4806	｠ Poz.	966	

Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego Nr 45 – 70 – Poz. 966 
 

 

 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4807	｠ Poz.	966	

ZaEącznik	Nr	2a	
do	UchwaEy	Nr	XXXIX/390/10

Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu	
z	dnia	25.01.	2010	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZA-

MOZĆ 

dotyczy:
JEDNOSTKA STRUKTURALNA  24 ｠ CENTRALA 

DZIELNICA PRZEMYSDOWA
oraz

JEDNOSTKA STRUKTURALNA  30 ｠  WSCHOD-
NIA DZIELNICA PRZEMYSDOWA ｠ CZĘZĆ PÓD-

NOCNA,

Projekt	 planu	 zostaE	 wyEorony	 do	 publicznego	
wglądu	 -	w	zakresie	zgodnym	z	przepisami	art.19	
ustawy	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 prze-
strzennym	 ｠	 w	 okresie	 od	 14	 papdziernika	 2009	
roku	do	13	listopada	2009	r.	

Wyznaczony	termin	wnoszenia	uwag	dotyczących	
projektu	zmiany	planu	-	do	dnia	3	grudnia	2009	r.	
wpEynęEy	3	uwagi.

Ilekroć	w	niniejszym	Rozstrzygnięciu	mowa	o:
-	ｧplanieｦ	｠	nalery	przez	to	rozumie	-		zmianę	miej-

scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
Miasta	Zamo[ć	dla	obszarów:	jednostka	struktural-
na		24	｠	Centrala	Dzielnica	PrzemysEowa	i	jednostka	
strukturalna		30	｠		Wschodnia	Dzielnica	PrzemysEo-
wa	｠	Czę[ć	PóEnocna,

-	ｧustawieｦ	-		nalery	przez	to	rozumieć	Ustawę	z	
dnia	27	marca	2003	roku	o		planowaniu	i	zagospo-
darowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80	poz.	717	z	
pópniejszymi	zmianami),

-	ｧStudiumｦ	-	nalery	przez	to	rozumieć	II	zmianę	
studium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	Miasta	Zamo[cia.

Prezydent	Miasta	Zamo[cia	 rozpatrzyE	uwagi	do-
tyczące	 projektu	 planu.	 Niniejsze	 Rozstrzygnięcie,	
zgodnie	z	przepisami	art.	20	ust.	1	ustawy,	zawiera	
listę	 nieuwzględnionych	 i	 nieuwzględnionych	 czę-
[ciowo	uwag.	

W	zakresie	uwag	uwzględnionych	lub	uwzględnio-
nych	czę[ciowo	zostaEy	wprowadzone	odpowiednie	
zmiany	w	projekcie	planu.	

W	zakresie	uwag	nieuwzględnionych	i	nieuwzględ-
nionych	czę[ciowo	przez	Prezydenta	Miasta	Zamo-
[cia,	Rada	Miejskiej	w	Zamo[ciu	postanawia	przyjąć	
następujący	sposób	ich	rozpatrzenia.

1.	Uwaga	Nr	1	

dotyczy	 dziaEki	 nr	 262,	 która	 w	 projekcie	 planu	
wyEoronym	do	publicznego	wglądu	znajdowaEa	się	
w	terenie:

3.KDL	｠	tereny	dróg	publicznych	｠	droga	lokalna
2.KDD	｠	tereny	dróg	publicznych	｠	droga	dojaz-

dowa
2.MN	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-

dzinnej
2.MW	｠	 tereny	 zabudowy	mieszkaniowej	wielo-

rodzinnej	

Pan	Roman	Dagowski
wniósE	uwagę,	która	dotyczyEa:	
przesunięcia	drogi	z	dziaEki	nr	262	poza	jej	obszar

Prezydent	Miasta	Zamo[cia	nie	uwzględniE	wnie-
sionej	uwagi.

Uwaga	pozostaje	nieuwzględniona.

Wyja[nienie:

Uwaga	nieuwzględniona	z	uwagi	na	konieczno[ć	
racjonalnego	ksztaEtowania	przestrzeni	w	 terenach	
przeznaczonych	 pod	 zabudowę	 mieszkaniową	 i	
usEugową	wraz	z	wyposareniem	powyrszych	tere-
nów	w	odpowiedni	ukEad	komunikacyjny.	Przyjęty	
w	projekcie	planu	przebieg	drogi	3.KDL	i	2.KDD	jest	
optymalny	ze	względu	na	ukEad	wEasno[ci	w	rozpa-
trywanym	terenie.

2.	Uwaga	Nr	3	
dotyczy	 dziaEek	 nr	 222	 i	 223	 które	w	 projekcie	

planu	wyEoronym	do	publicznego	wglądu	znajdowa-
Ey	się	w	terenach:

1.U	｠	tereny	zabudowy	usEugowej
1.MNU	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowo-usEugo-

wej
1.ZP	｠	tereny	zieleni	urządzonej
3.KXX	｠	tereny	placu	osiedlowego	

Pan	MichaE	Stojko
Pani	Anna	Stojko

wnie[li	uwagę	dotyczącą:	
wprowadzenia	drogi	dojazdowej	pomiędzy	terena-

mi	1.U	i	1.ZP.	

Prezydent	Miasta	Zamo[cia:	
-	czę[ciowo	nie	uwzględniE	uwagi

Uwaga	pozostaje	czę[ciowo	nieuwzględniona	

Wyja[nienie:



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4808	｠ Poz.	966	

W	projekcie	planu	poszerzono	teren	przeznaczono	
pod	ciąg	pieszo-jezdny	aby	zapewnić	dojazd	do	te-
renu	1.MNU	z	planowanej	drogi	lokalnej	1.KDL.	Nie	
wyznaczono	jednak	w	miejsce	terenu	3.KDX	drogi	
dojazdowej,	 poniewar	 z	 uwagi	 jej	 szeroko[ć	w	 li-
niach	rozgraniczających	(10,0	m)	w	tym	przypadku	
jest	to	funkcjonalnie	i	ekonomicznie	nieuzasadnione.



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4809	｠ Poz.	966	

ZaEącznik	Nr	2b	
do	UchwaEy	Nr	XXXIX/390/10

Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu	
z	dnia	25.01.	2010	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZA-

MOZĆ 

DLA OBSZARU:
JEDNOSTKA STRUKTURALNA  26

OSIEDLA PRZY OBWODNICY - CZĘZĆ PODNOC-
NA

Projekt	zmiany	planu	zostaE	wyEorony	do	publicz-
nego	 wglądu	 -	 w	 zakresie	 zgodnym	 z	 przepisami	
art.19	 ustawy	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	｠	w	okresie	od	14	papdziernika	2009	
roku	do	13	listopada	2009	r.	

Wyznaczony	termin	wnoszenia	uwag	dotyczących	
projektu	zmiany	planu	-	do	dnia	3	grudnia	2009	r.	
wpEynęEy	3	uwagi.

Ilekroć	w	niniejszym	Rozstrzygnięciu	mowa	o:
-	ｧplanieｦ	｠	nalery	przez	to	rozumie	-		zmianę	miej-

scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
Miasta	Zamo[ć		dla	obszaru:	jednostka	strukturalna		
26	-	osiedla	przy	obwodnicy	-	czę[ć	póEnocna,

-		ｧustawieｦ	-		nalery	przez	to	rozumieć	Ustawę	z	
dnia	27	marca	2003	roku	o		planowaniu	i	zagospo-
darowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80	poz.	717	z	
pópniejszymi	zmianami),

-	ｧStudiumｦ	-	nalery	przez	to	rozumieć	II	zmianę	
studium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	Miasta	Zamo[cia.

Prezydent	Miasta	Zamo[cia	 rozpatrzyE	uwagi	do-
tyczące	 projektu	 planu.	 Niniejsze	 Rozstrzygnięcie,	
zgodnie	z	przepisami	art.	20	ust.	1	ustawy,	zawiera	
listę	 nieuwzględnionych	 i	 nieuwzględnionych	 czę-
[ciowo	uwag.	

W	zakresie	uwag	uwzględnionych	lub	uwzględnio-
nych	czę[ciowo	zostaEy	wprowadzone	odpowiednie	
zmiany	w	projekcie	planu.	

W	zakresie	uwag	nieuwzględnionych	i	nieuwzględ-
nionych	czę[ciowo	przez	Prezydenta	Miasta	Zamo-
[cia,	Rada	Miejskiej	w	Zamo[ciu	postanawia	przyjąć	
następujący	sposób	ich	rozpatrzenia.

1.	Uwaga	Nr	1	

dotyczy	 dziaEek	 nr	 51/13,	 51/6,	 51/7,	 65/22,	
65/30,	które	w	projekcie	planu	wyEoronym	do	pu-
blicznego	wglądu	znajdowaEy	się	w	terenie:

3.KDW	｠	tereny	dróg	wewnętrznych
4.MN	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-

dzinnej

Pan	Janina	GEadysz
wniosEa	uwagę,	która	dotyczyEa:	
przesunięcia	 drogi	 3.KDW	 w	 kierunku	 poEudnio-

wym,	tj	na	grnice	dziaEek	nr	65/22,	65/30,	50/22,	
50/21,	51/13	oraz	likwidacji	projektowanej	zawrot-
nicy.

Prezydent	 Miasta	 Zamo[ć	 uwzględniE	 w	 czę[ci	
wniesioną	uwagę.

Uwaga	pozostaje	w	czę[ci	nieuwzględniona.

Wyja[nienie:

Uwaga	 nieuwzględniona	 w	 zakresie	 lokalizacji	
nawrotnicy.	 Z	 uwagi	 na	 konieczno[ć	 racjonalnego	
ksztaEtowania	 przestrzeni	 w	 terenach	 przeznaczo-
nych	pod	zabudowę	mieszkaniową	i	usEugową	wraz	
z	wyposareniem	powyrszych	terenów	w	odpowied-
ni	ukEad	komunikacyjny.	Przyjęty	w	projekcie	planu	
przebieg	drogi	3.KDW	jest	optymalny	ze	względu	na	
ukEad	wEasno[ci	w	rozpatrywanym	terenie.	

2.	Uwaga	Nr	2	
dotyczy	 dziaEek	 nr	 1/9,	 1/10	 (przed	 podz.	 1/7),	

15/12,	15/32,	75/1,	76/14,	76/18	
które	w	projekcie	planu	wyEoronym	do	publiczne-

go	wglądu	znajdowaEy	się	w	terenach:
	
1.U	｠	tereny	zabudowy	usEugowej

Budzam	Sp.	z	o.o.

wniosEa	uwagę	dotyczącą:	

1.Zblirenia	linii	zabudowy	do	ul.	Kresowej	w	odle-
gEo[ci	12	m	od	linii	rozgraniczającej,	likwidację	linii	
zabudowy	od	strony	zachodniej.

2.Rozszerzenia	 funkcji	 usEugowej	 o	 produkcję	 i	
usEugi	handlu.

3.Morliwo[ć	zlokalizowania	hotelu	robotniczego.
4.	Morliwo[ć	realizacji	masztu	o	wysoko[ci	40	m.

Prezydent	Miasta	Zamo[ć:	
-	czę[ciowo	nie	uwzględniE	uwagi	w	zakresie	pkt	4

Uwaga	pozostaje	w	zakresie	pkt	4	czę[ciowo	nie-
uwzględniona	

Wyja[nienie:
Z	 uwagi	 na	 konieczno[ć	 zachowania	 historycz-



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4810	｠ Poz.	966	

nych	 panoram	 Miasta	 Zamo[cia	 w	 widokach	 na	
ZespóE	 Starego	 Miasta,	 w	 projekcie	 planu	 zostaEo	
wprowadzone	 ograniczenie	wysoko[ciowe	 dla	 bu-
dowli	do	30	m.



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4811	｠ Poz.	966	

ZaEącznik	Nr	2c	
do	UchwaEy	Nr	XXXIX/390/10

Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu	
z	dnia	25.01.	2010	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZA-

MOZĆ 

DLA OBSZARU:
JEDNOSTKA STRUKTURALNA  27

OSIEDLA PRZY OBWODNICY ｠ CZĘZĆ PODU-
DNIOWA

Projekt	zmiany	planu	zostaE	wyEorony	do	publicz-
nego	 wglądu	 -	 w	 zakresie	 zgodnym	 z	 przepisami	
art.19	 ustawy	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	｠	w	okresie	od	14	papdziernika	2009	
roku	do	13	listopada	2009	r.	

Wyznaczony	termin	wnoszenia	uwag	dotyczących	
projektu	zmiany	planu	-	do	dnia	3	grudnia	2009	r.	
wpEynęEo	8	uwag.

Ilekroć	w	niniejszym	Rozstrzygnięciu	mowa	o:
-	 ｧplanieｦ	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 -	 	 zmianę	

miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	Miasta	Zamo[ć		dla	obszaru:	jednostka	struk-
turalna	 	26	 -	 osiedla	przy	obwodnicy	 -	 czę[ć	póE-
nocna,

-	ｧustawieｦ	-		nalery	przez	to	rozumieć	Ustawę	z	
dnia	27	marca	2003	roku	o		planowaniu	i	zagospo-
darowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80	poz.	717	z	
pópniejszymi	zmianami),

-	ｧStudiumｦ	-	nalery	przez	to	rozumieć	II	zmianę	
studium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	Miasta	Zamo[cia.

Prezydent	Miasta	Zamo[cia	 rozpatrzyE	uwagi	do-
tyczące	 projektu	 planu.	 Niniejsze	 Rozstrzygnięcie,	
zgodnie	z	przepisami	art.	20	ust.	1	ustawy,	zawiera	
listę	 nieuwzględnionych	 i	 nieuwzględnionych	 czę-
[ciowo	uwag.	

W	zakresie	uwag	uwzględnionych	lub	uwzględnio-
nych	czę[ciowo	zostaEy	wprowadzone	odpowiednie	
zmiany	w	projekcie	planu.	

W	zakresie	uwag	nieuwzględnionych	i	nieuwzględ-
nionych	czę[ciowo	przez	Prezydenta	Miasta	Zamo-
[cia,	Rada	Miejskiej	w	Zamo[ciu	postanawia	przyjąć	
następujący	sposób	ich	rozpatrzenia.

1.	Uwaga	Nr	2

dotyczy	 dziaEki	 n	 nr:	 29/4,	 29/5,	 17,	 18,	 6/10,	
9/5,	36,	 	która	w	projekcie	zmiany	planu	wyEoro-
nym	do	 publicznego	wglądu	 znajdowaEa	 się	w	 te-
renie:

2.KDD,	3.KDD,	4.KDD	｠	tereny	dróg	publicznych	
｠	droga	dojazdowa

7.MN,	11.MN	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej

Pani	Magdalena	Karpowicz-Kurek,
PaGstwo	Agata	i	PaweE	Lipiec,
PaGstwo	Maria	i	Marek	Niecgorski,
Pan	Marian	Pióro

wniosEa	uwagę,	która	dotyczy:	
zmiany	 przebiegu	 drogi	 3.KDD,	 aby	 przebiegaEa	

ona	od	skrzyrowania	dróg	4.KDD	 i	2.KDD	prosto-
padle,	bez	obecnego	odchylenia	w	stronę	ul.	Nad-
rzecznej.	

Prezydent	Miasta	Zamo[cia	nie	uwzględniE	wnie-
sionej	uwagi.

Uwaga	pozostaje	nieuwzględniona.

Wyja[nienie:

Uwaga	nieuwzględniona	 ze	względu	na	koniecz-
no[ć	racjonalnego	ksztaEtowania	ukEadu	komunika-
cyjnego	w	nawiązaniu	do	ukEadu	wEasno[ciowego	w	
rozpatrywanym	terenie.	Przyjęty	w	projekcie	planu	
wyEoronego	do	publicznego	wglądu	przebieg	drogi	
3.KDD	 utrzymany	 jako	 rozwiązanie	 optymalne	 w	
aspekcie	wykorzystania	czę[ci	dziaEek	znajdujących	
się	pomiędzy	planowaną	drogą	3.KDD	a	istniejącą	li-
nią	elektroenergetyczną	[redniego	napięcia	(15	kV).		

2.	Uwaga	Nr	3	
dotyczy	dziaEek	nr	118/5,	211
które	w	projekcie	planu	wyEoronym	do	publiczne-

go	wglądu	znajdowaEy	się	w	terenach:
	
2.KDD	｠	 tereny	dróg	publicznych	｠	drogi	dojaz-

dowe
3.KDW	｠	teren	drogi	wewnętrznej
11.MN	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jedno-

rodzinnej

Pani	Teresa	Cięciera

wniosEa	uwagę	dotyczącą:	

Sprzeciwu	 przeciwko	 wyznaczeniu	 drogi	 3.KDD	
na	dz.	nr	118/5	oraz	przedEureniu	drogi	2.KDW.

Prezydent	Miasta	Zamo[cia	nie	uwzględniE	uwagi



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4812	｠ Poz.	966	

Uwaga	pozostaje	nieuwzględniona	

Wyja[nienie:
Uwaga	nieuwzględniona	z	uwagi	na	konieczno[ć	

racjonalnego	 ksztaEtowania	 ukEadu	 komunikacyj-
nego.	 Przyjęty	 w	 projekcie	 planu	 przebieg	 drogi	
2.KDD,	3.KDD	i	3.KDW	umorliwia	dostęp	do	dzia-
Eek	poEoronych	｠	między	innymi	-	w	terenie	11.MN,	
przeznaczonych	pod	rozwój	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej.	

	
3.	Uwaga	Nr	4	
dotyczy	dziaEek	nr	16/3
która	w	projekcie	planu	wyEoronym	do	publiczne-

go	wglądu	znajdowaEa	się	w	terenach:
	
5.KDD	｠	 tereny	dróg	publicznych	｠	drogi	dojaz-

dowe
11.MN	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jedno-

rodzinnej

Pan	Andrzej	KiciGski

wniósE	uwagę	dotyczącą:	

braku	zgody	na	przeznaczenie	dziaEki	pod	drogę	
Prezydent	Miasta	Zamo[cia	nie	uwzględniE	uwagi

Uwaga	pozostaje	nieuwzględniona	

Wyja[nienie:
Uwaga	nieuwzględniona	z	uwagi	na	konieczno[ć	

racjonalnego	ksztaEtowania	w	terenach	przeznaczo-
nych	pod	zabudowę	mieszkaniową	ukEadu	komuni-
kacyjnego.	Droga	5.	KDD	zapewnia	dostęp	komuni-
kacyjny	 do	 kilkudziesięciu	 dziaEek	 zlokalizowanych	
przy	niej.		

4.	Uwaga	Nr	6	
dotyczy	dziaEek	nr	5/17,	4/14
które	w	projekcie	planu	wyEoronym	do	publiczne-

go	wglądu	znajdowaEy	się	w	terenach:
	
5.MN	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-

dzinnej

Pani	Sabina	Marmaj
Pan	Leszek	Olczak

wnie[li	uwagę	dotyczącą:	

braku	zgody	na	przeprowadzenie	drogi	przez	teren	
dziaEki	

Prezydent	Miasta	Zamo[cia	nie	uwzględniE	uwagi
Uwaga	pozostaje	nieuwzględniona	

Wyja[nienie:
Uwaga	nieuwzględniona	z	uwagi	na	konieczno[ć	

zapewnienia	dostępu	do	dziaEek	poEoronych	w	tere-
nie	5.MN	do	drogi	publicznej.	W	projekcie	 zmiany	
planu	przyjęto	racjonalny	ksztaEt	ukEadu	komunika-
cyjnego	do	obsEugi	terenów	przeznaczonych	pod	za-
budowę	mieszkaniową.

5.	Uwaga	Nr	8

dotyczy	dziaEki	nr	23
która	w	projekcie	planu	wyEoronym	do	publiczne-

go	wglądu	znajdowaEa	się	w	terenach:
	
3.KDD,	5.KDX	｠	tereny	dróg	publicznych	｠	droga	

dojazdowa	i	ciąg	pieszo-jezdny
11.MN	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jedno-

rodzinnej

Pan	Jacek	MEynarski

wniósE	uwagę	dotyczącą:	

przesunięcia	drogi	3.KDD	na	póEnocną	granicę	dz.	
Nr	23,	jak	równier	nie	wyraziE	zgody	na	przeprowa-
dzenie	wydzielonego	ciągu	pieszo-jezdnego	5.KDX	
przez	teren	dziaEki	nr	23.

Prezydent	Miasta	Zamo[cia	nie	uwzględniE	uwagi
Uwaga	pozostaje	nieuwzględniona	

Wyja[nienie:
Uwaga	nieuwzględniona	z	uwagi	na	konieczno[ć	

racjonalnego	ksztaEtowania	ukEadu	komunikacyjnego	
w	terenach	przeznaczonych	pod	zabudowę	miesz-
kaniową	jednorodzinną.	Przyjęty	w	projekcie	planu	
przebieg	drogi	3.KDD	jest	optymalny	ze	względu	na	
ksztaEt	 ukEadu	 wEasno[ciowego	 w	 rozpatrywanym	
terenie.	Poniewar	przeznaczenie	terenów	pod	zabu-
dowę	wiąre	się	z	konieczno[cią	ich	wyposarenia	w	
niezbędny	ukEad	komunikacyjny,	w	projekcie	planu	
przeznaczono	fragment	terenu,	w	tym	czę[ć	dziaEki	
nr	23	pod	wydzielony	ciąg	pieszo-jezdny	oznaczony	
symbolem	5.KDX,	komunikujący	teren	11.MN	z	ul.	
Krasnobrodzką.	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4813	｠ Poz.	966	

ZaEącznik	Nr	2d	
do	UchwaEy	Nr	XXXIX/390/10

Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu	
z	dnia	25.01.	2010	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZA-

MOZĆ 

DLA OBSZARU:
JEDNOSTKA STRUKTURALNA  31

WSCHODNIA DZIELNICA PRZEMYSDOWA - 
CZĘZĆ PODUDNIOWA

Projekt	zmiany	planu	zostaE	wyEorony	do	publicz-
nego	 wglądu	 -	 w	 zakresie	 zgodnym	 z	 przepisami	
art.19	 ustawy	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	｠	w	okresie	od	14	papdziernika	2009	
roku	do	13	listopada	2009	r.	

Wyznaczony	termin	wnoszenia	uwag	dotyczących	
projektu	zmiany	planu	-	do	dnia	3	grudnia	2009	r.	
wpEynęEa	1	uwaga.

Prezydent	Miasta	Zamo[ć	uwzględniE	uwagę	doty-
czącą	projektu	zmiany	planu.	

W	 oparciu	 o	 przepis	 zawarty	 w	 art.	 20,	 ust.	 1	
ustawy	z	dnia	27	marca	2003	roku	o	planowaniu	i	
zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	z	2003	r.	
Nr	80,	poz.	717	z	pórn.	zm.),	po	zapoznaniu	się	z	in-
formacją	Prezydenta	Miasta	Zamo[ć	stwierdzającą,	
re	w	okresie	wyEorenia	do	publicznego	wglądu	pro-
jektu	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	oraz	w	ciągu	14	dni	po	zakoGczeniu	
wyEorenia	wniesiono	jedną	uwagę,	która	w	wyniku	
rozpatrzenia	 przez	 Prezydenta	 Miasta	 Zamo[ć	 zo-
staEa	uwzględniona,	Rada	Miejska	w	Zamo[ciu	nie	
znajdując	 podstaw	 do	 dokonania	 przedmiotowych	
rozstrzygnięć	 przyjmuje	 projekt	 zmiany	 planu	 do	
uchwalenia.



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4814	｠ Poz.	966	

ZaEącznik	Nr	3a	
do	UchwaEy	Nr	XXXIX/390/10

Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu	
z	dnia	25.01.	2010	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W
ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAMOZĆ INWE-
STYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH GMINY 

ORAZ  ZASADACH  I oRÓDDACH ICH FINANSOWANIA

DLA OBSZARÓW:

JEDNOSTKA STRUKTURALNA  24
CENTRALA DZIELNICA PRZEMYSDOWA

JEDNOSTKA STRUKTURALNA  30
WSCHODNIA DZIELNICA PRZEMYSDOWA ｠ 

CZĘZĆ PÓDNOCNA

1.	Tereny	poEorone	w	granicach	obszaru	objęte-
go	zmianą	planu	mają	ograniczoną	dostępno[ć	ko-
munikacyjną	przez	ukEad	 istniejących	dróg	publicz-
nych:	 ul.	 Legionów	 (droga	 krajowa	w	klasie	 drogi	
gEównej	 ruchu	 przyspieszonego	 -	 KDGP)	 oraz	 ul.	
KiliGskiego	 (4.KDL,	5.KDL,	6.KDL).	UkEad	 komuni-
kacyjny	wymaga	rozbudowania	o	planowane	drogi	
zbiorcze	 (KDZ),	drogi	 lokalne	 (KDL)	oraz	drogi	do-
jazdowe	(KDD)	stanowiące	podstawę	systemu	ko-
munikacyjnego	obsEugującego	tereny	objęte	zmianą	
planu.	W	zmianie	planu	wprowadzono	dopuszczenie	
uzupeEnienia	podstawowego	ukEadu	komunikacyjne-
go	(drogi	publiczne)	przez	dopuszczenie	morliwo[ci	
realizacji	dróg	wewnętrznych	｠	w	zalerno[ci	od	po-
wstających	 potrzeb	 poszczególnych	 inwestorów	 i	
na	ich	koszt.	

2.	Obszar	 objęty	 zmianą	 planu	wyposarony	 jest	
czę[ciowo	w	sieci	i	urządzenia	infrastruktury	tech-
nicznej,	w	tym	w	miejską	sieć	wodociągową.	Plan	
zakEada	rozbudowę	i	modernizacją	istniejących	sieci	
uzbrojenia	infrastrukturalnego	oraz	budowę	nowych	
odcinków	sieci	｠	w	zalerno[ci	od	powstających	po-
trzeb	dla	poszczególnych	inwestycji.	

3.	Dla	okre[lonych	w	ust.	1	i	2	inwestycji	stano-
wiących	zadania	wEasne	Gminy	Zamo[ć,	przewiduje	
się	 morliwo[ć	 ich	 finansowania	 z	 budretu	 miasta	
oraz	 z	 budretu	 PaGstwa,	 przy	 udziale	 podmiotów	
gospodarczych	 prowadzących	 dziaEalno[ć	 w	 tere-
nach	 objętych	 zmianą	 planu	 ｠	 w	 ramach	 porozu-
mienia	cywilno-prawnego	lub	w	formie	partnerstwa	
publiczno-prywatnego.

4.	 oródEem	 finansowania	 inwestycji	 związanych	
z	realizacją	dróg	zbiorczych	(KDZ),	lokalnych	(KDL)	
i	 dojazdowych	 (KDD)	 oraz	 budowy	 i	 modernizacji	
sieci	 wodociągowej	 i	 kanalizacyjnej	 będzie	 	 	 bu-
dret		gminy	｠	w	czę[ci	dotyczącej	inwestycji	celu	
publicznego	o	znaczeniu	gminnym	oraz	dotacje	po-
chodzące	z	funduszy	Unii	Europejskiej	 i	krajowych	
funduszy	celowych.	

5.	Uzbrojenie	 terenów	objętych	 zmianą	 planu	w	
sieci	i	urządzenia	elektroenergetyczne	oraz	związa-
ne	z	zaopatrzeniem	w	gaz,	nie	stanowiących	zadaG	
wEasnych	gminy,	realizowane	będzie	zgodnie	z	zasa-
dami	okre[lonymi	w	ustawie	Prawo	energetyczne.



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4815	｠ Poz.	966	

ZaEącznik	Nr	3b	
do	UchwaEy	Nr	XXXIX/390/10

Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu	
z	dnia	25.01.	2010	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W
ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAMOZĆ INWE-
STYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH GMINY 

ORAZ  ZASADACH  I oRÓDDACH ICH FINANSOWANIA

DLA OBSZARU:

JEDNOSTKA STRUKTURALNA  26 
OSIEDLA PRZY OBWODNICY - CZĘZĆ PODNOC-

NA

1.	Tereny	poEorone	w	granicach	obszaru	objęte-
go	 zmianą	 planu	 wyposarone	 są	 w	 podstawowy	
ukEad	komunikacyjny	wytworzony	 z	dróg	dojazdo-
wych	 (KDD)	 powiązanych	 z	 miejskim	 systemem	
dróg	znajdujących	się	poza	granicami	tego	obszaru	
-		ul.	Lwowska,	Aleja	Jana	PawEa	II	i	ul.	Kresowa.	
W	zmianie	planu	wprowadzono	dopuszczenie	uzu-
peEnienia	 podstawowego	 ukEadu	 komunikacyjnego	
(drogi	 publiczne)	 przez	 morliwo[ć	 realizacji	 dróg	
wewnętrznych	｠	w	zalerno[ci	od	powstających	po-
trzeb	poszczególnych	inwestorów	i	na	ich	koszt.	

2.	Obszar	 objęty	 zmianą	 planu	wyposarony	 jest	
czę[ciowo	w	sieci	i	urządzenia	infrastruktury	tech-
nicznej,	w	tym	w	miejską	sieć	wodociągową.	Plan	
zakEada	rozbudowę	i	modernizacją	istniejących	sieci	
uzbrojenia	infrastrukturalnego	oraz	budowę	nowych	
odcinków	sieci	｠	w	zalerno[ci	od	powstających	po-
trzeb	dla	poszczególnych	inwestycji.	

3.	Dla	okre[lonych	w	ust.	1	i	2	inwestycji	stano-
wiących	zadania	wEasne	Gminy	Zamo[ć,	przewiduje	
się	 morliwo[ć	 ich	 finansowania	 z	 budretu	 miasta	
oraz	 z	 budretu	 PaGstwa,	 przy	 udziale	 podmiotów	
gospodarczych	 prowadzących	 dziaEalno[ć	 w	 tere-
nach	 objętych	 zmianą	 planu	 ｠	 w	 ramach	 porozu-
mienia	cywilno-prawnego	lub	w	formie	partnerstwa	
publiczno-prywatnego.

4.	 oródEem	 finansowania	 inwestycji	 związanych	
z	realizacją	dróg	publicznych	(dojazdowych	-	KDD)	
oraz	 budowy	 i	 modernizacji	 sieci	 wodociągowej	 i	
kanalizacyjnej	 będzie	 	 	 budret	 	 gminy	｠	w	 czę[ci	
dotyczącej	inwestycji	celu	publicznego	o	znaczeniu	
gminnym	oraz	dotacje	pochodzące	z	funduszy	Unii	
Europejskiej	i	krajowych	funduszy	celowych.	

5.	Uzbrojenie	 terenów	objętych	 zmianą	 planu	w	
sieci	i	urządzenia	elektroenergetyczne	oraz	związa-
ne	z	zaopatrzeniem	w	gaz,	nie	stanowiących	zadaG	
wEasnych	gminy,	realizowane	będzie	zgodnie	z	zasa-
dami	okre[lonymi	w	ustawie	Prawo	energetyczne.



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4816	｠ Poz.	966	

ZaEącznik	Nr	3c	
do	UchwaEy	Nr	XXXIX/390/10

Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu	
z	dnia	25.01.	2010	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W
ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAMOZĆ INWE-
STYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH GMINY 

ORAZ  ZASADACH  I oRÓDDACH ICH FINANSOWANIA

DLA OBSZARU:
JEDNOSTKA STRUKTURALNA  27 

OSIEDLA PRZY OBWODNICY ｠ CZĘZĆ PODU-
DNIOWA

1.	Tereny	poEorone	w	granicach	obszaru	objętego	
zmianą	planu	wyposarone	są	w	podstawowy	ukEad	
komunikacyjny	 wytworzony	 z	 dróg	 dojazdowych	
(KDD),	 wyznaczonych	 na	 rysunku	 zmiany	 planu	
dróg	wewnętrznych	(KDW)	i	wydzielonych	ciągów	
pieszo-jezdnych	 (KDX)	 powiązanych	 z	 systemem	
dróg	 publicznych	 znajdujących	 się	 poza	 granicami	
tego	 obszaru	 -	 	 ul.	 Krasnobrodzka	 i	 ul.	 MEyGska.	
W	zmianie	planu	wprowadzono	dopuszczenie	uzu-
peEnienia	 podstawowego	 ukEadu	 komunikacyjnego	
(drogi	 publiczne)	 przez	 morliwo[ć	 realizacji	 dróg	
wewnętrznych	｠	w	zalerno[ci	od	powstających	po-
trzeb	poszczególnych	inwestorów	i	na	ich	koszt.	

2.	Obszar	 objęty	 zmianą	 planu	wyposarony	 jest	
czę[ciowo	w	sieci	i	urządzenia	infrastruktury	tech-
nicznej,	w	tym	w	miejską	sieć	wodociągową.	Plan	
zakEada	rozbudowę	i	modernizacją	istniejących	sieci	
uzbrojenia	infrastrukturalnego	oraz	budowę	nowych	
odcinków	sieci	｠	w	zalerno[ci	od	powstających	po-
trzeb	dla	poszczególnych	inwestycji.	

3.	Dla	okre[lonych	w	ust.	1	i	2	inwestycji	stano-
wiących	zadania	wEasne	Gminy	Zamo[ć,	przewiduje	
się	 morliwo[ć	 ich	 finansowania	 z	 budretu	 miasta	
oraz	 z	 budretu	 PaGstwa,	 przy	 udziale	 podmiotów	
gospodarczych	 prowadzących	 dziaEalno[ć	 w	 tere-
nach	 objętych	 zmianą	 planu	 ｠	 w	 ramach	 porozu-
mienia	cywilno-prawnego	lub	w	formie	partnerstwa	
publiczno-prywatnego.

4.	 oródEem	 finansowania	 inwestycji	 związanych	
z	realizacją	dróg	publicznych	(dojazdowych	-	KDD)	
oraz	 budowy	 i	 modernizacji	 sieci	 wodociągowej	 i	
kanalizacyjnej	 będzie	 	 	 budret	 	 gminy	｠	w	 czę[ci	
dotyczącej	inwestycji	celu	publicznego	o	znaczeniu	
gminnym	oraz	dotacje	pochodzące	z	funduszy	Unii	
Europejskiej	i	krajowych	funduszy	celowych.	

5.	Uzbrojenie	 terenów	objętych	 zmianą	 planu	w	
sieci	i	urządzenia	elektroenergetyczne	oraz	związa-
ne	z	zaopatrzeniem	w	gaz,	nie	stanowiących	zadaG	
wEasnych	gminy,	realizowane	będzie	zgodnie	z	zasa-
dami	okre[lonymi	w	ustawie	Prawo	energetyczne.



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	45 ｠	4817	｠ Poz.	966	

ZaEącznik	Nr	3d	
do	UchwaEy	Nr	XXXIX/390/10

Rady	Miejskiej	w	Zamo[ciu	
z	dnia	25.01.	2010	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W
ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAMOZĆ INWE-
STYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH GMINY 

ORAZ  ZASADACH  I oRÓDDACH ICH FINANSOWANIA

DLA OBSZARU:

JEDNOSTKA STRUKTURALNA  31  
WSCHODNIA DZIELNICA PRZEMYSDOWA - 

CZĘZĆ PODUDNIOWA

1.	W	 terenach	 poEoronych	w	granicach	 obszaru	
objętego	zmianą	planu	zaplanowano	ukEad	komuni-
kacyjny,	który	tworzyć	będą:	droga	zbiorcza	(KDZ),	
drogi	lokalne	(KDL)	i	drogi	dojazdowe	(KDD).	UkEad	
ten	 powiązany	 będzie	 z	 ul,	 Hrubieszowską	 oraz	
planowanymi	 drogami	 publicznymi	 lokalizowanymi	
poza	granicami	obszaru.	W	zmianie	planu	wprowa-
dzono	 dopuszczenie	 uzupeEnienia	 podstawowego	
ukEadu	 komunikacyjnego	 (drogi	 publiczne)	 przez	
morliwo[ć	realizacji	dróg	wewnętrznych	｠	w	zaler-
no[ci	od	powstających	potrzeb	poszczególnych	in-
westorów	i	na	ich	koszt.	

2.	Obszar	 objęty	 zmianą	 planu	wyposarony	 jest	
czę[ciowo	w	sieci	i	urządzenia	infrastruktury	tech-
nicznej,	w	tym	w	miejską	sieć	wodociągową.	Plan	
zakEada	rozbudowę	i	modernizacją	istniejących	sieci	
uzbrojenia	infrastrukturalnego	oraz	budowę	nowych	
odcinków	sieci	｠	w	zalerno[ci	od	powstających	po-
trzeb	dla	poszczególnych	inwestycji.	

3.	Dla	okre[lonych	w	ust.	1	i	2	inwestycji	stano-
wiących	zadania	wEasne	Gminy	Zamo[ć,	przewiduje	
się	 morliwo[ć	 ich	 finansowania	 z	 budretu	 miasta	
oraz	 z	 budretu	 PaGstwa,	 przy	 udziale	 podmiotów	
gospodarczych	 prowadzących	 dziaEalno[ć	 w	 tere-
nach	 objętych	 zmianą	 planu	 ｠	 w	 ramach	 porozu-
mienia	cywilno-prawnego	lub	w	formie	partnerstwa	
publiczno-prywatnego.

4.	 oródEem	 finansowania	 inwestycji	 związanych	
z	realizacją	dróg	publicznych	(dojazdowych	-	KDD)	
oraz	 budowy	 i	 modernizacji	 sieci	 wodociągowej	 i	
kanalizacyjnej	 będzie	 	 	 budret	 	 gminy	｠	w	 czę[ci	
dotyczącej	inwestycji	celu	publicznego	o	znaczeniu	
gminnym	oraz	dotacje	pochodzące	z	funduszy	Unii	
Europejskiej	i	krajowych	funduszy	celowych.	

5.	Uzbrojenie	 terenów	objętych	 zmianą	 planu	w	
sieci	i	urządzenia	elektroenergetyczne	oraz	związa-
ne	z	zaopatrzeniem	w	gaz,	nie	stanowiących	zadaG	
wEasnych	gminy,	realizowane	będzie	zgodnie	z	zasa-
dami	okre[lonymi	w	ustawie	Prawo	energetyczne.


