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UCHWA#A NR XXXIV/228/09

 RADY GMINY WERBKOWICE

 z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca o samorz#dzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 

z pó$n. zm.) oraz art.20 ust.1  i art. 27 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2003r., Nr 80, 

poz.717 z pó$n. zm.) - Rada Gminy uchwala, co 

nast"puje:

DZIA# I
USTALENIA OGÓLNE

Rozdzia& 1
Przepisy ogólne

§1.1. Po stwierdzeniu zgodno%ci ze „Studium 

uwarunkowa! i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Werbkowice”  przyj"tym uchwa&#  

Nr XVI/118/2000 Rady Gminy Werbkowice z dnia 

22 marca 2000 r. z pó$niejszymi zmianami uchwala 

si" zmian" miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Werbkowice, zwan# dalej 

„planem”.  

2. Plan obejmuje:

1) teren w granicach dzia&ek nr ewid. 156/1 i 

156/2 po&o'ony w jednostce osadniczej Werbkowi-

ce;

2) teren w granicach dzia&ki nr ewid. 649/30 po&o-

'ony w jednostce osadniczej Werbkowice;

3) teren w granicach dzia&ek nr ewid.100/16 i 

100/17 po&o'ony w jednostce osadniczej Gozdów; 

4) teren w granicach dzia&ek nr ewid. 557/9, 

557/16, 557/23, 557/31 – 557/45, 557/48 po&o-

'ony w jednostce osadniczej Turkowice;

5) teren w granicach dzia&ek nr ewid. 648 po&o'o-

ny w jednostce osadniczej Kolonia Podhorce.

3. Plan stanowi#:

1) ustalenia planu – b"d#ce tre%ci# niniejszej 

uchwa&y;

2) rysunek planu w skali 1:1000 – stanowi#cy 

za&#cznik graficzny od Nr 1 do Nr 5 do niniejszej 

uchwa&y

4. Ustalenia planu wyra'one s# w formie:

1) ustale! ogólnych -  okre%laj#cych zakres sto-

sunków normowanych  niniejszym aktem, zawar-

tych w Dziale I uchwa&y;

2) ustale! szczegó&owych - dotycz#cych przezna-

czenia i zasad zagospodarowania terenu obj"tego 

planem, zawartych w Dziale II uchwa&y.

5. Rysunek planu okre%la przestrzenny zasi"g ob-

szarów funkcjonalnych wyodr"bnionych liniami po-

dzia&u uwidocznionymi graficznie oraz przestrzenny 

zasi"g ogranicze! i uwarunkowa! dla dzia&alno%ci 

inwestycyjnej, wynikaj#cej z ustale! planu. 

6. Dla ka'dego terenu wydzielonego liniami roz-

graniczaj#cymi obowi#zuj# ustalenia ogólne, ustale-

nia szczegó&owe i rysunek planu.

§2. Integraln# cz"%ci# niniejszej uchwa&y jest:

1) za&#cznik Nr 6  – zawieraj#cy rozstrzygni"cie w 

sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Werbkowice;

2) za&#cznik Nr 7 – zawieraj#cy rozstrzygni"cie o 

sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Werbkowice , inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nale'# do zada! w&asnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-

mi o finansach publicznych.      

§3.1. Kiedy w dalszych przepisach niniejszej 

uchwa&y jest mowa o:

1) planie – nale'y przez to rozumie( ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego, stanowi#ce tre%( niniejszej uchwa&y;

2) rysunku planu – nale'y przez to rozumie( gra-

ficzny zapis planu, przedstawiony na mapie zasad-

niczej w skali 1:1000, stanowi#cej za&#czniki od Nr 

1 do Nr 5 do niniejszej uchwa&y;

3) przepisach odr"bnych – nale'y przez to rozu-

mie( przepisy prawne, aktualne w momencie wyko-

nywania niniejszej uchwa&y;    

4) terenie – nale'y przez to rozumie( wyznaczony 

liniami rozgraniczaj#cymi teren o  okre%lonym prze-

znaczeniu i zasadach zagospodarowania; 

5) przeznaczeniu podstawowym – nale'y przez to 

rozumie( takie przeznaczenie, które powinno prze-

wa'a( na danym terenie, wyznaczonym liniami roz-

graniczaj#cymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale'y przez to 

rozumie( rodzaje przeznaczenia inne ni' podstawo-

we, które uzupe&niaj# lub wzbogacaj# przeznaczenie 

podstawowe terenu w sposób okre%lony ustalenia-

mi planu;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale'y przez 

to rozumie( wyznaczon# dla terenu lini", której nie 

mo'e przekroczy( 'aden element projektowanej za-

budowy;

8) zabudowie us&ugowej  – nale'y przez to rozu-
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mie( wszelkie budynki i budowle, które w ca&o%ci 

lub cz"%ci s&u'# do dzia&alno%ci, której celem jest 

zaspokajanie potrzeb ludno%ci, z wykluczeniem 

przedsi"wzi"( okre%lonych w przepisach odr"b-

nych, mog#cych znacz#co oddzia&ywa( na %rodo-

wisko i zdrowie ludzi oraz przedsi"wzi"(, których 

uci#'liwo%( przekracza granice terenu, do którego 

inwestor ma tytu& prawny;

9) zabudowie zagrodowej – nale'y przez to ro-

zumie( budynki mieszkalne, budynki gospodarcze,  

gara'owe  lub inwentarskie w rodzinnych gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych;

10) zabudowie jednorodzinnej – nale'y przez to 

rozumie( budynek mieszkalny jednorodzinny lub ze-

spó& takich budynków, wraz z budynkami gara'o-

wymi i gospodarczymi;   

11) powierzchni biologicznie czynnej – nale'y 

przez to rozumie( niezabudowan# i nieutwardzon#  

powierzchni" dzia&ki, pokryt# ro%linno%ci# naturaln# 

lub urz#dzon#.

2. Poj"cia niezdefiniowane nale'y rozumie( zgod-

nie z przepisami odr"bnymi.

§4.1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 

planu jest:

1) ustalenie warunków zabudowy i zasad zago-

spodarowania terenów dla poszczególnych funkcji;

2) uzyskanie &adu przestrzennego i podniesienie 

estetyki krajobrazu przy uwzgl"dnieniu zasad ochro-

ny warto%ci %rodowiska przyrodniczego i kulturowe-

go;

3) umo'liwienie dzia&alno%ci inwestycyjnej ró'no-

rodnym podmiotom, przy minimalizacji konfliktów 

pomi"dzy u'ytkownikami przestrzeni.

2. Obowi#zuj#cymi ustaleniami planu s# nast"pu-

j#ce oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) linie rozgraniczaj#ce tereny o ró'nym przezna-

czeniu lub ró'nym sposobie u'ytkowania; 

2) linie  zabudowy nieprzekraczalne,

3) granice stref ochrony lub uci#'liwo%ci wolne od 

zabudowy. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie 

wymienione w ust. 2 maj# charakter postulowany 

lub informacyjny.

Rozdzia& 2
Oznaczenia planu

§5.1. Teren wyznaczony w planie liniami rozgrani-

czaj#cymi posiada okre%lone przeznaczenie podsta-

wowe, przedstawione graficznie na rysunku planu 

oraz oznaczone znakami literowymi, okre%laj#cymi 

sposób u'ytkowania terenu:

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej,

U – tereny zabudowy us&ugowej,

RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

RU – tereny obs&ugi produkcji w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

KS – tereny komunikacji – parkingu. 

2. Ustalenia szczegó&owe w zakresie przeznacze-

nia terenów z uwzgl"dnieniem powy'szych symboli 

literowych zawarte s# w Dziale II niniejszej uchwa-

&y. Przyj"te oznaczenia s# adekwatne z tre%ci# ry-

sunku  planu.

Rozdzia& 3
Zasady ochrony i kszta&towania &adu przestrzen-

nego

§6.1. Ustala si" nast"puj#ce ogólne zasady ochro-

ny i kszta&towania &adu przestrzennego:

1) ustala si", z zastrze'eniem pkt  2 i 3, jedy-

nie inwestowanie zgodne z ustalonym w niniejszej 

uchwale przeznaczeniem podstawowym (funkcj#) 

terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 

literowymi i wyodr"bnionych liniami rozgraniczaj#-

cymi;

2) w poszczególnych terenach mo'liwa jest loka-

lizacja obiektów z zakresu przeznaczenia dopusz-

czalnego pod warunkiem, 'e tereny o przeznaczeniu 

dopuszczalnym nie przekrocz# 30% przeznaczenia 

podstawowego; 

3) w poszczególnych terenach dopuszcza si" lo-

kalizacj", w sposób nie koliduj#cy z podstawowym 

przeznaczeniem oraz zgodnie z przepisami odr"bny-

mi, nie przedstawionych na rysunku planu obiektów 

i sieci infrastruktury elektroenergetycznej, wodoci#-

gowej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej 

s&u'#cych obs&udze obszaru planu;

4) istniej#ca zabudowa mo'e podlega( wymianie , 

rozbudowie oraz zmianie sposobu u'ytkowania bu-

dynków pod warunkiem utrzymania funkcji terenu 

okre%lonej w pkt 1 i 2;

5) wprowadza si" zakaz realizacji wszelkich obiek-

tów w strefach ochronnych lub strefach uci#'liwo-

%ci;

6) przy projektowaniu obiektów budowlanych i 

zagospodarowaniu terenów inwestycji ustala si" 

obowi#zek kszta&towania architektury w harmonii z 

tradycyjnym krajobrazem kulturowym gminy, przy 

uwzgl"dnieniu zasad ochrony %rodowiska przyrodni-

czego i  warto%ci kulturowych;

7) wprowadza si" zakaz grodzenia nieruchomo%ci 

ogrodzeniami z elementów betonowych; dopuszcza 

si" ogrodzenia drewniane, murowane lub z siatki; 

2. Ustala si"  nast"puj#ce zasady sytuowania bu-

dynków i ogrodze!:

1) ustala si" nieprzekraczaln# lini" nowej zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu, przy zachowaniu  

odleg&o%ci od dróg publicznych stosownie do prze-

pisów odr"bnych;    

2) wprowadza si" zakaz sytuowania ogrodze! w 

granicach pasów drogowych;

3) dopuszcza si" lokalizacj" obiektów kubaturo-

wych w odleg&o%ci 1,5 m od granicy z s#siedni# 

dzia&k# budowlan# lub bezpo%rednio przy granicy, 

przy zachowaniu obowi#zuj#cych przepisów tech-

niczno - budowlanych.
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Rozdzia& 4
Zasady ochrony )rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7.1. Teren obj"ty planem po&o'ony w jednost-

ce osadniczej Turkowice znajduje si" granicach 

obszaru specjalnej ochrony ptaków  Natura 2000 

PLB060011 - Ostoja Tyszowiecka (projektowany 

Tyszowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu). Sto-

sownie do przepisów art. 33.1 ustawy o ochronie 

przyrody w tym obszarze zabrania si" podejmowa-

nia  dzia&a! mog#cych, osobno lub w po&#czeniu z 

innymi dzia&aniami, znacz#co negatywnie oddzia&y-

wa( na cele ochrony obszaru  Natura 2000, w tym 

w szczególno%ci:   

1) pogorszy( stan siedlisk przyrodniczych lub sie-

dlisk gatunków ro%lin i zwierz#t, dla których ochro-

ny wyznaczono obszar Natura 2000, lub

2) wp&yn#( negatywnie na gatunki, dla których 

ochrony zosta& wyznaczony obszar Natura 2000, 

lub

3) pogorszy( integralno%( obszaru Natura 2000 

lub jego powi#zania z innymi obszarami.

2. Teren obj"ty planem le'y w zasi"gu projekto-

wanej strefy ochronnej G&ównego Zbiornika Wód  

Podziemnych  GZWP nr 407 (Che&m – Zamo%() w 

granicach której wprowadza si" zakazy:

1) wznoszenia obiektów budowlanych i wykony-

wania robót, które mog# powodowa( trwa&e zanie-

czyszczenie gruntów lub wód;

2) odprowadzania nieoczyszczonych %cieków do 

wód powierzchniowych i gruntu;  

3) utrzymywania otwartych rowów %ciekowych i 

zbiorników %ciekowych.    

3. Okre%la si" tereny chronione przed ha&asem 

zgodnie z przepisami odr"bnymi, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami MN i RM – tereny zabudowy 

mieszkaniowej oraz U - tereny zabudowy us&ugowej 

(us&ugi turystyki),  dla których obowi#zuje standard 

akustyczny:

1) dopuszczalny poziom ha&asu komunikacyjnego:

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej - w porze 

dziennej 75 dB, w porze nocnej 67dB,

b) dla terenów zabudowy us&ugowej (us&ug tury-

styki) - w porze dziennej 65 dB, w porze nocnej  

50dB,   

2) dopuszczalny poziom ha&asu z pozosta&ych $ró-

de& dla terenów zabudowy mieszkaniowej - w porze 

dziennej 67 dB, w porze nocnej 57dB. 

Rozdzia& 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspó&czesnej

§8.1. W granicach obszaru obj"tego planem nie 

wyst"puj# obszary i obiekty wpisane do rejestru za-

bytków województwa lubelskiego. 

  2. Obowi#zuje ochrona przypadkowych znalezisk 

zabytków, nawarstwie! kulturowych i stanowisk 

archeologicznych, których odkrycie nale'y zg&asza( 

do w&a%ciwego wojewódzkiego konserwatora za-

bytków.

Rozdzia& 6
Zasady kszta&towania przestrzeni publicznych

§9. Na obszarze obj"tym planem nie znajduj# si" 

tereny przestrzeni publicznej.

Rozdzia& 7
Zasady ochrony innych terenów i obiektów

§10. Na obszarze obj"tym planem nie znajduj# si" 

tereny górnicze, inne obiekty i tereny podlegaj#ce 

ochronie ani tereny nara'one na niebezpiecze!stwo 

powodzi.

Rozdzia& 8
Szczegó&owe zasady i warunki scalania gruntów i 

podzia&u nieruchomo)ci

§11. Na obszarze obj"tym planem nie wyznacza 

si" terenów wymagaj#cych scalania i podzia&u nie-

ruchomo%ci.

Rozdzia& 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia i u*ytkowania terenów

§12.1. Wprowadza si" zakaz budowy nowych 

obiektów o przeznaczeniu innym, ni' przewidziane 

w planie.

2. Na terenach przeznaczonych w planie pod za-

budow" dopuszcza si" do czasu realizacji tych funk-

cji tymczasowe zagospodarowanie nieruchomo%ci z 

przeznaczeniem pod  u'ytkowanie dotychczasowe, 

uprawy polowe oraz  ziele! nisk#.

3. Na terenach przewidzianych do nowej funkcji, 

do czasu jej realizacji, obowi#zuje ich udost"pnienie 

dla wykonania dojazdów i uzbrojenia terenu w za-

kresie wynikaj#cym z ustale! planu.

DZIA# II 
USTALENIA SZCZEGÓ#OWE

Rozdzia& 1
Przeznaczenie terenu

Parametry kszta&towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu 

Jednostka osadnicza Werbkowice
(za&(cznik graficzny Nr 1)

§13.1. Ustala si" teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej o niskiej intensywno%ci zabudowy 

oznaczony na rysunku planu symbolem MN o po-

wierzchni 0,19 ha.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala si" 

jako przeznaczenie podstawowe:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne;
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2) budynki gospodarcze i gara'owe.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 

którym mowa w ust. 1 ustala si":

1) zabudow" us&ugow# (obiekty wolnostoj#ce lub 

wbudowane);

2) liniowe, punktowe i kubaturowe urz#dzenia in-

frastruktury technicznej i komunikacji.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 

si" nast"puj#ce zasady zagospodarowania terenu i 

kszta&towania zabudowy:

1) ustala si" powierzchni" zabudowy dzia&ki maks. 

60%; 

2) przy zagospodarowaniu dzia&ki obowi#zuje 

pozostawienie min. 30% powierzchni biologicznie  

czynnej;

3) obowi#zuje minimalna wielko%( dzia&ek:

a) 800 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnosto-

j#cej,

b) 600 m dla zabudowy jednorodzinnej bli$niaczej,

4) ustala si" nast"puj#ce parametry zabudowy:

a) maksymalna ilo%( kondygnacji budynków 

mieszkalnych – dwie naziemne,        

b) maksymalna ilo%( kondygnacji budynków go-

spodarczych i gara'owych - jedna naziemna, 

c) poziom zerowy budynków – maks. 1,0 m po-

wy'ej najwy'szego poziomu terenu,

d) geometria dachów budynków mieszkalnych 

– dachy dwuspadowe lub  wielospadowe o k#cie 

nachylenia po&aci do 45º, z dopuszczeniem naczó&-

ków, lukarn, okien po&aciowych; wysoko%( kalenicy 

mierzona od najwy'szego poziomu terenu do 10,0 

m;

e) geometria dachów budynków gospodarczych i 

gara'owych – dachy dwuspadowe lub jednospado-

we o nachyleniu po&aci do 40º;  

5) obowi#zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 

– min.  8,0 m od zewn"trznej kraw"dzi jezdni ulic 

Jana Paw&a II (10KDL)  i Konopnickiej (24 KDD) 

zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustala si" nast"puj#ce zasady dotycz#ce ob-

s&ugi terenu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie 

infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wod" z istniej#cego wodoci#gu 

komunalnego:

2) zaopatrzenie w energi" elektryczn# z istniej#-

cej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami 

dysponenta sieci; 

3) odprowadzenie %cieków do zbiorczej sieci kana-

lizacji sanitarnej; 

4) gromadzenie odpadów  w pojemnikach do gro-

madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z miejskim 

i powiatowym programem gospodarki odpadami; 

obowi#zek wst"pnej segregacji odpadów w miejscu 

powstawania;

5) gazyfikacja zabudowy zgodnie z warunkami ja-

kim winny odpowiada( sieci gazowe wed&ug obo-

wi#zuj#cych przepisów odr"bnych; dopuszczenie 

eksploatacji gazu p&ynnego konfekcjonowanego w 

zbiornikach;

6) zaopatrzenie w ciep&o do ogrzewania budyn-

ków i przygotowania ciep&ej wody  z indywidual-

nych systemów grzewczych, z preferencj# dla paliw 

niskoemisyjnych;

7) odprowadzenie wód opadowych do istniej#cej 

kanalizacji deszczowej.

6. Ustala si"  zasady obs&ugi terenu, o którym 

mowa w ust.1 w zakresie komunikacji:

1) zjazd na dzia&k"  – z ul. Jana Paw&a II i ul. Ko-

nopnickiej;

2) potrzeby parkingowe nale'y realizowa( na tere-

nie lokalizacji w&asnej.

Jednostka osadnicza Werbkowice 
(za&(cznik graficzny Nr 2)

§14.1. Ustala si" teren komunikacji oznaczony na 

rysunku planu symbolem KS o powierzchni 0,08 ha.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala si" 

jako przeznaczenie podstawowe parking dla samo-

chodów osobowych na ok. 20 miejsc.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 

którym mowa w ust. 1 ustala si" liniowe i  punkto-

we urz#dzenia infrastruktury technicznej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala si" 

nast"puj#ce zasady zagospodarowania:

1) stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe 

powinny mie( nawierzchni" utwardzon# lub co naj-

mniej gruntow# stabilizowan#, ze spadkiem zapew-

niaj#cym sp&yw wody;

2) wody opadowe z terenu parkingu wymagaj# 

podczyszczenia przed odprowadzeniem do wód po-

wierzchniowych lub gruntu.

5. Ustala si"  zasady obs&ugi terenu, o którym 

mowa w ust.1 w zakresie komunikacji:

- zjazd na dzia&k"  – z dróg wewn"trznych 20 KDD 

lub 27 KDD.  

Jednostka osadnicza Gozdów
(za&(cznik graficzny Nr 3)

§15.1. Ustala si" teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej o niskiej intensywno%ci zabudowy 

oznaczony na rysunku planu symbolem MN o po-

wierzchni 0,48 ha.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala si" 

jako przeznaczenie podstawowe:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne;

2) budynki gospodarcze i gara'owe.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 

którym mowa w ust. 1 ustala si" liniowe, punktowe 

i kubaturowe urz#dzenia infrastruktury technicznej i 

komunikacji.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 

si" nast"puj#ce zasady zagospodarowania terenu i 

kszta&towania zabudowy:

1) ustala si" powierzchni" zabudowy dzia&ki maks. 

50%; 

2) przy zagospodarowaniu dzia&ki obowi#zuje 

pozostawienie min. 40% powierzchni biologicznie 

czynnej;
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3) ustala si" nast"puj#ce parametry zabudowy:

a) maksymalna ilo%( kondygnacji budynków 

mieszkalnych – dwie naziemne,        

b) maksymalna ilo%( kondygnacji budynków go-

spodarczych i gara'owych - jedna naziemna, 

c) poziom zerowy budynków – maks. 1,0 m po-

wy'ej najwy'szego poziomu terenu,

d) geometria dachów budynków mieszkalnych 

– dachy dwuspadowe lub  wielospadowe o k#cie 

nachylenia po&aci do 45º, z dopuszczeniem naczó&-

ków, lukarn, okien po&aciowych; wysoko%( kalenicy 

mierzona od najwy'szego poziomu terenu do 10,0 

m;

e) geometria dachów budynków gospodarczych i 

gara'owych – dachy dwuspadowe lub jednospado-

we o nachyleniu po&aci do 40º;  

5) obowi#zuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej 

wysokiej i niskiej oddzielaj#cej teren od terenów  s#-

siednich o funkcji produkcyjno-uslugowej;

6) obowi#zuje nieprzekraczalna linia zabudowy – 

min. 8,0 m od zewn"trznej kraw"dzi jezdni drogi 

powiatowej nr 3416 L (1KDZ) zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustala si" nast"puj#ce zasady dotycz#ce ob-

s&ugi terenu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie 

infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wod" z istniej#cego wodoci#gu 

komunalnego:

2) zaopatrzenie w energi" elektryczn# z istniej#-

cej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami 

dysponenta sieci; 

3) odprowadzenie %cieków do bezodp&ywowego 

zbiornika na %cieki sanitarne alternatywnie do przy-

domowej oczyszczalni %cieków, docelowo do zbior-

czej sieci kanalizacji sanitarnej;

4) gromadzenie odpadów  w pojemnikach do gro-

madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z miejskim 

i powiatowym programem gospodarki odpadami; 

obowi#zek wst"pnej segregacji odpadów w miejscu 

powstawania;

5) gazyfikacja zabudowy zgodnie z warunkami ja-

kim winny odpowiada( sieci gazowe wed&ug obo-

wi#zuj#cych przepisów odr"bnych; dopuszczenie 

eksploatacji gazu p&ynnego konfekcjonowanego w 

zbiornikach

6) zaopatrzenie w ciep&o do ogrzewania budyn-

ków i przygotowania ciep&ej wody  z systemów 

grzewczych indywidualnych, z preferencj# dla paliw 

niskoemisyjnych;

7) odprowadzenie wód opadowych do gruntu.

6. Ustala si"  zasady obs&ugi terenu, o którym 

mowa w ust.1 w zakresie komunikacji:

1) zjazd na dzia&k"  – z drogi powiatowej nr 3416L 

zgodnie z warunkami zarz#dcy drogi ;

2) potrzeby parkingowe nale'y realizowa( na tere-

nie lokalizacji w&asnej.

Jednostka osadnicza Turkowice
(za&(cznik graficzny Nr 4)

§ 16.1. Ustala si" teren zabudowy zagrodowej 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrod-

niczych oraz teren obs&ugi produkcji w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych ozna-

czony na na rysunku planu symbolem 1.RM,RU, 

2.RM,RU o powierzchni 2,2 ha.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala si" 

jako przeznaczenie podstawowe:

1) budynki mieszkalne w gospodarstwach rodzin-

nych;

2) budynki gospodarcze, gara'owe, sk&adowe i in-

wentarskie;

3) obiekty obs&ugi produkcji rolniczej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 

którym mowa w ust. 1 ustala si":

1) us&ugi agroturystyki;

2) zabudow" us&ugow#;

3) urz#dzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacyjnej, niezb"dne do obs&ugi obszaru.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 

si" nast"puj#ce zasady zagospodarowania terenu i 

kszta&towania zabudowy:

1) adaptuje si" istniej#c# zabudow", w tym bu-

dynki mieszkalne i budynki gospodarczo- inwentar-

skie z mo'liwo%ci# ich rozbudowy, przebudowy i 

modernizacji;

2) ustala si" powierzchni" zabudowy dzia&ki maks. 

60%; 

3) przy zagospodarowaniu dzia&ek obowi#zuje 

pozostawienie min. 30% powierzchni biologicznie 

czynnej pokrytej urz#dzon# zieleni# wysok# i nisk#;

4) ustala si" nast"puj#ce parametry zabudowy:

a) maksymalna liczba kondygnacji budynków 

mieszkalnych – dwie naziemne,

b) maksymalna liczba kondygnacji budynków us&u-

gowych, gospodarczych, sk&adowych, gara'owych 

lub inwentarskich - jedna naziemna,

c) poziom zerowy nowych budynków mieszkal-

nych  – maks. 1,0 m powy'ej poziomu terenu,

d) geometria dachu budynków mieszkalnych i 

us&ugowych – dach dwuspadowy lub  wielospado-

wy o k#cie nachylenia po&aci do 45º, z dopuszcze-

niem naczó&ków, lukarn, okien po&aciowych; wyso-

ko%(  kalenicy mierzona od najwy'szego poziomu 

terenu do 10,0 m;

e) geometria dachów budynków gospodarczych, 

sk&adowych, gara'owych lub inwentarskich - dachy 

dwuspadowe lub jednospadowe o nachyleniu po&aci 

do 40º;

5) obowi#zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 

frontu dzia&ki  - min. 6,0 m od linii rozgraniczaj#cej 

drogi wewn"trznej 3.KDW;

6) obowi#zuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej 

wysokiej i niskiej oddzielaj#cej teren od terenu zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

5. Ustala si" nast"puj#ce zasady dotycz#ce ob-

s&ugi terenu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie 

infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wod" z istniej#cego wodoci#gu 

komunalnego;
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2) zaopatrzenie w energi" elektryczn# z istniej#-

cej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami 

dysponenta sieci; 

3) odprowadzenie %cieków do zbiorczej sieci kana-

lizacji sanitarnej; 

4) sk&adowanie obornika na szczelnych p&ytach 

gnojowych, odprowadzenie gnojowicy do szczel-

nych zbiorników bezodp&ywowych;

5) gromadzenie odpadów  w pojemnikach do gro-

madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z miejskim 

i powiatowym programem gospodarki odpadami; 

obowi#zek wst"pnej segregacji odpadów w miejscu 

powstawania;

6) zaopatrzenie w ciep&o do ogrzewania budyn-

ków i przygotowania ciep&ej wody z systemów  

grzewczych indywidualnych, z preferencj# dla paliw 

niskoemisyjnych;

7) gazyfikacja zabudowy zgodnie z warunkami ja-

kim winny odpowiada( sieci gazowe wed&ug obo-

wi#zuj#cych przepisów odr"bnych; dopuszczenie 

eksploatacji gazu p&ynnego konfekcjonowanego w 

zbiornikach;

8) pokrycie zapotrzebowania na &#cza telefoniczne 

z istniej#cej centrali telefonicznej TP S.A. lub z innej 

nale'#cej do alternatywnego operatora;

9) odprowadzenie wód opadowych do gruntu.

6.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala si" 

nast"puj#ce wymagania:

- obowi#zuje ochrona warto%ciowego drzewosta-

nu z zakazem wycinki, za wyj#tkiem ci"( sanitar-

nych

7. Ustala si"  zasady obs&ugi terenu, o którym 

mowa w ust.1, w zakresie komunikacji:

1) zjazd na dzia&k" – z drogi wewn"trznej KDW;

2) potrzeby parkingowe nale'y realizowa( na tere-

nie lokalizacji w&asnej.

§ 17.1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem 3.ZL, 4.ZL ustala si" jako przeznacze-

nie podstawowe: teren lasów o pow. 0,43 ha.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, 

o którym mowa w ust. 1 ustala si":

1) doj%cia i dojazdy;

2) liniowe i punktowe urz#dzenia infrastruktury 

technicznej.

3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala 

si" nast"puj#ce zasady zagospodarowania: 

1) obowi#zuje wiek r"bno%ci okre%lony w przepi-

sach szczególnych;    

2) przy realizacji odnowie! i dolesie! sk&ad gatun-

kowy nale'y dostosowa( do warunków naturalnych 

siedliska. 

4. Dla zapewnienia ochrony przeciwpo'arowej 

obszarów le%nych wprowadza si" ograniczenia w 

zakresie odleg&o%ci linii zabudowy - min. 12 m od 

granicy lasu. 

§ 18.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5.KDW ustala si" jako przeznaczenie pod-

stawowe: teren drogi wewn"trznej o pow. 0,05 ha. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 

którym mowa w ust. 1 ustala si" liniowe i punktowe 

urz#dzenia infrastruktury technicznej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala si" 

nast"puj#ce zasady zagospodarowania: 

1) szeroko%( jezdni 5,0 m;

2) najmniejsza szeroko%( w liniach rozgraniczaj#-

cych 9,0 m;

3) dost"pno%( nieograniczona. 

Jednostka osadnicza Kolonia Podhorce
(za&(cznik graficzny Nr 5)

§ 19.1. Ustala si" teren zabudowy zagrodowej w 

gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-

czych oznaczony oraz zabudowy us&ugowej  ozna-

czony na rysunku planu symbolem RM,U o po-

wierzchni 0,98 ha.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala si" 

jako przeznaczenie podstawowe:

1) budynki mieszkalne w gospodarstwach rodzin-

nych;

2) budynki gospodarcze, gara'owe, sk&adowe i in-

wentarskie,

3) zabudow" us&ugow#.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 

którym mowa w ust. 1 ustala si":

1) zabudow" mieszkaniow# jednorodzinn#;

2) urz#dzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacyjnej, niezb"dne do obs&ugi obszaru.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 

si" nast"puj#ce zasady zagospodarowania terenu i 

kszta&towania zabudowy:

1) ustala si" powierzchni" zabudowy dzia&ki maks. 

50% ; 

2) przy zagospodarowaniu dzia&ek obowi#zuje 

pozostawienie min. 40% powierzchni biologicznie 

czynnej pokrytej urz#dzon# zieleni# wysok# i nisk#;

3) ustala si" nast"puj#ce parametry zabudowy:

a) maksymalna liczba kondygnacji budynków 

mieszkalnych – dwie naziemne,

b) maksymalna liczba kondygnacji budynków us&u-

gowych, gospodarczych, sk&adowych, gara'owych 

lub inwentarskich - jedna naziemna,

b) poziom zerowy budynków mieszkalnych i us&u-

gowych – maks. 1,0 m powy'ej poziomu terenu,

d) geometria dachu budynków mieszkalnych i 

us&ugowych  – dach dwuspadowy lub wielospado-

wy o k#cie nachylenia po&aci do 45º, z dopuszcze-

niem naczó&ków, lukarn, okien po&aciowych; wyso-

ko%( kalenicy mierzona od najwy'szego poziomu 

terenu do 10,0 m;

e) geometria dachów budynków gospodarczych, 

sk&adowych, gara'owych lub inwentarskich - dachy 

dwuspadowe lub jednospadowe o nachyleniu po&aci 

do 40º;

4) budynki gospodarcze i inwentarskie nale'y re-

alizowa( na zapleczu budynków  mieszkalnych;

5) adaptuje si" istniej#ce obiekty z mo'liwo%ci# 

ich rozbudowy, przebudowy i modernizacji;
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6) parametry zabudowy okre%lone w pkt.3 doty-

cz# budynków nowych oraz istniej#cych – rozbu-

dowywanych, przebudowywanych i modernizowa-

nych;

7) obowi#zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 

frontu dzia&ki  - min. 15 m od zewn"trznej kraw"dzi 

jezdni drogi powiatowej nr 3416 L zgodnie z rysun-

kiem planu.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala si" 

nast"puj#ce wymagania:

 -  obowi#zuje strefa ochrony sanitarnej 50 m od 

granicy cmentarza z zakazem lokalizacji w jej zasi"-

gu obiektów przeznaczonych na sta&y pobyt ludzi;

6. Ustala si" nast"puj#ce zasady dotycz#ce ob-

s&ugi terenu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie 

infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wod" z istniej#cego wodoci#gu 

komunalnego;

2) zaopatrzenie w energi" elektryczn# z istniej#-

cej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami  

dysponenta sieci; 

3) odprowadzenie %cieków do bezodp&ywowego 

zbiornika na %cieki sanitarne, docelowo do zbiorczej 

sieci kanalizacji sanitarnej;      

4) sk&adowanie obornika na szczelnych p&ytach 

gnojowych, odprowadzenie gnojowicy do szczel-

nych zbiorników bezodp&ywowych;

5) gromadzenie odpadów  w pojemnikach do gro-

madzenia odpadów, utylizacja zgodnie z miejskim 

i powiatowym programem gospodarki odpadami; 

obowi#zek wst"pnej segregacji odpadów w miejscu 

powstawania;

6) zaopatrzenie w ciep&o do ogrzewania budyn-

ków i przygotowania ciep&ej wody  z systemów  

grzewczych indywidualnych, z preferencj# dla paliw 

niskoemisyjnych;

7) gazyfikacja zabudowy zgodnie z warunkami ja-

kim winny odpowiada( sieci gazowe wed&ug obo-

wi#zuj#cych przepisów odr"bnych; dopuszczenie 

eksploatacji gazu p&ynnego konfekcjonowanego w 

zbiornikach;

8) pokrycie zapotrzebowania na &#cza telefoniczne 

z istniej#cej centrali telefonicznej TP S.A. lub z innej 

nale'#cej do alternatywnego operatora;

9) odprowadzenie wód opadowych do gruntu.

7. Ustala si"  zasady obs&ugi terenu, o którym 

mowa w ust.1, w zakresie komunikacji:

1) zjazd na dzia&k" – z drogi powiatowej nr 3416 

L wed&ug warunków zarz#dcy drogi;

2) potrzeby parkingowe nale'y realizowa( na tere-

nie lokalizacji w&asnej.

Rozdzia& 2
Ustalenia dotycz(ce rozwoju systemów uzbroje-

nia in*ynieryjnego terenu

§20. Ustala si" nast"puj#ce zasady dotycz#ce 

uzbrojenia terenu:

1) utrzymuje si" przebieg istniej#cych sieci infra-

struktury technicznej z mo'liwo%ci# ich remontu, 

przebudowy, rozbudowy lub modernizacji;

2) realizacja nowych linii SN, nn oraz stacji trans-

formatorowych zgodnie z potrzebami zasilania ob-

szaru;

3) dla zapewnienia bezpiecze!stwa w s#siedztwie 

napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nN 

wyznacza si" obszar wolny od zabudowy w pasie o 

szeroko%ci: 

a) 15,0 m wzd&u' linii SN (po 7,5 m od osi linii), 

b) 10,0 m wzd&u' linii nN  ( po 5,0 m od osi linii);

c) wprowadza si" zakaz sadzenia drzew pod li-

niami elektroenergetycznymi w pasie o szeroko%ci  

min. 20,0 m; w pozostawionym pasie dopuszcza si" 

ewentualne zadrzewienie i zakrzewienie pod warun-

kiem utrzymywania pod lini# drzew i krzewów nie 

przekraczaj#cych 2,0 m wysoko%ci.

DZIA# III
POSTANOWIENIA KO$COWE

§21. Dla terenu obj"tego niniejszym planem trac# 

moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Werbkowice uchwalo-

nego uchwa&# Nr XXXII/ 280/ 2006 Rady Gminy 

Werbkowice z dnia 30 sierpnia 2006r. z pó$niejszy-

mi zmianami – (Dziennik Urz"dowy Województwa 

Lubelskiego z 30 listopada 2006 r. Nr 182, poz. 

2897).

§22. Ustala si" stawk" procentow# jednorazowej 

op&aty od wzrostu warto%ci nieruchomo%ci w zwi#z-

ku z uchwaleniem niniejszego planu, w wysoko%ci: 

5 % wzrostu warto%ci  (s&ownie: pi"( procent) -  za 

wyj#tkiem nieodp&atnego przekazania nieruchomo-

%ci na rzecz osób bliskich, gdzie ustala si" zerow# 

stawk" procentow#.

§23. Uchwa&a wchodzi w 'ycie po up&ywie 30 dni 

od dnia og&oszenia w Dzienniku Urz"dowym Woje-

wództwa Lubelskiego. 

§24. Wykonanie uchwa&y powierza si" Wójtowi 

Gminy Werbkowice.

Przewodnicz#cy Rady Gminy

Tadeusz Wiater
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PRZESTRZENNEGO

Za!!cznik Nr 1
do Uchwa!y Nr XXXIV/228/2009
Rady Gminy Werbkowice
z dnia 19 listopada 2009 r
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    Za&#cznik Nr 6

do Uchwa&y Nr XXXIV/228/2009

   Rady Gminy Werbkowice

   z dnia 19 listopada 2009 r.

Rozstrzygni'cie 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Werbkowice 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (DZ. U. z 2003r., Nr 80, poz.717, z 

pó$n. zm.) oraz stanowiska Wójta Gminy Werbko-

wice z dnia 24 wrze%nia 2009r. o braku uwag wnie-

sionych do projektu zmiany  miejscowego plany 

zagospodarowania przestrzennego gminy Werbko-

wice w trakcie jego wy&o'enia do publicznego wgl#-

du stwierdza si", i' odst"puje si" od rozstrzygni"cia.
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    Za&#cznik Nr 7

do Uchwa&y Nr XXXIV/228/2009

   Rady Gminy Werbkowice

   z dnia 19 listopada 2009 r.

Rozstrzygni'cie 
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Werbkowice, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które nale*( do zada% w&asnych gminy, oraz 

zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (DZ. U. z 2003r., Nr 80, poz.717, z 

pó$n. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 

8 marca o samorz#dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., 

Nr 142, poz. 1591, z pó$n. zm.) stwierdza si", i' re-

alizacja ustale! zmiany miejscowego plany zagospo-

darowania przestrzennego gminy Werbkowice nie 

wymaga  realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które nale'# do zada! w&asnych gmi-

ny, oraz okre%lenia zasad ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych.


