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UCHWA A NR XXXIII/211/09
RADY GMINY LUBARTÓW
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591, z pó niejszymi zmianami), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 27 i art.
29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z pó niejszymi zmianami) oraz uchwa y
Nr XXIV/165/09 Rady Gminy Lubartów z dnia 20
lutego 2009r., po stwierdzeniu zgodno ci projektu
zmiany planu, wymienionej w §1 niniejszej uchway z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów,
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów,
uchwalonego:
1. uchwa ą Nr VIII/49/99 Rady Gminy Lubartów z
dnia 17 maja 1999r. w sprawie I etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubartów (Dz. U. Woj. Lub. Nr 47. poz.767 z
dnia 28.09.1999r.),
2. uchwa ą Nr XVII/94/2000 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 marca 2000r. w sprawie II etapu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. U. Woj. Lub. Nr
25. poz. 366 z dnia 29.06.2000r.), z pó niejszymi
zmianami.
§ 2.1. Zmianę planu stanowią:
1) Ustalenia będące tre cią niniejszej uchwa y;
2) Rysunki wykonane na mapach w skali 1:1000
stanowiące za ączniki Nr 1- 2 do niniejszej uchwa y.
2. Za ączniki graficzne przedstawiające tereny planistyczne objęte zmianą planu i ustalenia tekstowe
stanowią integralną ca o ć.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag,
wniesionych do wy o onego do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów - stanowi
za ącznik Nr 3 do niniejszej uchwa y.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zada
w asnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowi za ącznik Nr 4 do niniejszej uchwa y.
§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwa y będzie mowa o:

1) planie
nale y przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, uchwalony uchwa ami: Nr VIII/49/1999
Rady Gminy Lubartów z dnia 17 maja 1999r. w
sprawie I etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz.
U. Woj. Lub. Nr 47. poz.767 z dnia 28.09.1999r.)
oraz Nr XVII/94/2000 Rady Gminy Lubartów z dnia
13 marca 2000r. w sprawie II etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubartów (Dz. U. Woj. Lub. Nr 25. poz. 366
z dnia 29.06.2000r.), z pó niejszymi zmianami;
2) zmianie planu - nale y przez to rozumieć ustalenia, o których mowa w § 2 ust.1 niniejszej uchwa y;
3) terenie planistycznym (terenie) - nale y przez to
rozumieć obszar wyznaczony na za ączniku graficznym liniami rozgraniczającymi, o okre lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
4) przeznaczeniu podstawowym
nale y przez
to rozumieć przeznaczenie, okre lone w ustaleniach
szczegó owych zmiany planu i oznaczone symbolem
literowym (literowymi), które winno przewa ać na
terenie planistycznym;
5) przeznaczeniu wielofunkcyjnym (oznaczonym
symbolami literowymi, podzielonymi przecinkiem)
nale y przez to rozumieć równowa no ć okre lonych rodzajów przeznaczenia, które mogą istnieć
ącznie lub samodzielnie;
6) przeznaczeniu dopuszczalnym
nale y przez
to rozumieć przeznaczenie, okre lone w ustaleniach
szczegó owych zmiany planu, dotyczących terenu
planistycznego, które uzupe nia przeznaczenie podstawowe z zastrze eniem, e zagospodarowanie
związane z funkcją dopuszczalną, będzie stanowić
mniej ni 50% powierzchni terenu planistycznego
oraz, e funkcja dopuszczalna nie wykluczy zagospodarowania terenu zgodnie z funkcją podstawową, ustaloną zmianą planu;
7) us ugach publicznych - nale y przez to rozumieć
przeznaczenie obiektów budowlanych lub ich czę ci
na cele s u ące u yteczno ci publicznej, obejmujące
w niniejszej zmianie planu obiekty sakralne, us ugi
o wiaty i wychowania, kultury, opieki spo ecznej,
rehabilitacji niepe nosprawnych i upo ledzonych,
sportu i kultury fizycznej;
8) us ugach komercyjnych - nale y przez to rozumieć przeznaczenie obiektów budowlanych lub ich
czę ci na cele s u ące dzia alno ci związanej z zaspokojeniem sta ych potrzeb bytowych i socjalnych
ludno ci, obejmujące w zmianie planu us ugi handlu,
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rzemios a;
9) us ugach komercyjnych ucią liwych - nale y
przez to rozumieć us ugi okre lone w pkt 9, zaliczane zgodnie z przepisami szczególnymi do potencjalnie oddzia ujących na rodowisko lub inne us ugi emitujące ha as, spaliny drgania
ucią liwe dla
rodowiska, których lokalizacja jest warunkowana
zachowaniem przepisów szczególnych;
10) drodze publicznej - nale y przez to rozumieć
drogę, zaliczoną na podstawie ustawy o drogach
publicznych do jednej z kategorii dróg (krajowej,
wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej), wydzieloną
liniami rozgraniczającymi;
11) drodze wewnętrznej - nale y przez to rozumieć drogę oznaczoną w zmianie planu symbolem
KDW, nie zaliczoną do dróg publicznych, stanowiącą teren komunikacji samochodowej, z dopuszczeniem komunikacji pieszej;
12) dostępie dzia ki budowlanej do drogi publicznej - nale y przez to rozumieć bezpo redni dostęp
do tej drogi (poprzez zjazd) albo dostęp do niej przez
drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej s u ebno ci drogowej;
13) obs udze komunikacji - nale y przez to rozumieć elementy zagospodarowania terenu planistycznego, s u ące obs udze komunikacji pieszej i ko owej (drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, piesze,
drogi po arowe, place, parkingi) z wykluczeniem
obiektów us ug komunikacji takich jak: stacje paliw, zak ady obs ugi, naprawy i remontów rodków
transportu, myjnie samochodowe;
14) adaptacji - nale y przez to rozumieć utrzymanie istniejących budynków, z mo liwo cią ich
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub zmiany
sposobu u ytkowania w zakresie nie naruszającym
ustale zmiany planu; nie dotyczy przypadku odbudowy obiektów budowlanych, dla których obowiązują zasady jak dla budowy nowych budynków,
zgodnie z przeznaczeniem terenu;
15) rodkach zmniejszających wp yw inwestycji
na rodowisko - nale y przez to rozumieć rozwiązania techniczno-in ynierskie lub techniczno-przestrzenne ograniczające negatywne oddzia ywanie
inwestycji (ucią liwych dla rodowiska jak: drogi,
zak ady przemys owe, us ugowe, us ugi komunikacji) na rodowisko. Do rodków ochrony czynnej
nale ą np.: wa y ziemne, ekrany przeciwha asowe
i t umiące drgania, pasy zadrzewie ; do rodków
ochrony biernej związane z zapewnieniem wymaganej izolacyjno ci przegród zewnętrznych. Wybór
rodków czynnej ochrony rodowiska zale y od
skali i charakteru zagro e i jest dokonywany na
podstawie dokumentów wymaganych przepisami
szczególnymi;
16) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nale y przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny lub zespó takich budynków wraz z
budynkami gara owymi i gospodarczymi, stosownie do ustale szczegó owych, dotyczących terenu
planistycznego;
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17) zabudowie bli niaczej - nale y przez to rozumieć dwa budynki o tej samej funkcji, sytuowane
cianą zewnętrzną przy granicy sąsiadujących ze
sobą dzia ek budowlanych (na których są budowane), zgodnie z przepisami szczególnymi;
18) budynku gospodarczym - nale y przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego
wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materia ów, narzędzi, sprzętu i p odów
rolnych s u ących mieszka com budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku
rekreacji indywidualnej, a tak e ich otoczenia, a w
zabudowie zagrodowej przeznaczony równie do
przechowywania rodków produkcji rolnej i sprzętu
oraz p odów rolnych;
19) kondygnacji nale y przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną czę ć budynku,
zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwy ej po o onej warstwy pod ogowej na
gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bąd
warstwy os aniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą czę cią budynku, przy czym
za kondygnację uwa a a się tak e poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz
poziomą czę ć budynku stanowiącą przestrze na
urządzenia techniczne, mającą rednią wysoko ć w
wietle większą ni 2 m, za kondygnację nie uznaje
się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia d wigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kot ownia.
20) kondygnacji poziemnej nale y przez to rozumieć kondygnację zag ębioną ze wszystkich stron
budynku, co najmniej do po owy jej wysoko ci w
wietle poni ej poziomu przylegającego do niego
terenu, a tak e ka dą usytuowaną pod nią kondygnację;
21) kondygnacji nadziemnej - nale y przez to rozumieć ka dą kondygnację niebędącą kondygnacją
poziemną;
22) wysoko ci zabudowy - nale y przez to rozumieć wysoko ć budynku mierzoną od poziomu terenu przy najni ej po o onym wej ciu do budynku
lub jego czę ci, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni
najwy ej po o onego stropu, ącznie z grubo cią izolacji cieplnej i warstwy ją os aniającej, bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę p aszczyznę maszynowni d wigów i innych pomieszcze technicznych,
bąd do najwy ej po o onego punktu stropodachu
lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się
bezpo rednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi;
23) geometrii dachu - nale y przez to rozumieć
okre lony w ustaleniach zmiany planu kąt nachylenia i uk ad g ównych po aci dachowych (nie dotyczy
nachylenia po aci dachów ganków, werand, lukarn
itp.);
24) dachu wielospadowym - nale y przez to rozumieć dach wielopo aciowy - o dwu i większej liczbie g ównych po aci dachowych, w ró nych typach

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 34

2257

(polski, naczó kowy, mansardowy itp.); dopuszcza
się elementy do wietlenia dachu: lukarny, okna
mansardowe, wole oczy, okna po aciowe;
25) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale y przez
to rozumieć najmniejszą, dopuszczalną odleg o ć
elewacji budynku, stosownie do ustale planu, od
krawędzi jezdni lub linii rozgraniczającej drogi obs ugującej teren, na którym jest planowane jego usytuowanie lub innych linii ustalonych zmianą planu; nie
dotyczy obiektów infrastruktury technicznej, które
winny być sytuowane z zachowaniem przepisów
szczególnych;
26) linii rozgraniczającej teren - nale y przez to
rozumieć linie wydzielające tereny o ró nym przeznaczeniu i ró nych zasadach zagospodarowania,
oznaczone symbolem literowym lub cyfrowym
i literowym, wyznaczające granice ewentualnego podzia u geodezyjnego; linie rozgraniczające
orientacyjne mogą zostać u ci lone na podstawie projektów technicznych lub podzia ów geodezyjnych z zachowaniem warunków zmiany planu i
przepisów szczególnych;
27) strefie funkcjonalnej - nale y przez to rozumieć obszar wyznaczony na za ączniku graficznym,
w którym obowiązują okre lone zasady u ytkowania i gospodarki przestrzenią;
28) wska niku powierzchni terenu biologicznie
czynnej
nale y przez to rozumieć udzia procentowy terenu z nawierzchnią ziemną, urządzoną w
sposób zapewniający naturalną wegetację, a tak e
50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką
nawierzchnią, nie mniej jednak ni 10 m² oraz wodę
powierzchniową na tym terenie - do powierzchni terenu planistycznego lub dzia ki budowlanej w granicach terenu planistycznego, stosownie do ustale
szczegó owych zmiany planu;
29) wska niku powierzchni zabudowy
jest to
udzia procentowy sumy powierzchni zabudowy (w
znaczeniu przepisu szczególnego) budynków, które
mogą być lokalizowane w granicach wydzielonego
terenu - do powierzchni terenu planistycznego lub
dzia ki budowlanej w granicach terenu planistycznego, stosownie do ustale szczegó owych zmiany
planu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych, ani ich czę ci nie
wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni obiektów pomocniczych (szklarnie, szopy, altany)
oraz elementów zewnętrznych jak: schody, rampy,
daszki, występy dachowe, a tak e obiektów ma ej
architektury i obiektów funkcjonujących sezonowo;
30) przepisach szczególnych
nale y przez to
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
31) przepisach ustawy bez podania nazwy - naley przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó n. zmianami).
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ROZDZIA I
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. Obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej okre lone w przepisach szczególnych, dotyczące znalezisk archeologicznych
w przypadku
odkrycia w trakcie prac ziemnych i budowlanych
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie i
jest on zabytkiem, nale y zabezpieczyć przedmiot i
miejsce jego odkrycia oraz powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Wójta Gminy.
§ 5. Na obszarach objętych zmianą planu, obowiązują następujące zasady zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną i obs ugi komunikacji:
1) Obs uga komunikacyjna
w oparciu o istniejące i projektowane drogi
zgodnie z ustaleniami
szczegó owymi zmiany planu;
2) Zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych, w etapie (do czasu
realizacji sieci wodociągowej), dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody;
3) Odprowadzenie cieków
dopuszcza się w
etapie realizację bezodp ywowych zbiorników na
nieczysto ci ciek e, oczyszczalni przydomowych,
z wykluczeniem terenów nara onych na zalewanie wodami opadowymi, docelowo odprowadzenie
cieków do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków;
4) Gospodarka odpadami postępowanie z odpadami komunalnymi (w tym gromadzenie odpadów
komunalnych) zgodnie z regulaminem utrzymania
czysto ci i porządku na terenie gminy. Sposób postępowania z odpadami innymi ni komunalne powinien być zgodny z przepisami o odpadach. Sk adowanie odpadów na sk adowisku jest dopuszczalne
w przypadku braku mo liwo ci odzysku odpadów
lub ich unieszkodliwienia w inny sposób ni sk adowanie, z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych;
5) Zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) realizowane będzie w oparciu o istniejące sieci
redniego i niskiego napięcia. Przy ączenie do sieci
elektroenergetycznej nowych obiektów lub zwiększenie mocy istniejących, będzie uzale nione od warunków technicznych i ekonomicznych przy ączenia
i dostarczenia energii elektrycznej. W przypadku
odmowy przy ączenia z powodu braku ww. warunków oraz braku zastrze e od tej odmowy ze strony
Urzędu Regulacji Energetyki, przy ączenie mo e być
kontynuowane przez strony po zawarciu stosownej
umowy, przy jednoczesnym spe nieniu wymaga
efektywno ci inwestycji dla w a ciciela sieci,
b) zagospodarowanie terenu nale y wykonać w
sposób mo liwie nie kolidujący z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, ewentualna przebudowa linii i urządze elektroenergetycznych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem oraz
wykonanie obostrze w miejscach skrzy owa lub
zbli e projektowanych obiektów (w zale no ci od
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rodzaju obiektu) z istniejącymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi odbywać się będzie
kosztem i staraniem inwestora projektowanej zabudowy, na podstawie warunków przebudowy kolidujących urządze elektroenergetycznych i stosownej
umowy cywilno-prawnej, zawartej z w a cicielem
sieci elektroenergetycznej,
c) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc
i energię elektryczną, dla zasilania obecnych i przysz ych odbiorców energii elektrycznej, dopuszcza się
mo liwo ć wyznaczenia terenu pod realizację stacji
transformatorowej 15/04 kV, której nie uwzględniono na rysunkach planu, je eli uzasadnione jest to
wzrostem zapotrzebowania mocy,
d) przebudowę lub rozbudowę sieci elektroenergetycznej nale y przewidzieć w pasach technicznych
zarezerwowanych pod infrastrukturę energetyczną
i innych trasach nie wyznaczonych w planie, niezbędnych do prawid owego funkcjonowania sieci;
dla linii kablowych redniego i niskiego napięcia oraz
z ącz kablowych, pas techniczny winien być o szeroko ci min. 1 m, w pasach tych nie wolno sadzić
drzew i krzewów,
e) w terenach zabudowy, budowę liniowych urządze elektroenergetycznych nale y realizować w liniach rozgraniczających ulicy (drogi), z wy ączeniem
drogi krajowej, do której nale y stosować przepisy
szczególne dotyczące dróg publicznych. W przypadku lokalizacji linii elektroenergetycznych i z ącz
kablowych w pasach technicznych dróg, szeroko ć
pasów technicznych pod infrastrukturę elektroenergetyczną winna być zgodna z przepisami dotyczącymi budowy i eksploatacji dróg,
f) poza terenami zabudowy, wzd u dróg publicznych linie elektroenergetyczne w wykonaniu napowietrznym nale y realizować zgodnie z przepisami
ustawy o drogach publicznych;
6) Dla istniejących, napowietrznych linii elektroenergetycznych redniego napięcia SN-15kV:
a) wyznacza się pas techniczny strefę ochronną wolną od zabudowy z zakazem nasadze drzew
wysokopiennych, sk adowania materia ów atwopalnych
- o szeroko ci 15 m tj. 7,5 m od osi linii,
b) w przypadku likwidacji linii, bąd jej przebudowy np. skablowania, ulega likwidacji równie wyznaczona strefa, a tereny objęte strefą, otrzymują
funkcje zgodne z funkcją terenów przyleg ych,
c) w strefie linii dopuszcza się nasadzenia drzew
niskopiennych, krzewów, uprawy polowe i ogrodnicze, pod warunkiem zachowania wymaganych przepisami szczególnymi odleg o ci od przewodów linii,
d) zbli enie obiektu budowlanego na odleg o ć
mniejszą ni ww. wymaga uzyskania indywidualnej
zgody i spe nienia warunków, okre lonych przez
dysponenta sieci;
7) Zapewnienie ączno ci telefonicznej w oparciu o przewodowe i bezprzewodowe sieci telekomunikacyjne, realizacja sieci telefonicznych wy ącznie w wykonaniu kablowym, doziemnym.
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ROZDZIA II
USTALENIA SZCZEGÓ OWE
§ 6.1. Wprowadza się zmianę sposobu zabudowy
terenu oznaczonego w planie symbolem V1UP,ZP i
wprowadza się ustalenia dla terenu planistycznego,
po o onego w obrębie Kolonia ucka, oznaczonego
na za ączniku Nr 1 symbolem V1UP,ZP.
2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) us ugi publiczne sakralne,
b) ziele parkowa;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, towarzysząca funkcji podstawowej (plebania),
b) zabudowa gospodarcza, gara owa,
c) inne us ugi publiczne, uzupe niające przeznaczenie podstawowe,
d) obs uga komunikacji,
e) infrastruktura techniczna,
f) ziele os onowa.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Ustala się strefowe zagospodarowanie terenu,
uwzględniające jego dostępno ć i ekspozycję od
strony dróg publicznych oraz sposób zagospodarowania i przeznaczenie terenów sąsiednich, w wydzielonych orientacyjnie strefach:
a) w strefie I obejmującej zachodnią i centralną
czę ć terenu,
b) w strefie II obejmującej wschodnią czę ć terenu;
2) W strefie I ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:
a) budowa obiektów us ug publicznych m. in. kocio a parafialnego rzymsko-katolickiego
usytuowanie od frontu dzia ki tj. od strony drogi krajowej
nr 19, oznaczonej na za ączniku graficznym symbolem KD(K), szczytowo do ww. drogi
kierunek
g ównej kalenicy prostopad y do frontu dzia ki od
strony drogi KDK, z tolerancją 10º,
b) budowa plebanii i zabudowy gospodarczo-garaowej usytuowanie w g ębi terenu za ko cio em,
w rodkowej i pó nocnej czę ci strefy, z zachowaniem nieprzekraczalnych odleg o ci od podstawy
skarpy, okre lonych na za ączniku graficznym,
c) zagospodarowanie otoczenia ko cio a poprzez
przekszta cenie czę ci terenu le nego w zrekultywowanym wyrobisku na funkcje parku (ziele parkowa),
d) ukszta towanie placów, alejek, wewnętrznych
ciągów komunikacyjnych i powiąza funkcjonalnych; dopuszcza się lokalizację obiektów ma ej architektury oraz innych związanych z przeznaczeniem terenu np. letniej kaplicy, miejsc kontemplacji
i kultu, amfiteatru;
3) W strefie II ustala się:
a) urządzenie parkingów dla obs ugi ko cio a i
ewentualnie lokalizacja innych obiektów us ug publicznych z zielenią towarzysząca oraz sanitariatów,
budynków gospodarczych, gara owych, związa-
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nych funkcjonalnie z us ugami publicznymi,
b) dopuszcza się a urową nawierzchnię parkingów,
c) obowiązuje uzupe nienie istniejących nasadze
i kszta towanie zieleni os onowej, zimozielonej przy
granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej;
4) W strefach I i II obowiązują ponadto:
a) w wyrobisku po kopalni piasku jest wymagane wykonanie rozszerzonego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, w zakresie występowania
pierwszego poziomu wodono nego, sprawdzenie
czy w dnie wyrobiska nie zdeponowano gruntów
nieno nych, nasypywanych w trakcie jego rekultywacji, mo liwo ci drena u wyrobiska, stateczno ci
skarp wyrobiska,
b) ukszta towanie dna wyrobiska i sposób zagospodarowania otoczenia projektowanej zabudowy
winno uwzględnić sp yw wód powierzchniowych w
kierunku wschodnim (do doliny Wieprza), budowa
systemu odwadniającego teren, zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) ochrona stabilno ci skarpy, zakaz prowadzenia prac mogących naruszyć równowagę geodynamiczną jej zboczy ukszta towanie odpowiedniego
nachylenia skarp wyrobiska, obudowa biologiczna
skarp w celu ograniczenia procesów erozyjnych,
osuwiskowych i pylenia ods oniętych w skarpach
gruntów,
d) maksymalna ochrona istniejącej zieleni wysokiej lub jej wymiana na gatunki dostosowane do nowych funkcji,
e) obsadzenie strefy parkingów (II) drzewami i
krzewami odpornymi na spaliny;
5) Obiekty przeznaczone na sta y pobyt ludzi nale y sytuować poza ucią liwo ciami drogi krajowej
nr 19. W przypadku sytuowania budynków wy ej
wymienionych w strefie zagro e i ucią liwo ci powodowanych ruchem drogowym, obowiązuje zastosowanie, staraniem i na koszt inwestora, rodków technicznych zmniejszających te ucią liwo ci
poni ej poziomu ustalonego w przepisach szczególnych, bąd zwiększających odporno ć budynku na
te zagro enia i ucią liwo ci.
4. Maksymalna wysoko ć zabudowy:
1) ko cio a zgodnie z zamierzeniami inwestora,
2) innych us ug publicznych do 12,0 m, III kondygnacje nadziemne, ostatnia zalecana w poddaszu
u ytkowym,
3) budynku plebanii do 12,0 m, III kondygnacje
nadziemne, ostatnia zalecana w poddaszu u ytkowym,
4) zabudowy gospodarczej i gara owej - do 7,0
m.
5. Geometria dachów budynków:
1) ko cio a dach wielospadowy o nachyleniu poaci do 60º, dopuszcza się lukarny i elementy wertykalne wie e, sygnaturka,
2) plebanii i innych budynków dachy wielospadowe o symetrycznym nachyleniu po aci do 50º,
dopuszcza się lukarny lub okna po aciowe,
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3) budynku gospodarczego, gara owego
dach
wielospadowy o symetrycznym nachyleniu po aci do 40º, dopuszcza się dach jednospadowy lub
ukszta towanie dachu w formie tarasu.
6. Maksymalny wska nik powierzchni zabudowy
7% powierzchni terenu planistycznego.
7. Minimalny wska nik powierzchni terenu biologicznie czynnej 60% powierzchni terenu planistycznego.
8. Obs uga komunikacyjna terenu oznaczonego
symbolem V1UP,ZP drogą wojewódzką, oznaczoną na za ączniku graficznym symbolem KD(W), dopuszcza się dojazd od strony drogi wewnętrznej,
oznaczonej symbolem KDW; wyklucza się dojazd od
strony drogi krajowej nr 19, oznaczonej symbolem
KD(K).
9. Minimalny wska nik miejsc parkingowych 1
miejsce parkingowe/10m² powierzchni u ytkowej
obiektów us ug publicznych.
10. Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
za ącznikiem graficznym, m. in.:
1) od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 19, oznaczonej symbolem KD(K) - 50,0 m,
2) od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, oznaczonej symbolem KD(W):
a) budynków us ug publicznych 40,0 m,
b) budynków gospodarczych, gara y, obiektów
sanitarnych - 15 m,
3) od podstawy skarpy minimalna odleg o ć budynków wed ug za ącznika graficznego; dopuszcza
się wkomponowanie w skarpę budynku gospodarczego, gara owego o p askim dachu.
§ 7.1. Wprowadza się zmianę polegająca na wydzieleniu z terenów przeznaczonych w planie na zabudowę zagrodową (oznaczonych symbolem MR) i
terenów upraw polowych (oznaczonych symbolem
RP)
terenu planistycznego, po o onego w obrębie Kolonia ucka, oznaczonego na za ączniku Nr 2
symbolami: V2UCc i KDW
2. Przeznaczenie terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem V2UCc us ugi
komercyjne ucią liwe,
b) terenu oznaczonego symbolem KDW
droga
wewnętrzna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbolem V2UCc:
- us ugi komercyjne handlu (detalicznego i hurtowego), rzemios a,
- socjalno-administracyjne,
- sk ady, magazyny, zabudowa gospodarcza, gara owa,
- infrastruktura techniczna,
- obs uga komunikacji,
- ziele os onowa
b) terenu oznaczonego symbolem KDW
infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
V2UCc:
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1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i
z zachowaniem warunków okre lonych w zmianie
planu i w przepisach szczególnych;
2) Budowa zak adu us ugowego z zakresu napraw,
konserwacji i serwisowania samochodów cię arowych (warsztat samochodowy, diagnostyka, wulkanizacja, lakiernia, myjnia, gara e), zaliczanych do
grupy mogących potencjalnie znacząco oddzia ywać
na rodowisko, z zachowaniem odpowiednich procedur; dopuszcza się przeznaczenie na us ugi handlu, rzemios a oraz lokalizację budynków magazynowych, sk adowych, gospodarczych, gara owych,
socjalno-administracyjnego - wolnostojących lub w
budynkach wielofunkcyjnych;
3) Sytuowanie zabudowy us ugowej oraz obiektów budowlanych i urządze , stanowiących zaplecze techniczne, z zachowaniem warunków:
a) zastosowania w zak adzie us ugowym dostępnych rodków technicznych i rozwiąza technologicznych ograniczających ucią liwo ć zak adu oraz
dotrzymania na granicy terenu standardów jako ci
rodowiska, okre lonych w przepisach szczególnych w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji
substancji do powietrza, ha asu, drga itp.,
b) nasadzenia wzd u granic dzia ki zieleni izolacyjnej, w tym pasa zieleni o szeroko ci od 3,0 m
do 5,0 m od terenu przeznaczonego na zabudowę
mieszkaniową,
c) urządzenie dróg wewnętrznych, parkingów,
placów dla obs ugi zak adu,
d) obowiązuje odwodnienie utwardzonej nawierzchni placów i dróg wewnętrznych przed przenikaniem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla
rodowiska;
e) dopuszcza się zbli enie zabudowy wymienionej w pkt 2 do granicy sąsiedniej dzia ki na terenie
oznaczonym symbolem V4UCc,P na odleg o ć min.
1,5 m lub przy granicy ww. dzia ki, z zachowaniem
przepisów szczególnych,
f) dopuszcza się zagospodarowanie po udniowej
czę ci terenu (między tylną linią zabudowy a pasem
zieleni os onowej) na sk ady, rezerwowe miejsca
parkingowe;
4) Wyklucza się zabudowę mieszkaniową, dopuszcza się zaplecze administracyjno-socjalne, niezbędne dla prowadzenia dzia alno ci us ugowej, ponadto
obowiązują warunki:
a) w zagospodarowaniu terenu nale y uwzględnić
istniejącą linię elektroenergetyczną redniego napięcia SN-15 kV wraz ze strefą ochronną, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ustaleniach ogólnych § 5
pkt 5;
b) w zagospodarowaniu terenu nale y zapewnić
wydzielenie drogi wewnętrznej (oznaczonej orientacyjnie na za ączniku graficznym symbolem KDW) o
minimalnej szeroko ci 5,0 m, do terenu planistycznego, po o onego w g ębi dzia ek, przeznaczonego
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonego symbolem V3MN, z zastrze eniem ust. 4,
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5) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunkowa krajobrazowych poprzez ujednolicenie charakteru zespo u zabudowy i jednorodną kolorystykę
cian zewnętrznych i pokrycia dachowego harmonizującą z krajobrazem;
6) Maksymalna wysoko ć zabudowy:
a) budynek us ugowy, administracyjno-socjalny dwie kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja w
poddaszu u ytkowym, do 12,0 m,
b) budynek gara owy, magazynowo-sk adowy
jedna kondygnacja nadziemna, do 8,0 m;
7) Geometria dachów forma dachu dostosowana do typu obiektu dachy wielospadowe o nachyleniu 10º do 30º;
8) Maksymalny wska nik powierzchni zabudowy
60% powierzchni terenu planistycznego;
9) Minimalny wska nik powierzchni terenu biologicznie czynnej 20% terenu planistycznego;
10) Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
za ącznikiem graficznym, od granicy ewidencyjnej
drogi wewnętrznej ( ączącej drogę krajową z drogą
wojewódzką), oznaczonej symbolem KDW:
- przednia linia zabudowy 10 m, z zastrze eniem
e budynek zak adu us ugowego, budynki magazynowe oraz budynek socjalno-administracyjny zostaną zlokalizowane w odleg o ci min. 20,0 m od ww.
granicy,
- tylnia linia zabudowy 122,0 m;
11) Obs uga komunikacyjna drogą wewnętrzną
( ączącą drogę krajową z drogą wojewódzką), oznaczoną symbolem KDW oraz projektowaną drogą
wewnętrzną, wymienioną w ust. 4 pkt 1;
12) Minimalny wska nik miejsc parkingowych 1
miejsce parkingowe / 100m² powierzchni zabudowy obiektów us ugowych.
4. Warunki zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem KDW:
1) Wydzielenie, zgodnie z zasadą orientacyjnie
okre loną na za ączniku graficznym i urządzenie staraniem inwestora drogi wewnętrznej o minimalnej
szeroko ci 5,0 m, dla obs ugi terenu V2UCc i terenu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem V3MN;
2) Dopuszcza się urządzenie dojazdu (bez wydzielania geodezyjnego) pod warunkiem, e zostanie zapewniony dostęp do terenu oznaczonego symbolem
V3MN, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 8.1. Wprowadza się zmianę polegającą na wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na tereny rolne (oznaczonego symbolem RP) terenu planistycznego, po o onego w obrębie Kolonia ucka,
oznaczonego na za ączniku Nr 2 symbolem V3MN.
2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) obs uga komunikacji (miejsca parkingowe, komunikacja wewnętrzna).
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3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i
warunkami ustalonymi zmianą planu i w przepisach
szczególnych;
2) Lokalizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dopuszcza się budowę budynku gospodarczego, gara owego lub gospodarczo-gara owego; sytuowanie ww. budynków jako wolnostojących lub
w formie zabudowy bli niaczej;
3) Nasadzenie zieleni os onowej wzd u granicy
dzia ki od strony terenów polnych;
4) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunkowa przyrodniczo-krajobrazowych obszaru poprzez
ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorodną
kolorystykę pokrycia dachowego, harmonizująca z
krajobrazem;
5) Maksymalna wysoko ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego
dwie kondygnacje
nadziemne, druga w poddaszu u ytkowym, do 9,0
m,
b) budynku gospodarczego, gara owego
jedna
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m;
6) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego dach wielospadowy o
nachyleniu po aci 30º - 45º lub w przypadku zabudowy bli niaczej jednospadowy o nachyleniu 30º
- 40º,
b) budynku gospodarczego, gara owego
dach
wielospadowy o nachyleniu po aci 15º - 30º, w
przypadku sytuowania budynku przy granicy dzia ki
jednospadowy, o nachyleniu do 30º;
7) Maksymalny wska nik powierzchni zabudowy
30% powierzchni dzia ki lub terenu planistycznego (w przypadku jego zabudowy jednym budynkiem
mieszkalnym z towarzyszącą zabudową);
8) Minimalny wska nik powierzchni terenu biologicznie czynnej - 30% powierzchni dzia ki lub terenu planistycznego (w przypadku jego zabudowy
jednym budynkiem mieszkalnym z towarzyszącą
zabudową);
9) Sytuowanie zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na zaączniku graficznym; dopuszcza się sytuowanie budynków w zbli eniu na odleg o ć 1,5 m do granicy
sąsiedniej dzia ki lub przy granicy dzia ki, z zachowaniem przepisów szczególnych;
10) Obs uga komunikacyjna drogą wewnętrzną,
oznaczoną symbolem KDW, w ączoną poprzez istniejącą drogę wewnętrzną do dróg publicznych
wojewódzkiej i krajowej lub w sposób okre lony w
§ 7 ust.4, pkt 2;
11) Zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej zgodnie z zasadami okre lonymi w ustaleniach
ogólnych.
§ 9.1. Wprowadza się zmianę polegającą na wydzieleniu z terenów przeznaczonych w planie pod
zabudowę mieszkaniową zagrodową (oznaczonych
symbolem MR) i terenów rolnych (oznaczonych
symbolem RP) terenu planistycznego po o onego
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w obrębie Kolonia ucka, oznaczonego na za ączniku Nr 2 symbolami: V4UCc,P i KDW.
2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem V4UCc,P:
- us ugi komercyjne ucią liwe,
- sk ady magazyny
b) terenu oznaczonego symbolem KDW
droga
wewnętrzna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbolem V4UCc,P:
- us ugi handlu (detalicznego, hurtowego)
- zabudowa gospodarcza, gara e, socjalno-administracyjne,
- infrastruktura techniczna,
- obs uga komunikacji,
- ziele os onowa,
b) terenu oznaczonego symbolem KDW - infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
oznaczonego symbolem V4UCc,P:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem warunków okre lonych zmianą planu
i w przepisach szczególnych;
2) Budowa zak adu us ugowego z zakresu napraw,
konserwacji, serwisowania maszyn rolniczych i ciągników (warsztat naprawczy), zaliczanych do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddzia ywać na rodowisko (z zachowaniem odpowiednich procedur) oraz obiektów przeznaczonych
na magazynowanie i us ugi handlu w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rolniczy i akcesoria dla maszyn
i ciągników oraz inne us ugi towarzyszące; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garaowych, socjalno-administracyjnego
wolnostojących lub w budynkach wielofunkcyjnych;
3) Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego; dopuszcza się zmianę sposobu u ytkowania na
funkcje us ugowo-magazynowe i jego rozbudowę;
4) Dopuszcza się uzupe nienie zabudowy przez
lokalizację nowych obiektów us ugowo-magazynowych i gospodarczych, towarzyszących funkcji terenu oraz urządze stanowiących zaplecze techniczne, z zachowaniem warunków:
a) dotrzymania na granicy terenu standardów jakoci rodowiska okre lonych w przepisach szczególnych, w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji
substancji szkodliwych w powietrzu, ha asu, drga ,
b) nasadzenia wzd u granicy wschodniej zieleni
os onowej i pasa zieleni
o szeroko ci od 3,0 do 5,0 m od terenu przeznaczonego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
c) urządzenie dróg wewnętrznych, placów, miejsc
postojowych dla obs ugi zak adu,
d) obowiązuje odwodnienie utwardzonej nawierzchni placów i dróg wewnętrznych, zabezpieczające przed przenikaniem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla rodowiska;
5) Wyklucza się zabudowę mieszkaniową, dopuszcza się zaplecze administracyjno-socjalne, nie-
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zbędne dla prowadzenia dzia alno ci us ugowej;
6) W zagospodarowaniu terenu i w sytuowaniu
zabudowy nale y uwzględnić istniejącą napowietrzną linię elektroenergetyczną redniego napięcia SN15 kV wraz ze strefą ochronną, zgodnie z zasadami
okre lonymi w ustaleniach ogólnych w §5 pkt. 5;
7) W zagospodarowaniu terenu nale y zapewnić
wydzielenie drogi wewnętrznej, oznaczonej orientacyjnie na za ączniku graficznym symbolem KDW;
8) Dopuszcza się zagospodarowanie po udniowej
czę ci terenu (między tylną linią zabudowy a pasem
zieleni os onowej) na sk ady, rezerwowe miejsca
parkingowe;
9) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunkowa krajobrazowych poprzez ujednolicenie charakteru zespo u zabudowy i jednorodną kolorystykę
cian zewnętrznych i pokrycia dachowego harmonizującą z krajobrazem;
10) Maksymalna wysoko ć zabudowy:
a) budynek us ugowy, administracyjno-socjalny dwie kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja w
poddaszu u ytkowym, do 9,0 m,
b) budynek gara owy, magazynowo-sk adowy
jedna kondygnacja nadziemna, do 9,0 m;
11) Geometria dachów
forma dachu dostosowana do typu obiektu dachy wielospadowe o nachyleniu 10º do 30º;
12) Maksymalny wska nik powierzchni zabudowy
40% powierzchni terenu planistycznego;
13) Minimalny wska nik powierzchni terenu biologicznie czynnej 30% powierzchni terenu planistycznego;
14) Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
za ącznikiem graficznym, od granicy ewidencyjnej
drogi wewnętrznej ( ączącej drogę krajową z drogą
wojewódzką), oznaczonej symbolem KDW:
- przednia linia zabudowy
min. 10,0 m, z zastrze eniem e budynek zak adu us ugowego, obiekty magazynowe oraz budynek socjalno administracyjny zostaną zlokalizowane w odleg o ci min. 20,0
m od ww. granicy,
- tylnia linia zabudowy
do 122,0 m;
15) Obs uga komunikacyjna z istniejącej drogi
wewnętrznej ( ączącej drogę krajową z drogą wojewódzką), oznaczoną symbolem KDW oraz projektowaną drogą wewnętrzną;
16) Minimalny wska nik miejsc parkingowych 1
miejsce parkingowe / 150m² powierzchni zabudowy obiektów us ugowo-magazynowych.
4. Warunki zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem KDW:
1) Wydzielenie zgodnie z zasadą orientacyjnie
okre loną na za ączniku graficznym i urządzenie staraniem inwestora drogi wewnętrznej, o minimalnej
szeroko ci 5,0 m dla obs ugi terenu V4UCc,P i terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem V5MN;
2) Dopuszcza się urządzenie dojazdu (bez wydzielania geodezyjnego) pod warunkiem, e zostanie zapewniony dostęp do terenu oznaczonego symbolem
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V5MN, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 10.1. Wprowadza się zmianę polegającą na wydzieleniu z terenu przeznaczonego na tereny rolne
(oznaczone symbolem RP ) terenu planistycznego,
po o onego w obrębie Kolonia ucka, oznaczonego
na za ączniku Nr 2 symbolem V5MN.
2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) obs uga komunikacji.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem
ustalonym zmianą planu;
2) Mo liwo ć lokalizacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, budynków gospodarczych, garaowych lub gospodarczo-gara owych wolnostojących lub w formie zabudowy bli niaczej;
3) Nasadzenie zieleni os onowej wzd u granicy
dzia ki od strony terenów polnych;
4) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunkowa przyrodniczo-krajobrazowych obszaru poprzez
ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorodną
kolorystykę pokrycia dachowego, harmonizującą z
krajobrazem;
5) Maksymalna wysoko ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego
dwie kondygnacje
nadziemne, druga w poddaszu u ytkowym, do 9,0
m,
b) budynku gospodarczego, gara owego
jedna
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m;
6) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego dach wielospadowy o
nachyleniu po aci 30º - 45º lub w przypadku zabudowy bli niaczej jednospadowy o nachyleniu 30º
- 40º,
b) budynku gospodarczego, gara owego
dach
wielospadowy o nachyleniu po aci 15º - 30º, w
przypadku sytuowania budynku przy granicy dzia ki
jednospadowy, o nachyleniu do 30º;
7) Maksymalny wska nik powierzchni zabudowy
30% powierzchni dzia ki lub terenu planistycznego;
8) Minimalny wska nik powierzchni terenu biologicznie czynnej - 40% powierzchni dzia ki lub terenu
planistycznego;
9) Sytuowanie zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na zaączniku graficznym; dopuszcza się sytuowanie budynków w zbli eniu na odleg o ć 1,5 m do granicy
sąsiedniej dzia ki lub przy granicy dzia ki, z zachowaniem przepisów szczególnych;
10) Obs uga komunikacyjna od drogi wewnętrznej, poprzez dojazd (drogą dojazdową) o minimalnej
szeroko ci 5,0 m wydzieloną i urządzoną staraniem
inwestora na terenie oznaczonym symbolem V4UCc,P, z zastrze eniem warunków § 9 ust. 4 pkt 2.
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ROZDZIA III
USTALENIA KO COWE
§ 11. Dla terenów objętych niniejszą zmianą, ustala się stawkę procentową w wysoko ci 5%, s u ącą naliczeniu jednorazowej op aty na rzecz gminy, z
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci, będącego
skutkiem uchwalenia zmiany planu, w przypadku
zbycia nieruchomo ci w terminie 5 lat od dnia, w
którym zmiana planu sta a się obowiązująca.
§ 12. Z dniem wej cia w ycie niniejszej uchwa y,
tracą wa no ć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, z
pó niejszymi zmianami, w granicach terenów objętych zmianą planu.
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§ 13. Wykonanie uchwa y powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 14. Uchwa a podlega og oszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 15. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 30 dni
od dnia og oszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kopy ć
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Za ącznik Nr 3
do uchwa y Nr XXXIII/211/09
Rady Gminy Lubartów
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów
Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, wyo onego do publicznego wglądu w terminie od 9
wrze nia do 9 pa dziernika 2009 r. o następnie w

terminie wyznaczonym do wnoszenia uwag tj. do
30 pa dziernika 2009 r. mnie wniesiono adnych
uwag.
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Za ącznik Nr 4
do uchwa y Nr XXXIII/211/09
Rady Gminy Lubartów
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zada
w asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Opracowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, nie powoduje konieczno ci realizacji inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, które nale ą do zada
w asnych gminy.

