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UCHWADA NR XLII/221/10

 RADY GMINY ADAMÓW

	z	dnia	23	czerwca	2010	r.

w sprawie uchwalenia I etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o[rodka 
gminnego Adamów

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	/Dz.	U.	z	
2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	,	z	2002	r.	Nr	23,	poz.	
220,	Nr	62,	poz.	558,	Nr	113,	poz.	984,	Nr	153,	
poz.	1271,	Nr	214,	poz.	1806,	 z	2003	 r.	Nr	80,	
poz.	717,	Nr	162,	poz.	1568,	 z	2004	 r.	Nr	102,	
poz.	1055,	Nr	116,	poz.	1203,	z	2005	r.	Nr	172,	
poz.	1441,	Nr	175,	poz.	1457,	 z	2006	 r.	Nr	17,	
poz.	 128,	 Nr	 181,	 poz.	 1337,	 z	 2007	 r.	 Nr	 48,	
poz.	327,	Nr	138,	poz.	974,	Nr	173,	poz.	1218,	
z	2008	r.	Nr	180,	poz.	1111,	Nr	223,	poz.	1458,	
z	2009	r.	Nr	52,	poz.	420/	art.	20	ust.	1,	art.	27	
i	 art.	 29	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	27	marca	2003	 r.	
o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	/
Dz.	U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717,	z	2004	r.	Nr	6,	
poz.	41,	poz.	1492,	z	2005	r.	Nr	113,	poz.	954,	Nr	
130,	poz.	1087,	z	2006	r.	Nr	45,	poz.	319,	Nr	225,	
poz.	1635,	z	2007	r.	Nr	127,	poz.	880,	z	2008	r.	
Nr	199,	poz.	1227,	Nr	1227.	Nr	201,	poz.	1237.	
Nr	220.	poz.	1413/	oraz	uchwaE	Rady	Gminy	Ada-
mów	Nr	XXIX/160/09	z	dnia	9	kwietnia	2009	r.	w	
sprawie	przystąpienia	do	sporządzenia	zmiany	miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
o[rodka	 gminnego	 Adamów	 i	 Nr	 XXXIII/181/09	 z	
dnia	7	wrze[nia	2009	r.	w	sprawie	wprowadzenia	
zmiany	w	uchwale	w	sprawie	przystąpienia	do	spo-
rządzenia	zmiany	miejscowego	planu	zagospodaro-
wania	przestrzennego	o[rodka	gminnego	Adamów,	
Rada	Gminy	uchwala,	co	następuje:

§1.	1.	Stwierdza	 się	 zgodno[ć	niniejszej	 zmiany	
planu	 z	 ustaleniami	 Studium	 uwarunkowaG	 i	 kie-
runków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 gminy	
Adamów	zatwierdzonego	uchwaEą	Nr	XXIII/114/96	
Rady	Gminy	Adamów	z	dnia	28	grudnia	1996	r.

2.	 Uchwala	 się	 zmianę	 miejscowego	 planu	 za-
gospodarowania	 przestrzennego	 o[rodka	 gminne-
go	 Adamów,	 wyraronego	 w	 postaci	 uchwaEy	 Nr	
VIII/37/07	Rady	Gminy	Adamów	z	dnia	23	kwietnia	
2007	r.	 /Dz.	Urz.	Woj.	Lub.	Nr	113,	poz.	2267/	-	
zwanego	dalej	planem.

3.	Plan	obejmuje	dziaEki	poEorone	w	Adamowie	o	
numerach	ewidencyjnych:

1)	1628	i	1629	zgodnie	z	zaEacznikiem	Nr	1,
2)	1256,	1257,	1258,	1259	i	1260	zgodnie	z	za-

Eącznikiem	Nr	2,
3)	1653,	1654	i	1655	zgodnie	z	zaEącznikiem	Nr	

3,
4)	1405,	1408/1,	1409/1	 i	 1410	 zgodnie	 z	 za-

Eącznikiem	Nr	4,

5)	1331	zgodnie	z	zaEącznikiem	Nr	5,
6)	1784,	1786	i	1787	zgodnie	z	zaEącznikiem	Nr	6,
7)	1698	zgodnie	z	zaEącznikiem	Nr	7.

§2.	Plan	stanowią:
1.	ustalenia	planu	będące	tre[cią	niniejszej	uchwa-

Ey,
2.	czę[ć	graficzna	-	rysunek	planu	w	skali	1:1000	

(zaEączniki	Nr	1	-	7),
3.	 rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	

zgEoszonych	do	projektu	planu	w	czasie	wyEorenia	
do	publicznego	wglądu	(zaEącznik	Nr	8),

4.	rozstrzygnięcie	o	sposobie	realizacji	zapisanych	
w	 planie	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	 tech-
nicznej	(zaEącznik	Nr	9).

§3.	Rysunek	planu	i	ustalenia	planu	oraz	rozstrzy-
gnięcia	o	sposobie	rozpatrzenia	uwag	i	realizacji	za-
pisanych	w	planie	inwestycji	z	zakresu	infrastruktu-
ry	technicznej	stanowią	integralną	caEo[ć.

RozdziaE I
PRZEPISY OGÓLNE

§4.	Definicje	pojęć	urytych	w	niniejszej	uchwale:
1.	plan	-	nalery	przez	to	rozumieć	ustalenia	planu,	

o	którym	mowa	w	§2	ust.	1,
2.	rysunek	planu	-	nalery	przez	to	rozumieć	rysun-

ki	w	skali	1:1000	stanowiące	zaEączniki	Nr	1	-	7	do	
niniejszej	uchwaEy,

3.	 teren	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 obszar	 o	
przeznaczeniu	 podstawowym	 okre[lonego	 rodzaju	
wyznaczony	 na	 rysunku	 planu	 liniami	 rozgranicza-
jacymi,	 posiadający	 symbol	 i	 przypisane	 do	 niego	
ustalenia,

4.	symbol	terenu	-	nalery	przez	to	rozumieć	ozna-
czenie	terenu	wydzielonego	liniami	rozgraniczający-
mi,	skEadające	się	z	liter,	zgodnie	z	oznaczeniami	na	
rysunku	planu,

5.	linie	rozgraniczające	-	nalery	przez	to	rozumieć	
linię	wyznaczającą	podziaE	obszaru	opracowania	na	
tereny	o	rórnym	przenaczeniu,

6.	nieuciąrliwe	zagospodarowanie	 -	nalery	przez	
to	 rozumieć	 dziaEalno[ć	 produkcyjną	 i	 usEugową	
oraz	przedsięwzięcia	ustalone	z	zachowaniem	pro-
cedur	 okre[lonych	 w	 przepisach	 szczególnych,	
których	 oddziaEywanie	 nie	 spowoduje	 przekrocze-
nia	 standardów	 jako[ci	 [rodowiska	 na	 terenie,	 do	
którego	inwestor	ma	tytuE	prawny	oraz	na	terenach	
sąsiednich.
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§5.	Pojęcia	występujące	w	uchwale,	nie	wyja[nio-
ne	w	§4	nalery	interpretować	zgodnie	z	definicjami	
przyjętymi	w	ustawie	 z	 dnia	 27	marca	2003	 r.	 o	
planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	oraz	
definicjami	 wynikającymi	 z	 przepisów	 odrębnych,	
obowiązujących	w	dniu	podjęcia	niniejszej	uchwaEy.

§6.	1.	Czę[ć	tekstowa	planu	zawiera:
1)	Przepisy	ogólne	-	zawarte	w	rozdziale	1;
2)	Ustalenia	ogólne	dotyczące	zagospodarowania	

obszarów	-	zawarte	w	rozdziale	II:
a)	 ustalenia	 dotyczące	 zasad	ochrony	 i	 ksztaEto-

wania	Eadu	przestrzennego	-	zawarte	są	w	§11,
b)	 ustalenia	 dotyczące	 zasad	 ochrony	 [rodkowi-

ska,	przyrody	i	krajobrazu	kulturowego	-	zawarte	są	
w	§12,

c)	ustalenia	dotyczące	zasad	ochrony	dziedzictwa	
kulturowego	 i	 zabytków	 oraz	 dóbr	 kultury	 wspóE-
czesnej	-	zawarte	są	w	§13,

d)	ustalenia	dotyczace	wymagaG	wynikających	z	
potrzeb	ksztaEtowania	przestrzeni	publicznych	-	za-
warte	są	w	§14,

e)	 ustalenia	 dotyczące	 granic	 i	 sposobów	 zago-
spodarowania	terenów	podlegjących	ochronie	-	za-
warte	są	w	§15,

f)	 ustalenia	 dotyczące	 scalania	 i	 podziaEu	 nieru-
chomo[ci	-	zawarte	są	w	§16,

g)	ustalenia	dotyczace	zasad	modernizacji,	rozbu-
dowy	komunikacji	 i	sieci	 infrastruktury	technicznej	
-	zawarte	są	w	§17,

h)	ustalenia	dotyczace	sposobów	tymczasowego	
urytkowania	-	zawarte	są	w	§18,

i)	ustalenia	dotyczące	obszarów	rehabilitacji	-	za-
warte	są	w	§19,

j)	ustalenia	dotyczące	terenów	rekreacyjno-wypo-
czynkowych	 oraz	 imprez	 masowych	 -	 zawarte	 są	
w	§20.

3)	Ustalenia	szczegóEowe	dotyczące	zasad	 i	wa-
runków	oraz	parametrów	i	wskapników	ksztaEtowa-
nia	zabudowy	i	zagospodarowania	terenów	wedEug	
rodzajów	przeznaczenia	oznaczonych	symbolami	na	
rysunkach	w	 skali	 1	 :1000	 -	 zawarte	w	 rozdziale	
III	-	§§21	-	27.

4)	Przepisy	koGcowe	zawarte	w	rozdziale	IV.
2.	Czę[ć	graficzna	planu	zawiera:
1)	Oznaczenia	[ci[le	obowiązujące,	które	obejmu-

ją:
a)	granice	terenu	objętego	planem,
b)	linie	rozgraniczajace	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	 lub	 rórnych	 zasadach	 zagospodarowania	
oznaczone	symbolami	numerowymi	i	literowymi,

c)	 nieprzekraczalne	 i	 obowiązujące	 linie	 zabudo-
wy.

§7.	W	zagospodarowaniu	 terenów	oprócz	 zasad	
zawartych	w	 rozdziaEach	 II-III	 obowiązują	 przepisy	
szczególne	 zawierające	 dodatkowe	 ograniczenia,	
procedury	 lub	 zasady	 dysponowania	 terenami	 na	
cele	okre[lone	w	planie.

§8.	Warunki	ustalone	w	celu	ochrony	[rodowiska	
przyrodniczego,	zabytków	i	dziedzictwa	kulturowe-
go	 oraz	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	 Eadu	 przestrzen-
nego,	 zawarte	 w	 rozdziale	 II	 mają	 pierwszeGstwo	
przed	zasadami	zawartymi	w	rozdziale	III	i	IV.

§9.	 Zagospodarowanie	 terenu	 musi	 być	 zgodne	
z	przeznaczeniem	podstawowym	albo	przy	docho-
waniu	warunków	przewidzianych	dla	przeznaczenia	
podstawowego	-	zgodne	z	przeznaczeniem	dopusz-
czalnym.

§10.	Do	czasu	zagospodarowania	terenu	zgodnie	
z	planem:

1.	obowiązuje	dotychczasowy	sposób	urytkowa-
nia,	z	zakazem	rozbudowy	istniejących	obiektów	o	
funkcji	sprzecznej	z	przewidzianą	planem;

2.	plan	nie	przewiduje	tymczasowego	zagospoda-
rowania	terenów	innego	nir	istniejące	obecnie.

RozdziaE II
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAGOSPO-

DAROWANIA OBSZARÓW

§11.	USTALENIA	DOTYCZĄCE	ZASAD	OCHRO-
NY	I	KSZTADTOWANIA	DADU	PRZESTRZENNEGO

1.	 Obowiązuje	 zasada	 podporządkowania	 prze-
ksztaEceG	 funkcjonalno-przestrzennych	 w	 obrębie	
terenów	 planistycznych	 wymienionych	 w	 ustale-
niach	szczegóEowych	warto[ciom	[rodowiska	kultu-
rowego	i	przyrodniczego.

2.	 Obowiązują	 ustalenia	 dotyczące	 parametrów	
i	wskapników	ksztaEtowania	 zabudowy	oraz	 zago-
spodarowania	 terenu	 okre[lone	 w	 ustaleniach	 ni-
niejszego	planu.

3.	Zmiany	uksztaEtowania	terenu,	związane	z	re-
alizacją	 inwestycji	 nie	 mogą	 powodować	 spEywu	
wód	 na	 tereny	 sąsiednie;	 wprowadza	 się	 zasadę	
odprowadzania	 wód	 opadowych	 z	 terenu	 zabudo-
wy	 jednorodzinnej	 i	 zagrodowej	nie	powodujących	
zanieczyszczenia	wód	powierzchniowych	-	przez	in-
filtrację	do	gruntu	na	dziaEce	wEasnej.

4.	 Respektowanie	 wymagaG	 dotyczących	 re-
alizacji	 miejsc	 parkingowych,	 obowiązuje	 zasada	
urządzania	miejsc	parkingowych	(postojowych)	dla	
potrzeb	 urytkowników	 zgodnie	 z	 przeznaczeniem	
terenu	w	jego	granicach,	z	uwzględnieniem	minimal-
nych	wskapników

1)	1	miejsce	parkingowe	na	1	mieszkanie,
2)	 1	 miejsce	 parkingowe	 na	 50	 m2powierzchni	

urytkowej	usEug	-	na	terenach	z	adaptowaną	zabu-
dową.

3)	 1	 miejsce	 na	 25	 m2powierzchni	 urytkowej	
usEug	 -	na	 terenach	niezabudowanych	przeznaczo-
nych	na	usEugi.

§12.	ZASADY	OCHRONY	ZRODOWISKA,	PRZY-
RODY	I	KRAJOBRAZU	KULTUROWEGO

1.	 Ogólne	 wymagania	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	
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[rodowiska,	 realizujące	 zasadę	 zrównowaronego	
rozwoju	na	obszarze	objętym	planem.

1)	 ochrona	 i	 zachowanie	 elementów	 przyrodni-
czych,	w	tym	terenów,	wyEączonych	z	zabudowy,	
które	 nalerą	 do	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej,	
zwEaszcza	 istniejącej	 zieleni,	 w	 tym	 zadrzewieG,	
wód	powierzchniowych,	Eąk	i	terenów	podmokEych,	
obnireG	 terenowych	 oraz	 innych	 terenów	 otwar-
tych.

2)	dopuszcza	się	przy	prowadzeniu	prac	budow-
lanych	wykorzystanie	 i	 przeksztaEcenie	elementów	
przyrodniczych	wyEącznie	w	takim	zakresie,	w	jakim	
jest	to	konieczne	w	związku	z	realizacją	inwestycji,	
w	 przypadku	 niemorno[ci	 dotrzymania	 warunków	
nakEada	 się	 na	 inwestora	 obowiązek	 naprawienia	
szkód	przez	rekultywację	terenu	zdegradowanego	i	
kompensację	przyrodniczą.

3)	 zakaz	 budowy	 zakEadów	 i	 obiektów	 stwarza-
jących	zagrorenie	dla	rycia	 lub	zdrowia	 ludzi,	a	w	
szczegolno[ci	 zagrorenie	 wystąpienia	 powarnych	
awarii.	Uciąrliwo[ci	poszczególnych	przedsięwzięć	
realizowanych	 zgodnie	 z	 ustaleniami	 planu,	winny	
ograniczać	 się	 do	 terenów,	 do	 których	 inwestor	
posiada	 tytuE	 prawny.	 W	 przypadku	 lokalizacji	 in-
westycji	 zgodnie	 z	 przeznaczeniem	 terenu,	 która	
more	wywoEać	uciąrliwo[ci	wykraczające	poza	te-
ren	dziaEki,	raport	o	oddziaEywaniu	na	[rodowisko,	o	
którym	mowa	w	przepisach	szczególnych	sporządza	
się	 obowiązkowo.	 O	 powyrszym	 ustaleniu	 nalery	
udzielać	 informacji	 zainteresowanym	 inwestorom,	
organom	i	stronom	biorącym	udziaE	w	postępowaniu	
w	sprawach	budowlanych	i	ochrony	[rodowiska.

4)	zapewnienia	warunków	utrzymania	równowagi	
przyrodniczej,	poprzez:

a)	kompleksowe	dziaEania	i	rozwiązanie	odprowa-
dzenia	[cieków,	gospodarki	odpadami,	urządzenia	i	
ksztaEtowania	terenów	zieleni,

b)	ochronę	walorów	krajobrazowych	terenu	i	wa-
runków	 klimatycznych,	 zakaz	 wykonywania	 prac	
ziemnych	 znieksztaEcających	 rzepbę	 terenu,	 z	 wy-
jątkiem	 koniecznych	 zabezpieczeG	 przed	 skutkami	
zjawisk	rywioEowych,

c)	zakaz	zmiany	stosunków	wodnych,	mogących	
naruszać	równowagę	systemu	ekologicznego,

d)	 zakaz	 wprowadzania	 nieoczyszczonych	 [cie-
ków	do	 gruntu,	 rzek	 i	 cieków,	 rowów	melioracyj-
nych	oraz	wód	powierzchniowych	i	podziemnych,

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

f)	 przeprowadzanie	 i	 wykonywanie	 obiektów	 li-
niowych	 w	 sposób	 zapewniający	 ograniczenie	 ich	
oddziaEywania	 na	 [rodowisko,	 w	 tym	 na	 zdrowie	
ludzi,	 na	 ochronę	 walorów	 krajobrazowych,	 dziko	
ryjących	zwierząt	i	morliwo[ć	ich	przemieszczania.

2.	Obszary	o	zEoronych	warunkach	gruntowych.
Na	obszarach	o	zEoronych	warunkach	gruntowych	
zabudowa	more	być	dopuszczona	w	oparciu	o	do-
kumentacje	geotechniczne,	geologiczno-inrynierskie	
i	hydrogeologiczne,	wykonane	zgodnie	z	przepisami	

szczególnymi,	 ustalające	 m.in.	 geotechniczne	 wa-
runki	posadowienia	obiektów	budowlanych.

3.	Ochrona	przed	haEasem.Na	 terenach	objętych	
planem	ustala	się	poziom	haEasu	zgodnie	z	wymo-
gami	art.	114	ustawy	Prawo	ochrony	[rodowiska.

§13.	USTALENIA	DOTYCZĄCE	ZASAD	OCHRO-
NY	 DZIEDZICTWA	 KULTUROWEGO	 ORAZ	 DÓBR	
KULTURY	WSPÓDCZESNEJ	

Na	 terenach	 objętych	 planem	nie	występują	 ob-
szary	i	obiekty	objęte	ochroną	konserwatorską.

§14.	 USTALENIA	 DOTYCZĄCE	 WYMAGAF	
WYNIKAJĄCYCH	 Z	 POTRZEB	 KSZTADTOWANIA	
PRZESTRZENI	PUBLICZNYCH

1.	Plan	wyznacza	następujące	tereny	przestrzeni	
publicznych	-	ogólnodostępne,	wymagające	uksztaE-
towania	i	aranracji	architektonicznej:

1)	komunikacji	-	tereny	przewidziane	na	poszerze-
nie	dróg	publicznych,	gdzie	dopuszcza	się	lokaliza-
cję	elementów	maEej	architektury	i	reklam	w	uzgod-
nieniu	z	zarządcą	drogi,

2)	 miejsca	 zgromadzeG	 ludno[ci	 przy	 obiektach	
uryteczno[ci	publicznej,	miejsca	obsEugi	turystyki,

2.	 Obowiązuje	 dostosowanie	 sposobu	 ochrony,	
formy	 urządzenia	 przestrzeni	 publicznej	 oraz	 ukEa-
du	i	rodzaju	nasadzeG	zieleni	do	zagospodarowania	
terenów	otaczających	 oraz	warunków	 fizjograficz-
nych	i	krajobrazowych,

3.	 Aranracja	 przestrzeni	 publicznej	 powinna	
uwzględniać	 uwarunkowania	 kompozycyjno-krajo-
brazowe	ukladu	urbanistycznego	oraz	walory	archi-
tektoniczne	obiektów.

4.	Obowiązuje	 zasada	 kompleksowego	 zagospo-
darowania,	którą	winno	cechować:

1)	jedno[ć	stylistyczna	wyrarona	w	formach	ma-
Eej	 architektury,	 rodzaju	 nawierzchni	 placów	 i	 cią-
gów	pieszych,

2)	zharmonizowanie	kolorystyki,
3)	 urządzenie	 zieleni	 w	 przestrzeni	 publicznej	 z	

uwzględnieniem	 powiązaG	 widokowych	 i	 funkcjo-
nalnych,

4)	ksztaEtowanie	pierzei	ulicznych	-	ujednolicenie	
wysoko[ci	 zabudowy,	 linii	 i	 wysoko[ci	 ogrodzeG,	
harmonizowanie	 kolorystyki	 elewacji	 i	 pokryć	 da-
chowych.

§15.	 USTALENIA	 DOTYCZĄCE	 GRANIC	 I	 SPO-
SOBÓW	 ZAGOSPODAROWANIA	 TERENÓW	 POD-
LEGAJĄCYCH	OCHRONIE	USTALONYCH	NA	POD-
STAWIE	PRZEPISÓW	SZCZEGÓLNYCH	

Na	 terenach	 objętych	 planem	nie	występują	 ob-
szary	przewidziane	do	scalenia	i	podziaEu.

§16.	 USTALENIA	 DOTYCZĄCE	 ZASAD	 SCALE-
NIA	I	PODZIADU	NIERUCHOMOZCI	

Na	 terenach	 objętych	 planem	nie	występują	 ob-
szary	przewidziane	do	scalenia	i	podziaEu.
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§17.	USTALENIA	DOTYCZĄCE	ZASAD	MODER-
NIZACJI,	 ROZBUDOWY	 I	 BUDOWY	 SYSTEMÓW	
KOMUNIKACJI	I	INFRASTRUKTURY	TECHNICZNEJ

1.	USTALENIA	W	ZAKRESIE	KOMUNIKACJI	Ob-
sEugę	 komunikacyjną	 terenów	 objętych	 planem	
przewiduje	 się	 z	 dróg	 publicznych	 istniejących	 i	
przewidzianych	 obowiązującym	 miejscowym	 pla-
nem	 zagospodarowania	 przestrzennego	 o[rodka	
gminnego	Adamów,	wyraronego	w	postaci	uchwa-
Ey	 Nr	 VIII/37/07	 Rady	 Gminy	 Adamów	 z	 dnia	 23	
kwietnia	2007	r.

2.	 USTALENIA	 W	 ZAKRESIE	 ELEKTROENERGE-
TYKI	I	TELEKOMUNIKACJI	Zaopatrzenie	w	energię	
elektryczną	 i	 obsEugę	 telekomunikacyJną	 dla	 tere-
nóW	objętych	planem	przewiduje	 się	 na	 zasadach	
ustalonych	 w	 obowiązującym	 miejscowym	 planie	
zagospodarowania	 przestrzennego	 o[rodka	 gmin-
nego	Adamów,	wyraronego	w	postaci	uchwaEy	Nr	
VIII/37/07	Rady	Gminy	Adamów	z	dnia	23	kwietnia	
2007	r.

3.	 USTALENIA	 W	 ZAKRESIE	 INqYNIERII	 SANI-
TARNEJ	 Wyposarenie	 w	 media	 (zaopatrzenie	 w	
wodę,	odprowadzanie	[cieków	sanitarnych,	odpro-
wadzanie	wód	opadowych,	zaopatrzenie	w	ciepEo)	
oraz	zagospodarowanie	odpadów	na	terenach	obję-
tych	planem	przewiduje	się	na	zasadach	ustalonych	
w	obowiązującym	miejscowym	planie	zagospodaro-
wania	przestrzennego	o[rodka	gminnego	Adamów	
wyraronego	w	postaci	uchwaEy	Nr	VIII/37/07	Rady	
Gminy	Adamów	z	dnia	23	kwietnia	2007	r.

§18.	 USTALENIA	 DOTYCZĄCE	 SPOSOBÓW	 I	
TERMINÓW	 TYMCZASOWEGO	 ZAGOSPODARO-
WANIA,	URZĄDZENIA	I	UqYTKOWANIA	TERENÓW

1.	Tereny	objęte	 planem	mogą	być	wykorzysty-
wane	w	sposób	dotychczasowy	do	czasu	ich	zago-
spodarowania	zgodnie	z	ustaleniami	planu.

2.	Plan	nie	przewiduje	tymczasowego	zagospoda-
rowania	terenów	innego	nir	istniejące	obecnie.

§19.	 USTALENIA	 DOTYCZĄCE	 REHABILITACJI	
ISTNIEJĄCEJ	 ZABUDOWY	 I	 INFRASTRUKTURY	
TECHNICZNEJ	

Plan	nie	przewiduje	rehabilitacji	zabudowy	ani	in-
frastruktury	technicznej.

§20.	 USTALENIA	 DOTYCZĄCE	 TERENÓW	 RE-
KREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH	 ORAZ	 TERE-
NÓW	SDUqĄCYCH	ORGANIZACJI	IMPREZ	MASO-
WYCH

1.	Plan	nie	obejmuje	terenów	slurących	organiza-
cji	imprez	masowych.

2.	 Terenami	 rekreacyjno-wypoczynkowymi	 są	
teren	 zbiornika	 wodnego	 i	 teren	 zieleni	 publicznej	
przy	zbiorniku.	Aranracja	tych	przestrzeni	powinna	
uwzględniać	 uwarunkowania	 kompozycyjno-krajo-
brazowe	centrum	Adamowa.

RozdziaE III
ZASADY I WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW WEDDUG RODZAJU PRZEZNACZENIA, 
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY

§21.	 USTALENIA	 SZCZEGÓDOWE	 DLA	 TERE-
NÓW	PRZEDSTAWIONYCH	NA	ZADĄCZNIKU	NR	1	
(dziaEki	Nr	ewidencyjny	1628	i	1629):

1.	TEREN	ZABUDOWY	JEDNORODZINNEJ	ozna-
czony	symbolem	1MN.

1)	Podstawowe	przeznaczenie	 terenu	 -	 teren	za-
budowy	 jednorodzinnej.	 Dopuszcza	 się	 lokalizację	
usEug	turystyki.

2)	Zasady	ksztaEtowania	zabudowy	 i	zagospoda-
rowania	terenu:

a)	z	uwagi	na	poEorenie	dziaEek	w	terenie	o	zEoro-
nych	 warunkach	 gruntowych	 realizacja	 budynków	
w	oparciu	o	ekspertyzę	hydrogeologiczną,	na	pod-
stawie	 ktorej	 okre[lone	 zostaną	 warunki	 posado-
wienia	budynków,

b)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	 ry-
sunkiem	planu,

c)	max.	wielko[ć	 powierzchni	 zabudowy	w	 sto-
sunku	do	powierzchni	dziaEki	-	35	%

d)	 minimalny	 procent	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	-	40	%,

e)	wysoko[ć	zabudowy	maksymalna	9,0	m.	mie-
rzona	 od	 poziomu	 terenu	 przy	 najnirej	 poEoronym	
wej[ciu	do	budynku	lub	jego	czę[ci	znajdującym	się	
na	 pierwszej	 kondygnacji	 nadziemnej	 budynku	 do	
najwyrej	poEoronego	punktu	konstrukcji	przekrycia	
budynku.

f)	 poziom	parteru	 na	wysoko[ci	max	1,0	m.	 od	
poziomu	terenu,

g)	forma	zabudowy	-	wolnostojąca,
h)	ksztaEt	dachu	-	dwu	lub	wielospadowy	o	spad-

kach	 200-	 450	 i	 symetrycznym	 nachyleniu	 gEów-
nych	poEaci,

i)	 liczba	 kondygnacji	 -	 podpiwniczenie,	 parter	+	
poddasze	urytkowe	w	spadzistym	dachu,

j)	dopuszcza	się	 lokalizację	 jednego	budynku	go-
spodarczego	 na	 kardej	 dziaEce,	 jednokondygnacyj-
nego	 przekrytego	 dachem	 o	 symetrycznych	 spad-
kach	o	nachyleniu	poEaci	300-	450	z	morliwo[cią	
realizacji	 jednospadowych	o	spadkach	150-	450w	
przypadku	usytuowania	budynku	w	granicy	dziaEki.	
Max.	wysoko[ć	-	7	m.	mierzona	jest	dla	budynków	
mieszkalnych,

k)	dostępno[ć	drogowa	z	istniejących	dróg,
l)	parkingi	w	ilo[ci	1	mp	na	1	gospodarstwo	domo-

we	do	zrealizowania	na	dziaEce	inwestycyjnej,
m)	wyklucza	się	ogrodzenia	z	betonowych	przęseE	

prefabrykowanych.

2.	 TEREN	 DROGI	 WEWNĘTRZNEJ	 oznaczony	
symbolem	 2	 KDW	 Poszerzenie	 pasa	 drogowego	
istniejącej	drogi	wewnętrznej	zgodnie	z	ustaleniami	
obowiązującego	 miejscowego	 planu	 zagospodaro-
wania	przestrzennego	o[rodka	gminnego	Adamów,	
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wyraronego	w	postaci	uchwaEy	Nr	VIII/37/07	Rady	
Gminy	Adamów	z	dnia	23	kwietnia	2007	r.

§22.	 USTALENIA	 SZCZEGÓDOWE	 DLA	 TERE-
NÓW	PRZEDSTAWIONYCH	NA	ZADĄCZNIKU	NR	2	
(dziaEki	Nr	ewidencyjny	1256,	1257,	1258,	1259	i	
1260):

1.	TEREN	ZABUDOWY	JEDNORODZINNEJ	ozna-
czony	symbolem	1	MN

1)	Podstawowe	przeznaczenie	terenu:	-	teren	za-
budowy	 jednorodzinnej.	 Dopuszcza	 się	 lokalizację	
usEug	komercyjnych	i	rzemiosEa	nieuciąrliwego.

2)	Zasady	ksztaEtowania	zabudowy	 i	zagospoda-
rowania	terenu:

a)	z	uwagi	na	poEorenie	dziaEek	w	terenie	o	zEoro-
nych	warunkach	gruntowych,	realizacja	budynków	
w	oparciu	o	ekspertyzę	hydrogeologiczną,	na	pod-
stawie	 której	 okre[lone	 zostaną	 warunki	 posado-
wienia	budynków,

b)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	 ry-
sunkiem	planu,

c)	max.	wielko[ć	 powierzchni	 zabudowy	w	 sto-
sunku	do	powierzchni	dziaEki	-	35	%,

d)	 minimalny	 procent	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	-	40	%,

e)	wysoko[ć	zabudowy	maksymalna	9,0	m.	mie-
rzona	od	poziomu	terenu	przy	najnirszej	kondygna-
cji	 nadziemnej	 budynku	 do	 najwyrej	 poEoronego	
punktu	konstrukcji	przekrycia	budynku,

f)	poziom	parteru	na	wysoko[ci	max	1,0	od	po-
ziomu	terenu,

g)	forma	zabudowy	-	ｧblipniaczaｦ,	dopuszcza	się	
poEączenie	dziaEek	i	zainwestowanie	jednym	budyn-
kiem	mieszkalnym	wolnostojącym,

h)	ksztaEt	dachu	-	dwu	lub	wielospadowy	o	spad-
kach	 300-	 450i	 symetrycznym	 nachyleniu	 gEów-
nych	poEaci,

i)	 liczba	 kondygnacji	 -	 podpiwniczenie,	 parter	+	
poddasze	urytkowe	w	spadzistym	dachu,

j)	dopuszcza	się	 lokalizację	budynków	gospodar-
czych	 jednokondygnacyjnych	 przekrytych	 dacha-
mi	o	symetrycznych	spadkach	o	nachyleniu	poEaci	
200-	450z	morliwo[cią	realizacji	dachów	jednospa-
dowych	o	spadkach	150-	450w	przypadku	usytu-
owania	budynku	w	granicy	dziaEki.	Max	wysoko[ć	
-	7	m.	mierzona	jak	dla	budynków	mieszkalnych,

k)	dostępno[ć	drogowa	z	istniejących	dróg	i	pro-
jektowanych	dróg,

l)	parkingi	w	ilo[ci	1	mp	na	1	gospodarstwo	domo-
we	do	zrealizowania	na	dziaEce	inwestycyjnej,

m)	wyklucza	się	ogrodzenia	z	betonowych	przęseE	
prefabrykowanych,

n)	 budynki	 mieszkalne	 lokalizować	 od	 strony	
wschodniej.

2.	 TEREN	 ZABUDOWY	 USDUGOWEJ	 KOMER-
CYJNEJ	oznaczony	symbolem	2	U

1)	Podstawowe	przeznaczenie	terenu	-	usEugi	nie-
uciąrliwe	 związane	 z	 dziaEalno[cią	 gospodarczą	 i	
handlem.	 Dopuszcza	 się	 funkcje	 zamienne:	 usEugi	
publiczne,	usEugi	 rzemiosEa	z	zastrzereniem	zacho-

wania	wymogów	dotyczących	nieuciąrliwego	zago-
spodarowania	okre[lonych	w	planie.

2)	Zasady	ksztaEtowania	zabudowy	 i	zagospoda-
rowania	terenu:

a)	z	uwagi	na	poEorenie	dziaEek	w	terenie	o	zEoro-
nych	warunkach	gruntowych,	realizacja	budynków	
w	oparciu	o	ekspertyzę	hydrogeologiczną,	na	pod-
stawie	 której	 okre[lone	 zostaną	 warunki	 posado-
wienia	budynków,

b)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	 ry-
sunkiem	planu,

c)	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	do	II	kondy-
gnacji	nadziemnych,

d)	 maksymalna	 wielko[ć	 powierzchni	 zabudowy	
w	stosunku	do	powierzchni	dziaEki	-	60	%,

e)	 minimalny	 procent	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	-	20	%,

f)	urządzenie	parkingów	zbilansowane	dla	potrzeb	
uzytkowników	zgodnie	z	§11	ust.	4	niniejszego	pla-
nu,

g)	wyklucza	się	ogrodzenia	z	betonowych	przęseE	
prefabrykowanych.

3.	TEREN	DROGI	GMINNEJ	oznaczony	symbolem	
3	KD.	Poszerzenie	pasa	drogowego	istniejącej	drogi	
gminnej	zgodnie	z	ustaleniami	obowiązującego	miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
o[rodka	gminnego	Adamów,	wyraronego	w	postaci	
uchwaEy	Nr	VIII/37/07	Rady	Gminy	Adamów	z	dnia	
23	kwietnia	2007	r.

4.	 TEREN	 DROGI	 WEWNĘTRZNEJ	 oznaczony	
symbolem	 4	 KDW	 nie	 będącej	 drogą	 publiczną,	
zgodnie	 z	 ustaleniami	 obowiązującego	 miejscowe-
go	planu	zgospodarowania	przestrzennego	o[rodka	
gminnego	Adamów,	wyraronego	w	postaci	uchwa-
Ey	 Nr	 VIII/37/07	 Rady	 Gminy	 Adamów	 z	 dnia	 23	
kwietnia	2007	r.

§23.	 USTALENIA	 SZCZEGÓDOWE	 DLA	 TERE-
NÓW	PRZEDSTAWIONYCH	NA	ZADĄCZNIKU	NR	3	
(dziaEki	Nr	ewidencyjny	1653,	1654,	1655):

1.	 TEREN	 ZABUDOWY	 MIESZKALNO-USDUGO-
WEJ	oznaczony	symbolem	1	MN,	U

1)	Podstawowe	przeznaczenie	terenu	-	zabudowa	
mieszkalno-usEugowa

2)	Zasady	ksztaEtowania	zabudowy	 i	zagospoda-
rowania	terenu:

a)	z	uwagi	na	poEorenie	dziaEek	w	terenie	o	zEoro-
nych	warunkach	gruntowych,	realizacja	budynków	
w	oparciu	o	ekspertyzę	hydrogeologiczną,	na	pod-
stawie	 której	 okre[lone	 zostaną	 warunki	 posado-
wienia	budynków,

b)	 ustala	 się	 adaptację	 istniejącej	 zabudowy	 z	
morliwo[cią	 jej	 remontów	 i	 rozbudowy	 oraz	mor-
liwo[ć	 realizacji	 nowych	 budynków	 mieszkalnych	
i	usEugowych	z	 zastrzereniem	warunków	dotyczą-
cych	nieuciąrliwego	zagospodarowania	okre[lonych	
w	planie,

c)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	 ry-
sunkiem	planu,

d)	max.	wielko[ć	 powierzchni	 zabudowy	w	 sto-
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sunku	do	powierzchni	dziaEki	-	40	%,
e)	 minimalny	 procent	 powierzchni	 biologicznie	

czynnej	-	40	%,
f)	dla	zabudowy	mieszkaniowej	ustala	się:
-	wysoko[ć	 zabudowy	maksymalna	9,0	m.	mie-

rzona	 od	 poziomu	 terenu	 przy	 najnirej	 poEoronym	
wej[ciu	do	budynku	lub	jego	czę[ci	znajdującym	się	
na	 pierwszej	 kondygnacji	 nadziemnej	 budynku	 do	
najwyrej	poEoronego	punktu	konstrukcji	przekrycia	
budynku

-	poziom	parteru	na	wysoko[ci	max	1,0	m.	nad	
poziomem	terenu,

-	ksztaEt	dachu	-	dwu	lub	wielospadowy	o	spad-
kach	 300-	 450i	 symetrycznym	 nachyleniu	 gEów-
nych	poEaci,

-	 liczba	 kondygnacji	 -	 podpiwniczenie,	 parter	 +	
poddasze	urytkowe	w	spadzistym	dachu,

-	parkingi	zbilansowane	dla	potrzeb	urytkowników	
zgodnie	z	§11	ust.	4	niniejszego	planu,

g)	dla	zabudowy	usEugowej	ustala	się:
-	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	do	 II	 kondy-

gnacji	nadziemnych,
-	urządzenie	parkingów	zbilansowane	dla	potrzeb	

urytkowników	zgodnie	z	§11	ust.	4	niniejszego	pla-
nu,

h)	 forma	 nowej	 zabudowy	 wolnostojąca	 z	 mor-
liwo[cią	 zabudowy	 ｧblipniaczejｦ	 na	 dziaEkach	 Nr	
1654	i	1655,

i)	dopuszcza	się	 lokalizację	budynków	gospodar-
czych	 jednokondygnacyjnych	 przekrytych	 dacha-
mi	o	symetrycznych	spadkach	o	nachyleniu	poEaci	
300-	450z	morliwo[cią	realizacji	dachów	jednospa-
dowych	o	spadkach	150-	450w	przypadku	usytu-
owania	budynku	w	granicy	dziaEki.	Max.	wysoko[ć	
-	7	m.	mierzona	jak	dla	budynków	mieszkalnych,

j)	 dostępno[ć	 drogowa	 z	 istniejących	 i	 projekto-
wanych	dróg,

k)	wyklucza	się	ogrodzenia	z	betonowych	przęseE	
prefabrykowanych.

2.	 TEREN	 DROGI	 WEWNĘTRZNEJ	 oznaczony	
symbolem	2KDW	Poszerzenie	pasa	drogowego	pro-
jektowanej	 w	 obowiązującym	 miejscowym	 planie	
zagospodarowania	 przestrzennego	 o[rodka	 gmin-
nego	Adamów,	wyraronego	w	postaci	uchwaEy	Nr	
VIII/37/07	Rady	Gminy	Adamów	z	dnia	23	kwietnia	
2007	 r.drogi	 wewnetrznej,	 nie	 będącej	 drogą	 pu-
bliczną	w	celu	utworzenia	placu	nawrotowego.

§24.	 USTALENIA	 SZCZEGÓDOWE	 DLA	 TERE-
NÓW	 PRZEDSTAWIONYCH	 NA	 ZADĄCZNIKU	 NR	
4	 (dziaEki	Nr	ewidencyjny	1405,	1408/1,	1409/1,	
1410):

1.	TEREN	ZABUDOWY	JEDNORODZINNEJ	ozna-
czony	symbolem	1	MN

1)	Podstawowe	przeznaczenie	 terenu	 -	 teren	za-
budowy	 jednorodzinnej.	 Dopuszcza	 sie	 lokalizację	
nieuciąrliwych	 usEug	 z	 zastrzereniem	 warunków	
nieuciąrliwego	 zagospodarowania,	 okre[lonych	 w	
planie,

2)	Zasady	ksztaEtowania	zabudowy	 i	zagospoda-

rowania	terenu:
a)	z	uwagi	na	poEorenie	dziaEek	w	terenie	o	zEoro-

nych	warunkach	gruntowych,	realizacja	budynków	
w	oparciu	 o	 eksperyzę	 hydrogeologiczną,	 na	 pod-
stawie	 której	 okre[lone	 zostaną	 warunki	 posado-
wienia	budynków,

b)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	 ry-
sunkiem	planu	(od	strony	istniejącej	drogi	gminnej	w	
nawiazaniu	do	zabudowy	na	sąsiednich	dziaEkach),

c)	max.	wielko[ć	 powierzchni	 zabudowy	w	 sto-
sunku	do	powierzchni	dziaEki	-	35	%,

d)	 minimalny	 procent	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	-	40	%,

e)	wysoko[ć	zabudowy	maksymalna	9,0	m.	mie-
rzona	 od	 poziomu	 terenu	 przy	 najnirej	 poEoronym	
wej[ciu	do	budynku	lub	jego	czę[ci	znajdującym	się	
na	 pierwszej	 kondygnacji	 nadziemnej	 budynku	 do	
najwyzej	poEoronego	punktu	konstrukcji	przekrycia	
budynku,

f)	 poziom	parteru	 na	wysoko[ci	max	1,0	m.	 od	
poziomu	terenu,

g)	 forma	 zabudowy	 -	 wolnostojąca,	 dopuszcza	
się	 zabudowę	 ｧblipniacząｦ	 dla	 dziaEek	 Nr	 1408/1	
i	 1409/1	 lub	 zEączenie	 ww.	 dziaEek	 dla	 realizacji	
obiektu	wolnostojącego,

h)	ksztaEt	dachu	-	dwu	lub	wielospadowy	o	spad-
kach	 200-	 450i	 symetrycznym	 nachyleniu	 gEów-
nych	poEaci,

i)	 liczba	 kondygnacji	 -	 podpiwniczenie,	 parter	+	
poddasze	urytkowe	w	spadzistym	dachu,

j)	dopuszcza	się	lokalizacj	jednego	budynku	gospo-
darczego	na	kardej	dziaEce,	 jednokondygnacyjnego	
przekrytego	dachem	o	 symetrycznych	 spadkach	o	
nachyleniu	poEaci	300-	450z	morliwo[cią	realizacji	
dachów	 jednospadowych	 o	 spadkach	 150-	 450w	
przypadku	usytuowania	budynku	w	granicy	dziaEki.	
Max.	wysoko[ć	 7	m.	 mierzona	 jak	 dla	 budynków	
mieszkalnych,

k)	dostępno[ć	drogowa	z	istniejących	dróg,
l)	parkingi	w	ilo[ci	1	mp	na	1	gospodarstwo	domo-

we	do	zrealizowania	na	dziaEce	inwestycyjnej,
m)	wyklucza	się	ogrodzenia	z	betonowych	przęseE	

prefabrykowanych.
2.	TEREN	DROGI	GMINNEJ	oznaczony	symbolem	

2	KD	Poszerzenie	pasa	drogowego	istniejącej	drogi	
gminnej	zgodnie	z	ustaleniami	obowiązujacego	miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
o[rodka	gminnego	Adamów,	wyraronego	w	postaci	
uchwaEy	Nr	VIII/37/07	Rady	Gminy	Adamów	z	dnia	
23	kwietnia	2007	r.

3.	 TEREN	 DROGI	 WEWNĘTRZNEJ	 oznaczony	
symbolem	3	KDW	Poszerzenie	pasa	drogowego	pro-
jektowanej	 w	 obowiązujacym	 miejscowym	 planie	
zagospodarwoania	 przestrzennego	 o[rodka	 gmin-
nego	Adamów,	wyraronego	w	postaci	uchwaEy	Nr	
VIII/37/07	Rady	Gminy	Adamów	z	dnia	23	kwietnia	
2007	 r.	drogi	wewnętrznej,	nie	będącej	drogą	pu-
bliczną	w	celu	utworzenia	placu	nawrotowego	.

4.	TEREN	CIĄGU	PIESZEGO	oznaczony	symbolem	
4KX	 Projektowany	 ciąg	 pieszy	 o	 szeroko[ci	 3	 m.	
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Dopuszcza	się	lokalizację	sieci	i	urządzeG	infrastruk-
tury	technicznej.

§25.	 USTALENIA	 SZCZEGÓDOWE	 DLA	 TERE-
NÓW	PRZEDSTAWIONYCH	NA	ZADĄCZNIKU	NR	5	
(dziaEka	Nr	ewidencyjny	1331):1.	TEREN	ZABUDO-
WY	JEDNORODZINNEJ	oznaczony	symbolem	1	MN

1)	Podstawowe	przeznaczenie	 terenu	 -	 teren	za-
budowy	jednorodzinnej.

2)	Zasady	ksztaEtowania	zabudowy	 i	zagospoda-
rowania	terenu:

a)	z	uwagi	na	poEorenie	dziaEki	w	terenie	o	zEoro-
nych	warunkach	gruntowych,	realizacja	budynku	w	
oparciu	o	ekspertyzę	hydrogeologiczną,	na	podsta-
wie	której	okre[lone	zostaną	warunki	posadowienia	
budynków,

b)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	 ry-
sunkiem	planu,

c)	max.	wielko[ć	 powierzchni	 zabudowy	w	 sto-
sunku	do	powierzchni	dziaEki	-	40	%,

d)	 minimalny	 procent	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	-	40	%,

e)	wysoko[ć	zabudowy	maksymalna	9,0	m.	mie-
rzona	 od	 poziomu	 terenu	 przy	 najnirej	 poEoronym	
wej[ciu	do	budynku	lub	jego	czę[ci	znajdujacym	się	
na	 pierwszej	 kondtgnacji	 nadziemnej	 budynku	 do	
najwyrej	poEoronego	punktu	konstrukcji	przekrycia	
budynku,

f)	 poziom	parteru	 na	wysoko[ci	max	1,0	m.	 od	
poziomu	terenu,

g)	 forma	 zabudowy	 -	 dobudowa	 do	 istniejącego	
we	wschodniej	 granicy	 budynku	 lub	wolnostojąca	
przy	zachowaniu	przepisów	szczególnych,

h)	ksztaEt	dachu	-	dwu	lub	wielospadowy	o	spad-
kach	 200-	 450i	 symetrycznym	 nachyleniu	 gEów-
nych	poEaci,

i)	 liczba	 kondygnacji	 -	 podpiwniczenie,	 parter	+	
poddasze	urytkowe	w	spadzistym	dachu,

j)	dostępno[ć	drogowa	z	istniejących	dróg,
k)	parkingi	w	ilo[ci	1	mp	na	1	gospodarstwo	do-

mowe	do	zrealizowania	na	dziaEce	inwestycyjnej,
l)	wyklucza	się	ogrodzenia	z	betonowych	przęseE	

prefabrykowanych.
2.	TEREN	DROGI	GMINNEJ	oznaczony	symbolem	

2	KD	poszerzenie	pasa	drogowego	istniejącej	drogi	
gminnej	zgodnie	z	ustaleniami	obowiązujacego	miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
o[rodka	gminnego	Adamów,	wyraronego	w	postaci	
uchwaEy	Nr	VIII/37/07	Rady	Gminy	Adamów	z	dnia	
23	kwietnia	2007	r.

§26.	 USTALENIA	 SZCZEGÓDOWE	 DLA	 TERE-
NÓW	PRZEDSTAWIONYCH	NA	ZADĄCZNIKU	NR	6	
(dziaEki	Nr	ewidencyjny	1784,	1786,	1787):

1.	TEREN	ZABUDOWY	JEDNORODZINNEJ	ozna-
czony	symbolem	1	MN.

1)	Podstawowe	przeznaczenie	 terenu	 -	 teren	za-
budowy	 jednorodzinnej.	 Dopuszcza	 się	 lokalizację	
usEug	turystyki.

2)	Zasady	ksztaEtowania	zabudowy	 i	zagospoda-

rowania	terenu:
a)	dopuszcza	się	podziaE	dziaEki	o	szeroko[ci	frontu	

min.	20	m.	przy	minimalnej	wielko[ci	dziaEki	800	m
b)	z	uwagi	na	poEorenie	dziaEek	w	terenie	o	zEoro-

nych	warunkach	gruntowych,	realizacja	budynku	w	
oparciu	o	ekspertyzę	hydrogeologiczną,	na	podsta-
wie	której	okre[lone	zostaną	warunki	posadowienia	
budynków,

c)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	 ry-
sunkiem	planu,

d)	max.	wielko[ć	 powierzchni	 zabudowy	w	 sto-
sunku	do	powierzchni	dziaEki	-	35	%,

e)	 minimalny	 procent	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	-	40	%,

f)	wysoko[ć	zabudowy	maksymalna	9,0	m.	mie-
rzona	od	poziomu	 terenui	przy	najnirej	poEoronym	
wej[ciu	do	budynku	lub	jego	częci	znajdujacym	się	
na	 pierwszej	 kondygnacji	 nadziemnej	 budynku	 do	
najwyrej	poEoronego	punktu	konstrukcji	przekrycia	
budynku,

g)	poziom	parteru	na	wysoko[ci	max	1,0	m.	od	
poziomu	terenu,

h)	forma	zabudowy	-	wolnostojąca,
i)	ksztaEt	dachu	-	dwu	lub	wielospadowy	o	spad-

kach	 200-	 450	 i	 symetrycznym	 nachyleniu	 gEów-
nych	poEaci,

j)	 liczba	 kondygnacji	 -	 podpiwniczenie,	 parter	+	
poddasze	urytkowe	w	spadzistym	dachu,

k)	dopuszcza	się	lokalizację	jednego	budynku	go-
spodarczego	 na	 kardej	 dziaEce,	 jednokondygnacyj-
nego	 przekrytego	 dachem	 o	 symetrycznych	 spad-
kach	o	nachyleniu	poEaci	300-	450	z	morliwo[cią	
realizacji	dachów	jednospadowych	o	spadkach	150-	
450w	przypadku	usytuowania	budynku	w	granicy	
dziaEki.	Max	wysoko[ć	-	7	m.	mierzona	jak	dla	bu-
dynków	mieszkalnych.

l)	dostępno[ć	drogowa	z	istniejących	dróg,
m)	parkingi	w	ilo[ci	1	mp	na	1	gospodarstwo	do-

mowe	do	zrealizowania	na	dziaEce	inwestycyjnej,
n)	wyklucza	się	ogrodzenia	z	betonowych	przęseE	

prefabrykowanych,
2.	 TEREN	 DROGI	 WEWNĘTRZNEJ	 oznaczony	

symbolem	 2	 KDW	 poszerzenie	 pasa	 drogowego	
istniejącej	drogi	wewnetrznej	nie	będącej	drogą	pu-
bliczną	zgodnie	z	ustaleniami	obowiązującego	miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
o[rodka	gminnego	Adamów,	wyraronego	w	postaci	
uchwaEy	Nr	VIII/37/07	Rady	Gminy	Adamów	z	dnia	
23	kwietnia	2007	r.

§16.	 USTALENIA	 SZCZEGÓDOWE	 DLA	 TERE-
NÓW	PRZEDSTAWIONYCH	NA	ZADĄCZNIKU	NR	7	
(dziaEka	Nr	ewidencyjny	1698):

1.	TEREN	WÓD	POWIERZCHNIOWYCH	ZRÓDLĄ-
DOWYCH	I	USDUG	TURYSTYKI	oznaczony	symbo-
lem	1	WS,	UT.

1)	 Podstawowe	 przeznaczenie	 terenu	 -	 zbiornik	
wodny.

2)	Zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	adaptacja	zbiornika	wodnego	dla	celów	rekre-



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	92 Poz.	1693｠	8663	｠

acyjnych	 z	 morliwo[cią	 wykorzystania	 dla	 celów	
porarowych

b)	urządzenie	poEudniowego	obrzera	zbiornika	na	
cele	rekreacyjne	(pomosty,	ciągi	spacerowe),

c)	ochrona	istniejącego	drzewostanu,
2.	TEREN	ZIELENI	PUBLICZNEJ	-	oznaczony	sym-

bolem	2	ZP.
1)	Podstawowe	przeznaczenie	terenu	-	zieleG	pu-

bliczna.
2)	Zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	ochrona	istniejącego	drzewostanu,
b)	nasadzenie	zieleni	[redniowysokiej,
c)	dopuszcza	sie	lokalizację	obiektów	maEej	archi-

tektury	ogrodowej	(altana,	Eaweczki).
3.	TEREN	CIĄGU	PIESZOJEZDNEGO	-	oznaczony	

symbolem	3	KDX.	Projektowany	ciąg	pieszojezdny	
o	szeroko[ci	5	m.	dla	obsEugi	dziaEki	Nr	1699.	Do-
puszcza	się	lokalizację	sieci	i	urządzeG	infrastruktury	
technicznej.

RozdziaE IV
PRZEPISY KOFCOWE

§28.	 USTALENIA	 DOTYCZĄCE	 STAWEK	 %	
WZROSTU	WARTOZCI	NIERUCHOMOZCI	

W	 zakresie	 wzrostu	 warto[ci	 nieruchomo[ći	 w	
wyniku	ustaleG	niniejszego	planu,	ustala	się	30	%	
stawkę	 sEurącą	 naliczaniu	 jenorazowej	 opEaty	 w	
przypadku	zbycia	nieruchomo[ci.

§29.	W	wyniku	uchwalenia	planu	tracą	moc	usta-
lenia	 dotychczas	 obowiązujacego	 miejscowego	
planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 o[rodka	
gminnego	Adamów,	wyraronego	w	postaci	uchwa-
Ey	 Nr	 VIII/37/07	 Rady	 Gminy	 Adamów	 z	 dnia	 23	
kwietnia	2007	r.	opublikowanej	w	Dzienniku	Urzę-
dowym	 Województwa	 Lubelskiego	 z	 2007	 r.	 Nr	
113,	poz.	2267	w	zakresie	 i	 obszarze	dziaEek	nu-
mer	ewidencyjny:	1256,	1256,	1258,	1259,	1260,	
1331,	 1784,	 1786,	 1787,	 1628,	 1629,	 1655,	
1653,	1654,	1405,1410,	1408/1,	1409,1	i	1698	
zgodnie	z	zaEacznikami	Nr	1-7	do	niniejszej	uchwaEy,	
chyba	 re	 ustalenia	 dla	 niniejszego	 planu	 stanowią	
inaczej.

§30.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy	Adamów.

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

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

	
	

Przewodniczący	Rady	
StanisEaw Wo[
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego Nr 92 – 17 – Poz. 1693 
 

 
 
 
Zał cznik nr 2 
do Uchwały nr XLII/221/10 
Rady Gminy Adamów 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 
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Województwa Lubelskiego Nr 92 – 18 – Poz. 1693 
 

 
 
Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLII/221/10 
Rady Gminy Adamów 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 
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Dziennik Urz dowy 
Województwa Lubelskiego Nr 92 – 19 – Poz. 1693 
 

 
 
Załącznik nr 4 
do Uchwały nr XLII/221/10 
Rady Gminy Adamów 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 
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Dziennik Urzędowy 
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Załącznik nr 5 
do Uchwały nr XLII/221/10 
Rady Gminy Adamów 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 6 
do Uchwały nr XLII/221/10 
Rady Gminy Adamów 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 
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Dziennik Urz dowy 
Województwa Lubelskiego Nr 92 – 22 – Poz. 1693 
 

 
 
Załącznik nr 7 
do Uchwały nr XLII/221/10 
Rady Gminy Adamów 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 
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Zał cznik nr 8 
do Uchwały nr XLII/221/10 
Rady Gminy Adamów 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 
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ZaEącznik	nr	8
do	UchwaEy	nr	XLII/221/10

Rady	Gminy	Adamów
z	dnia	23	czerwca	2010	r.

 
w sprawie uchwalenia I etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o[rodka 

gminnego Adamów

Rozstrzygnięcie	 dotyczące	 sposobu	 rozpatrzenia	
uwag	wniesionych	do	wyEoronego	do	publicznego	
wglądu	 projektu	 zmiany	 miejscowego	 planu	 zago-

spodarowania	 przestrzennego	 o[rodka	 gminnego	
Adamów.	Nie	wniesiono	uwag.
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ZaEącznik	nr	9
do	UchwaEy	nr	XLII/221/10

Rady	Gminy	Adamów
z	dnia	23	czerwca	2010	r.

 
 w sprawie uchwalenia I etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o[rodka 

gminnego Adamów

Rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 realizacji	 zapisanych	
w	zmianie	planu	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	
oraz	zasadach	ich	finansowania	zgodnie	z	przepisa-
mi	o	finansach	publicznych.

§1.	Budowa	dróg	i	uzbrojenia	w	pasie	drogowym	
-	nie	występuje.

§2.	Budowa	uzbrojenia	poza	pasem	drogowym	-	
nie	występuje.


