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UCHWADA NR XXXIV-261/2009

 RADY GMINY URZĘDÓW

	z	dnia	27	listopada	2009	r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
gminy Urzędów ｠ etap II

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	 i	art.	40	ust.	
1	 ustawy	 z	 dnia	 8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	
gminnym	(t.j.	z	2001	r.	Dz.	U.	Nr	142,	poz.	1591,	
z	 pópn.	 zm.),	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.	U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717	
z	pópn.	 zm.),	uchwaEy	Nr	XXXVII/256/2006	Rady	
Gminy	Urzędów	z	dnia	28	lutego	2006r.	w	sprawie	
przystąpienia	 do	 sporządzenia	 zmiany	 miejscowe-
go	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 Gmi-
ny	Urzędów,	UchwaEy	Nr	IV/36/2007	Rady	Gminy	
Urzędów	z	dnia	30	stycznia	2007r.	w	sprawie	przy-
stąpienia	do	sporządzenia	zmian	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	Gminy	Urzędów,	
UchwaEy	Nr	XV/146/2008	Rady	Gminy	Urzędów	z	
dnia	4	kwietnia	2008r.	w	sprawie	przystąpienia	do	
sporządzenia	zmian	miejscowego	planu	zagospoda-
rowania	przestrzennego	Gminy	Urzędów,	UchwaEy	
Nr	XVIII/168/2008	Rady	Gminy	Urzędów	z	dnia	27	
czerwca	2008r.	w	sprawie	przystąpienia	do	sporzą-
dzenia	zmian	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	 Gminy	 Urzędów,	 po	 stwierdzeniu	
zgodno[ci	 ustaleG	 niniejszej	 uchwaEy	 ze	 ｧStudium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	prze-
strzennego	gminy	Urzędówｦ	｠	Rada	Gminy	uchwa-
la,	co	następuje:

RozdziaE 1
Przepisy wstępne

§	 1.1.	 Uchwala	 się	 zmiany	 miejscowego	 planu	
zagospodarowania	przestrzennego	gminy	Urzędów	
zwanego	dalej	planem,	dla	obszarów	w	obrębach:

-	obszar	w	obrębie	geodezyjnym	MikoEajówka,	
dz.	nr	ew.	64/2,	65	w	granicach	zgodnych	z	ry-

sunkiem	planu	zaE.	nr	9,
-	obszary	w	obrębie	geodezyjnym	Mikuszewskie,	
dz.	nr	ew.	44	w	granicach	zgodnych	z	rysunkiem	

planu	zaE.	nr	14	
-	obszary	w	obrębie	geodezyjnym	Moniaki,	
dz.	nr	ew.	220/11,	220/12,	220/13,	220/15	gra-

nicach	zgodnych	z	rysunkiem	planu	zaE.	nr	19,
dz.	nr	 ew.	220/31	granicach	 zgodnych	z	 rysun-

kiem	planu	zaE.	nr	20,
-	obszary	w	obrębie	geodezyjnym	Wierzbica,	
dz.	nr	ew.	482	w	granicach	zgodnych	z	rysunkiem	

planu	zaE.	nr	38,
dz.	nr	ew.	484/3	granicach	zgodnych	z	rysunkiem	

planu	zaE.	nr	39,
-	obszary	w	obrębie	geodezyjnym	Wodna,	

dz.	 nr	 ew.750,	 1126,	 760,	 761,	 762,	 763,	
764/1,	765,	766,	770/1,	770/2,	771,	772,	773,	
774,	775,	776,	777/1,	777/2,	779,	780	w	grani-
cach	zgodnych	z	rysunkiem	planu	zaE.	nr	42,

2.	Plan	wyrarony	jest	w	postaci:
1)	ustaleG	będących	tre[cią	niniejszej	uchwaEy;
2)	rysunków	planu	w	skali	1:1000,	będących	za-

Eącznikami	do	niniejszej	uchwaEy	nr	9,	14,	19,	20,	
38,	39,	42		w	zakresie	wynikającym	z	ustaleG	pla-
nu.

3)	Rozstrzygnięcia	Rady	Gminy	Urzędów	o	sposo-
bie	realizacji	zapisanych	w	planie	inwestycji	z	zakre-
su	infrastruktury	technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	
wEasnych	 gminy	 oraz	 zasadach	 ich	 finansowania	
stanowią	zaEącznik	nr	54.

§	2.	Plan	okre[la:
1.	 Przeznaczenie	 terenów	 oraz	 linie	 rozgranicza-

jące	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	i	rórnych	zasa-
dach	zagospodarowania	(§	6);

2.	 Zasady	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	 Eadu	 prze-
strzennego	(§	7);

3.	Zasady	ochrony	[rodowiska,	przyrody	 i	krajo-
brazu	kulturowego	(§	8);

4.	Zasady	ochrony	dziedzictwa	kulturowego	i	za-
bytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej	(§	9);

5.	Wymagania	wynikające	z	potrzeb	ksztaEtowa-
nia	przestrzeni	publicznej	(§	10);

6.	Granice	i	sposoby	zagospodarowania	terenów	
lub	 obiektów	 podlegających	 ochronie,	 ustalonych	
na	podstawie	odrębnych	przepisów,	w	tym	terenów	
górniczych,	 a	 takre	 nararonych	 na	 niebezpieczeG-
stwo	 powodzi	 oraz	 zagroronych	 osuwaniem	 się	
mas	ziemnych	(§	11);

7.	 SzczegóEowe	 zasady	 i	 warunki	 scalania	 i	 po-
dziaEu	nieruchomo[ci	objętych	planem	miejscowym	
(§	12);

8.	SzczegóEowe	warunki	zagospodarowania	tere-
nów	oraz	ograniczenia	w	 ich	urytkowaniu,	w	tym	
zakaz	zabudowy	(§	14);

9.	Ustalenia	dotyczące	zasad	modernizacji,	rozbu-
dowy	i	budowy	systemów	komunikacji	i	infrastruk-
tury	technicznej	(§	13);

10.	 Sposób	 i	 termin	 tymczasowego	 zagospoda-
rowania,	urządzania	i	urytkowania	terenów	(§	15);

11.	 Stawki	 procentowe,	 na	 podstawie	 których	
ustala	się	opEatę,	o	której	mowa	w	art.	36	ust.	4	
ustawy	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 prze-
strzennym	z	dnia	27	marca	2003	r.	(§	18).
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§	3.	Ustaleniami	planu	są	następujące	oznaczenia	
graficzne:

1.	 Granice	 obszarów	 objętych	 uchwaEą	 (granica	
zmiany	planu).

2.	Granice	gminy.
3.	Linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	i	rórnych	zasadach	zagospodarowania.
4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy.
5.	Oznaczenia	terenów	o	rórnym	przeznaczeniu	i	

rórnych	zasadach	zagospodarowania.
6.	Granice	Obszaru	Wysokiej	Ochrony	Wód	Pod-

ziemnych.
7.	Granice	Systemu	Ekologicznego	Gminy.

§	4.	Umieszczone	na	rysunku	zmian	planu	pozo-
staEe	elementy		graficzne	mają	charakter	informacyj-
ny	i	nie	stanowią	ustaleG	zmian	planu	miejscowego.

§	5.	Ilekroć	w	planie	jest	mowa	o:
1.	Planie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	zmiany	miej-

scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
gminy	 Urzędów	 dla	 obszarów	 okre[lonych	 w	 §1,	
ust.	1.

2.	Uchwale	｠	nalery	przez	to	rozumieć	niniejszą	
UchwaEę	Rady	Gminy	Urzędów	w	sprawie	zatwier-
dzenia	 (uchwalenia)	 zmian	 miejscowego	 planu	 za-
gospodarowania	przestrzennego	gminy	Urzędów	dla	
obszarów	okre[lonych	w	§1,	ust.	1.

3.	Przepisach	szczególnych	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	przepisy	ustaw	wraz	z	aktami	wykonawczymi.

4.	Liniach	rozgraniczających	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	 linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	prze-
znaczeniu	i	rórnych	zasadach	zagospodarowania.

5.	Przeznaczeniu	podstawowym	(dominującym)	｠	
nalery	przez	to	rozumieć	dominujące	przeznaczenie	
terenu	wyodrębnionego	liniami	rozgraniczającymi.

6.	 Przeznaczeniu	 dopuszczalnym	 ｠	 nalery	 przez	
to	 rozumieć	 rodzaje	 przeznaczenia	 terenu	 inne	 nir	
podstawowe,	które	je	uzupeEniają	lub	wzbogacają.

7.	Nieprzekraczalnych	liniach	zabudowy	｠	nalery	
przez	to	rozumieć	linię,	poza	którą	plan	zakazuje	sy-
tuowania	zabudowy.

8.	Intensywno[ci	zabudowy	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	stosunek	powierzchni	caEkowitej	zabudowy	
obiektów	kubaturowych	do	caEkowitej	powierzchni	
dziaEki.

9.	Terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	wydzielony	
liniami	rozgraniczającymi	obszar	o	okre[lonej	w	pla-
nie	funkcji	podstawowej,	oznaczony	odpowiednimi	
symbolami	urytkowania.

10.	UsEugi	komercyjne	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
usEugi	finansowane	ze	[rodków	niepublicznych,	na-
stawione	na	zysk	sEurące	zaspokojeniu	potrzeb	lud-
no[ci,	będące	w	zarządzaniu	osób	fizycznych,	spóE-
ek,	przedsiębiorstw	usEugowych	itp.

RozdziaE 2
Ustalenia ogólne ｠ dla caEego obszaru objętego 

planem

§	6.	Przeznaczenie	terenów	oraz	linie	rozgranicza-
jące	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	i	rórnych	zasa-
dach	zagospodarowania

1.	Ustala	 się	 przeznaczenie	 terenów,	wyznaczo-
nych	 liniami	 rozgraniczającymi	 i	 oznaczonych	 po-
szczególnymi	symbolami	zgodnie	z	rysunkiem	planu:

1)	MN	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	 jedno-
rodzinnej;

2)	MN/U	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jedno-
rodzinnej	z	usEugami;

3)	U	｠	tereny	zabudowy	usEugowej;
4)	E	｠	tereny	infrastruktury	technicznej	｠	elektro-

energetyka	(stacje	transformatorowe)
5)	Tereny	komunikacji	oznaczono	symbolami:
a)	 KDW(Z)	 	 ｠	 tereny	 dróg	 publicznych	 ｠	 droga	

wojewódzka	(zbiorcza);
b)	 KDP(Z)	 	 	 ｠	 tereny	 dróg	 publicznych	 ｠	 droga	

powiatowa	(zbiorcza);
c)	 KDG(L)	 	 	 ｠	 tereny	 dróg	 publicznych	 ｠	 droga	

gminna	(lokalna);
d)	 KDG(D)	 	 ｠	 tereny	 dróg	 publicznych	 ｠	 droga	

gminna	(dojazdowa);
e)	KDX							｠	ciągi	pieszo-jezdne;
2.	Dla	terenów,	o	których	mowa	w	§6	ust.1	ustala	

się	przeznaczenie	podstawowe,	a	w	uzasadnionych	
przypadkach	okre[la	się	przeznaczenie	dopuszczal-
ne	oraz	warunki	jego	dopuszczania.

§	 7.	 Zasady	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	 Eadu	 prze-
strzennego

Ustala	 się	 następujące	 zasady	 ochrony	 i	 ksztaE-
towania	 Eadu	przestrzennego	dla	 obszaru	objętego	
planem:

1.	Na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	MN	i	na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej	z	usEugami	MN/U	zakazuje	się	 loka-
lizowania	nowych	budynków	w	granicach	dziaEki	(z	
wyjątkiem	 budynków	w	 zabudowie	 blipniaczej	 lub	
szeregowej)	lub	w	odlegEo[ci	1,5	m	od	niej.

2.	 Na	 terenach	 innych,	 nir	 tereny	 zabudowy	
mieszkaniowej	 jednorodzinnej	MN	i	tereny	zabudo-
wy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	z	usEugami	MN/U,	
dopuszcza	się	 lokalizowanie	nowych	budynków	w	
granicach	 dziaEek	 lub	 w	 odlegEo[ci	 nie	 blirszej	 nir	
1,5	m	od	niej.	Ustalenie	to	nie	obowiązuje	w	przy-
padku	 granic	 dziaEek	 pokrywających	 się	 z	 liniami	
rozgraniczającymi.

3.	 Forma	 nowych	 budynków	 mieszkalnych	 po-
winna	nawiązywać	do	wzorców	 regionalnych.	Nie	
ustala	 się	 ograniczeG	 w	 zakresie	 materiaEów	 kon-
strukcyjnych.	Nalery	stosować	tradycyjne	materiaEy	
wykoGczeniowe	｠	gEadkie	tynki	w	jasnych	kolorach,	
drewno,	 lokalny	 kamieG	 itp.	 Forma	 budynku	 musi	
uwzględniać	następujące	ustalenia:

-	wymagany	ksztaEt	budynku	｠	horyzontalny;
-	wymagany	rzut	budynku	｠	prostokątny;	zaleca-

ne	ganki,	werandy	i	podcienia	drewniane	pod	oka-
pem	dachu;

-	 dopuszcza	 się	 rzut	 budynku	 ｠	 kwadratowy	 w	
zabudowie	blipniaczej	lub	szeregowej;
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-	wymagany	ksztaEt	dachu	｠	dwuspadowy,	syme-
tryczny,	o	nachyleniu	poEaci	do	45°;	mogą	wystąpić	
naczóEki	i	okapy	wzdEur	dEurszej	elewacji;	

-	dopuszcza	się	stosowanie	dachów	czterospado-
wych,	pokrycia	z	ciemnych	materiaEów;

-	wymagana	wysoko[ć	budynku	｠	max.	dwie	kon-
dygnacje	 naziemne	 (w	 tym	 poddasze	 urytkowe);	
poziom	parteru	max.	0,5	m	nad	poziomem	terenu;	
wysoko[ć	gEówki	kominowej	nad	poziomem	terenu	
｠	max.	12	m.

4.	Budynki	o	przeznaczeniu	 innym,	nir	mieszkal-
ne,	nalery	ksztaEtować	z	uwzględnieniem	harmonij-
nego	wpisania	w	lokalny	krajobraz.

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

1.	Zakazuje	się	przekraczania	standardów	jako[ci	
[rodowiska	 okre[lonych	 w	 przepisach	 szczegól-
nych.

2.	 Nakazuje	 się	 ochronę	 gruntu,	 wód	 podziem-
nych	i	powierzchniowych	poprzez:

1)	 zakaz	 odprowadzania	 nieoczyszczonych	 [cie-
ków	do	wód	powierzchniowych	i	gruntu;

2)	zakaz	odprowadzania	wszelkich	[cieków	sani-
tarnych	 i	 poprodukcyjnych	 do	 wód	 powierzchnio-
wych	i	do	gruntu	w	obszarze	strefy	ochrony	po[red-
niej	 zewnętrznej	 dla	 ujęcie	 komunalnego	 i	 Fabryki	
Dorysk	Tocznych	w	Kra[niku;

-	objęcie	zorganizowanym	systemem	zaopatrzenia	
w	wodę	i	odprowadzania	[cieków	sanitarnych	tere-
nów	zabudowy;

3)	do	czasu	wybudowania	zorganizowanego	sys-
temu	odprowadzania	[cieków	sanitarnych	dopusz-
cza	się	korzystanie	z	rozwiązaG	indywidualnych	tj.	
bezodpEywowych	zbiorników	do	gromadzenia	[cie-
ków,	a	poza	granicą	strefy	ochrony	po[redniej	ze-
wnętrznej	dla	ujęcia	komunalnego	i	FDT	w	Kra[niku	
przydomowych	oczyszczalni;

4)	dopuszcza	się	odprowadzanie	[cieków	popro-
dukcyjnych	do	kanalizacji	sanitarnej.

5)	nakaz	zachowania	przebiegu	i	drorno[ci	rowów	
melioracyjnych;

3.	Nakazuje	się	ochronę	powietrza	poprzez:
1)	 wykorzystanie	 niskoemisyjnego	 czynnika	

grzewczego	 w	 indywidualnych	 pródEach	 energii	
cieplnej;

2)	stosowanie	zieleni	izolacyjnej	przy	ciągach	ko-
munikacyjnych,	 zalecane	 są	 gatunki	 li[ciaste,	 od-
porne	na	emisję	spalin	samochodowych.

4.	Nakazuje	się	w	obrębie	terenów:
1)		MN,	zachowanie	dopuszczalnego	poziomu	ha-

Easu	jak	dla	terenów	przeznaczonych	pod	zabudowę	
mieszkaniową;

2)	 MN/U,	 U	 zachowanie	 dopuszczalnego	 pozio-
mu	haEasu	jak	dla	terenów	przeznaczonych	na	cele	
mieszkaniowo-usEugowe.

5.	Nakazuje	się	ksztaEtowanie,	wprowadzanie	no-
wej	zabudowy	z	uwzględnieniem	istniejącej	zieleni.	
Wycinanie	 drzewostanu	 powinno	 mieć	 charakter	
marginalny	 i	 sprowadzać	 się	 do	 egzemplarzy	 naj-

mniej	warto[ciowych.
6.	Nakazuje	się	tworzenie	ciągów	zieleni	izolacyj-

nej	zgodnie	z	rysunkiem	planu.
7.	 Adaptuje	 się	 strefę	 ochrony	 po[redniej	 we-

wnętrznej	 i	 strefę	 ochrony	 po[redniej	 zewnętrznej	
dla	ujęcie	komunalnego	i	Fabryki	Dorysk	Tocznych	
w	Kra[niku,	w	zasięgu	których	znajduje	się	obszary	
planu	w	obrębie	geodezyjnym	Wodna	w	granicach	
planu	zaE.	nr	42.	Na	terenie	stref	ochronnych	wpro-
wadza	 się	 następujące	 zakazy	 zgodnie	 z	 decyzją	
znak:	OS.II.6210/194/96	z	dnia	15.07.1996	r.	wy-
daną	z	upowarnienia	Wojewody	Lubelskiego	przez	
Dyrektora	 WydziaEu	 Ochrony	 Zrodowiska	 Urzędu	
Wojewódzkiego	 w	 Lublinie,	 ustanawiającą	 strefy	
ochronne	komunalnego	ujęcia	wody	w	dzielnicy	Fa-
brycznej	Kra[nika:

1)	w	strefie	ochrony	po[redniej	｠	wewnętrznej:
-	wprowadzania	[cieków	i	gnojowicy	do	gruntu,
-	 lokalizowania	 zakEadów	 przemysEowych	 i	 ferm	

hodowlanych,
-	 lokalizowania	magazynów	i	produktów	ropopo-

chodnych	oraz	rurociągów	do	ich	transportu,
-	lokalizowania	wysypisk	i	wylewisk	odpadów	ko-

munalnych	i	przemysEowych,
-	lokalizowania	cmentarzy	i	grzebowisk	zwierząt,
-	 przechowywania	 i	 skEadowania	 odpadów	 pro-

mieniotwórczych,
-	urządzania	parkingów,	obozowisk	i	myjni	pojaz-

dów	mechanicznych,
-	wykonywania	wykopów	ziemnych	oraz	prowa-

dzenia	odwodnieG	budowlanych,
-	budowy	dróg	publicznych,
-	stosowania	nawozów	sztucznych	i	chemicznych	

[rodków	ochrony	ro[lin	｠	z	wyEączeniem	przypad-
ku	 konieczno[ci	 zastosowania	 tych	 [rodków	 dla	
ochrony	 drzewostanu	 przez	Nadle[nictwo	w	Stró-
ry	｠	sposób	przeprowadzenia	tych	zabiegów	nalery	
uzgodnić	z	TSSE	w	Kra[niku;

2)	w	strefie	ochrony	po[redniej	｠	zewnętrznej:
-	odprowadzania	[cieków	do	ziemi	za	wyjątkiem	

wEa[ciwie	oczyszczonych	wód	opadowych,
-	lokalizowania	ferm	hodowlanych	i	innych	zakEa-

dów	przemysEowych	mogących	wpEynąć	na	jako[ć	
wód	podziemnych,	w	tym	gEównie	zakEadów	prze-
mysEu	chemicznego.	Przy	lokalizacji	nowych	obiek-
tów	konieczne	jest	opracowanie	oceny	oddziaEywa-
nia	na	[rodowisko.

-	nalery	zlikwidować	dzikie	wysypiska	[mieci	i	nie	
dopuszczać	do	lokalizacji	nowych,

-	lokalizacji	nowych	stacji	benzynowych,
-	 realizacji	 dróg	 publicznych	 bez	 nalerytego	 od-

wodnienia,
-	lokalizacji	nowych	kotEowni	na	paliwo	staEe.
Ponadto	w	obszarze	strefy	dla	 jej	urytkowników	

wymagane	 jest	 skEadowanie	 gnojowicy	 na	 szczel-
nych	tacach.

8.	 Adaptuje	 się	 Obszar	 Wysokiej	 Ochrony	 Wód	
Podziemnych	 występujący	 w	 zachodniej	 i	 poEu-
dniowej	czę[ci	gminy	Urzędów.	Jest	to	obszar	wy-
stępowania	 wód	 kredowych	 silnie	 nararonych	 na	
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zanieczyszczenia	 powierzchniowe	 ze	 względu	 na	
brak	 warstw	 izolujących.	 Celem	 wydzielenia	 tego	
obszaru	jest	zachowanie	wgEębnych	poziomów	wo-
dono[nych	z	czystymi	wodami	do	wykorzystania	w	
przyszEo[ci.	

W	OWOPW	znajdują	się	obszary	planu	w	obrębie	
geodezyjnym	MikoEajówka	w	granicach	planu	zaE.	nr	
9;	

w	obrębie	geodezyjnym	Moniaki	w	granicach	pla-
nu	zaE.	nr		19,	20,	oraz	czę[ć	obszaru	planu	zgodnie	
z	zaE.	nr	42;

1)	W	obrębie	obszaru	zakazuje	się	 lokalizowania	
obiektów,	które	mogą	mieć	ujemny	wpEyw	na	wody	
podziemne.

2)	 W	 obrębie	 obszaru	 nakazuje	 się	 likwidację	
punktowych	ognisk	zanieczyszczeG.

9.	Adaptuje	się	System	Ekologiczny	Gminy	(lokal-
ny	Ekologiczny	System	Obszarów	Chronionych).	W	
obrębie	SEG	znajdują	się	obszary:

w	obrębie	geodezyjnym	MikoEajówka	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu	zaE.	nr	9;

w	obrębie	geodezyjnym	Moniaki	w	granicach	pla-
nu	 zaE.	 nr	 20	 oraz	 czę[ć	 obszaru	 planu	 zgodnie	 z	
zaE.	nr	19;

w	których	ustala	się:
1)	 Zakaz	 lokalizacji	 wszelkich	 inwestycji,	 mogą-

cych	 destabilizować	 równowagę	 ekologiczną,	 a	
więc	 inwestycji	 uciąrliwych	 dla	 [rodowiska,	 bądp	
pogorszyć	jego	stan.

2)	Zakazuje	się	lokalizowania	agresywnych	i	mo-
nolitycznych	 form	 zabudowy	 kubaturowej	 oraz	
urządzeG	infrastruktury	technicznej,	mogących	zdy-
sharmonizować	krajobraz.

3)	 Zakazuje	 się	 skEadowania	 wszelkiego	 rodzaju	
odpadów,	lokalizowania	wylewisk	gnojowicy	i	nie-
czysto[ci	oraz	grzebowisk	zwierząt.

4)	 Zakazuje	 się	 tworzenia	 nasypów	 ziemnych,	
usytuowanych	poprzecznie	 do	 osi	 dolin	 rzecznych	
(z	wyjątkiem	grobli,	budowanych	bądp	odbudowy-
wanych	w	ramach	rozwoju	maEej	retencji)	i	 innych	
wyrapnie	pasmowych	obnireG.

5)	 Zakazuje	 się	 eksploatacji	 surowców	 mineral-
nych.

6)	 Wymagana	 jest	 szczególna	 dbaEo[ć	 o	 odna-
wialno[ć	zasobów	oraz	dziaEaG	wzmacniających	 	 i	
wzbogacających	[rodowisko.

7)	Nalery	ograniczyć	eksploatację	wód	podziem-
nych	 do	 poziomu,	 który	 nie	 zagrara	 destabilizacji	
stosunków	wodnych.

8)	Nalery	preferować	rolnictwo	ekologiczne,	bądp	
ekstensywne.

9)	 Gospodarkę	 le[ną	 nalery	 podporządkować	
funkcji	ochronnej	lasów	jako	pierwszoplanowej.

10)	Nalery	dostosować	zagospodarowanie	rekre-
acyjne	do	chEonno[ci	turystycznej	terenów.

11)	Nalery	spowolnić	obieg	wody	w	systemie	po-
przez	odbudowę	maEej	retencji.

12)	Nalery	przebudować	drzewostany	w	kierunku	
ich	większej	zgodno[ci	z	siedliskiem.

13)	 Nalery	 stosować	 rórne	 formy	 fitomelioracji	

w	 najuborszych	 przyrodniczo	 ogniwach	 systemu,	
tj.	na	kierunkach	potencjalnych	powiązaG	przyrod-
niczych.

14)	 Nalery	 osEabiać	 blokujące	 dziaEanie	 barier	
ekologicznych	 (poprzez	 poszerzenie	 lub	 budowę	
nowych	przepustów	w	nasypach	drogowych)	oraz	
likwidować	 obiekty	 destrukcyjnie	 oddziaEywujące	
na	 funkcjonowanie	systemu	(zwEaszcza	dzikie	wy-
sypiska).

15)	 Nalery	 rekultywować	 tereny	 zdegradowane	
(poeksploatacyjne).

16)	Nalery	poprawić	funkcjonowanie	ciągów	eko-
logicznych	(poprzez	obudowę	biologiczną	cieków).

17)	Wyznacza	się	strefę	ochrony	warunków	sie-
dliskowych	lasu	o	szeroko[ci	do	150	m.	Strefa	jest	
wyEączona	 spod	 lokalizacji	 obiektów	 i	 urządzeG	
uciąrliwych	dla	 [rodowiska	 le[nego,	 a	 takre	 spod	
takich	 prac	 hydrotechnicznych	 i	 melioracyjnych,	
które	zmieniając	stosunki	wodne,	mogą	pogorszyć	
warunki	siedliskowe	lasu.	Gospodarka	przestrzenna	
w	tej	strefie	powinna	uwzględniać	walory	wizualno-
krajobrazowe,	 jakie	 wspóEtworzy	 las	 (zwEaszcza	 o	
urozmaiconej	linii	brzegowej)	i	wykluczać	zabudowę	
mieszkaniową	w	promieniu	50	m	od	jego	skraju.

§	 9.	 Zasady	 ochrony	 dziedzictwa	 kulturowego	 i	
zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej

Na	obszarze	objętym	opracowaniem	nie	ma	ujaw-
nionych	 stanowisk	 archeologicznych.	 W	 wypadku	
przypadkowego	znalezienia	przedmiotu,	co	do	któ-
rego	 istnieje	 przypuszczenie,	 ir	 jest	 on	 zabytkiem	
archeologicznym,	znalazca	zobowiązany	jest	zabez-
pieczyć	 ten	 przedmiot	 i	 oznakować	 miejsce	 jego	
znalezienia	 oraz	 niezwEocznie	 zawiadomić	 o	 znale-
zieniu	tego	przedmiotu	Lubelskiego	Wojewódzkiego	
Konserwatora	Zabytków.

§	10.	Zasady	wynikające	z	potrzeb	ksztaEtowania	
przestrzeni	publicznej

Nakazuje	się	urządzenie	[cierek	rowerowych	i	cią-
gów	spacerowych,	wyrórnionych	i	zrórnicowanych	
materiaEem.

Nakazuje	 się	 o[wietlenia	 ciągów	 komunikacyj-
nych.

Nakazuje	 się	 realizacji	 zieleni	 izolacyjnej	 pomię-
dzy	ciągami	komunikacyjnymi	w	 formie	szpalerów		
drzew	lub	zieleni	niskiej	(trawiastej	w	powiązaniu	z	
krzewami	pEorącymi);

Dopuszcza	się	lokalizacji	sEupów	informacyjnych,	
dostosowanych	formą	i	wielko[cią	do	otoczenia.

§	11.	Granice	i	sposoby	zagospodarowania	tere-
nów	 lub	obiektów	podlegających	ochronie,	ustalo-
nych	 na	 podstawie	 odrębnych	 przepisów,	 w	 tym	
terenów	górniczych,	a	takre	nararonych	na	niebez-
pieczeGstwo	powodzi	oraz	zagroronych	osuwaniem	
się	mas	ziemnych
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Brak	takich	terenów.

§	12.	SzczegóEowe	zasady	i	warunki	scalania	i	po-
dziaEu	nieruchomo[ci	objętych	planem	miejscowym:

1.	PodziaE	na	dziaEki	musi	być	dokonany	zgodnie	
z	wyznaczonymi	liniami	rozgraniczającymi	tereny	o	
rórnych	funkcjach	i	rórnych	zasadach	zagospodaro-
wania	(zgodnie	z	rysunkiem	planu).

2.	Wydzielone	dziaEki	budowlane	muszą	mieć	za-
pewniony	dostęp	do	sieci	infrastruktury	technicznej.

3.	Wydzielone	dziaEki	budowlane	muszą	mieć	za-
pewniony	dostęp	do	dróg	publicznych.

4.	 Rysunek	 planu	 przedstawia	 sugerowany	 po-
dziaE	terenów	MN	i	MN/U	na	dziaEki	budowlane.

5.	Okre[la	się	parametry	podziaEu	wtórnego:
1)	Minimalne	szeroko[ci	frontów	dziaEek:
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wolnostojącej	 	 -	

min	20,0m;
-	dla	 zabudowy	mieszkaniowej	blipniaczej	 	 -	min	

14,0m;
-	dla	zabudowy	mieszkaniowej	szeregowej		-	min	

8,0m;
2)	Minimalne	powierzchnie	dziaEek:
-	dla	zabudowy	letniskowej	-	min	2000	m2;
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wolnostojącej	 	 -	

min	1500	m2;
-	dla	 zabudowy	mieszkaniowej	blipniaczej	 	 -	min	

1000	m2;
-	dla	zabudowy	mieszkaniowej	szeregowej		-	min	

600	m2;
3)	 Kąt	 poEorenia	 granic	 dziaEek	 w	 stosunku	 do	

pasa	drogowego	｠	od	80o		do	90o;

§	 13.	 Ustalenia	 dotyczące	 zasad	 modernizacji,	
rozbudowy	i	budowy	systemów	komunikacji	i	infra-
struktury	technicznej

1.	Wyznacza	się	tereny	i	trasy	komunikacyjne,	dla	
których	wyznacza	się	przeznaczenie	podstawowe:

1)	KD	｠	tereny	dróg	publicznych.

2.	Ze	względu	na	funkcję	i	klasy	dróg	w	sieci	dro-
gowej	ustala	się	następującą	klasyfikację	dróg	i	ele-
mentów	sieci	drogowej:

1)	KDW(Z)		｠		droga	wojewódzka	Nr	833	(zbior-
cza);

2)	KDP(Z)			｠		droga	powiatowa	(zbiorcza);
3)	KDG(D)		｠		droga	gminna	(dojazdowa);
4)	KDG(L)		｠		droga	gminna	(lokalna);
5)	KDX							｠		ciągi	pieszo-jezdne.

3.	Dla	poszczególnych	funkcji	i	klas	dróg	i	elemen-
tów	sieci	drogowej	ustala	się	następujące	parame-
try:

1)	10KDP(Z),	 11KDP(Z),	 12KDP(Z),	 ｠	droga	po-
wiatowa	(zbiorcza):

a)	szeroko[ć	pasa	drogowego	25	m;
b)	szeroko[ć	jezdni	7	m.

c)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	 dla	 budynków	 z	 pomieszczeniami	 na	 pobyt	
ludzi	-	min	15	m.

d)	 chodniki	 o	 szeroko[ci	 min.	 1,5	 m	 oddzielone	
pasem	zieleni	od	jezdni	o	szeroko[ci	min	1,0	m	lub	
o	szeroko[ci	min	2,0	m	przy	jezdni	lub	pasie	posto-
jowym,

e)	dopuszcza	się	tworzenie	nowych	zjazdów	wy-
Eącznie	w	przypadku	gdy	nieruchomo[ć	nie	ma	za-
pewnionego	 dojazdu	 z	 dróg	 nirszych	 klas,	 (jeden	
zjazd	do	dwóch	nieruchomo[ci),

2)	 19KDW(Z),	 20KDW(Z),	 ｠	 droga	 wojewódzka	
Nr	833	(zbiorcza):

a)	szeroko[ć	pasa	drogowego	25	m;
b)	szeroko[ć	jezdni	7	m.
c)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	

jezdni	 dla	 budynków	 z	 pomieszczeniami	 na	 pobyt	
ludzi	-	min	30	m.

d)	 chodniki	 o	 szeroko[ci	 min.	 1,5	 m	 oddzielone	
pasem	zieleni	od	jezdni	o	szeroko[ci	min	1,0	m	lub	
o	szeroko[ci	min	2,0	m	przy	jezdni	lub	pasie	posto-
jowym,

e)	dopuszcza	się	tworzenie	nowych	zjazdów	wy-
Eącznie	w	przypadku	gdy	nieruchomo[ć	nie	ma	za-
pewnionego	 dojazdu	 z	 dróg	 nirszych	 klas,	 (jeden	
zjazd	do	dwóch	nieruchomo[ci),

3)	16KDP(Z),｠	droga	powiatowa	(zbiorcza):
a)	szeroko[ć	pasa	drogowego	25	m;
b)	szeroko[ć	jezdni	7	m.
c)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	

jezdni	 dla	 budynków	 z	 pomieszczeniami	 na	 pobyt	
ludzi	-	min	30	m.

d)	 chodniki	 o	 szeroko[ci	 min.	 1,5	 m	 oddzielone	
pasem	zieleni	od	jezdni	o	szeroko[ci	min	1,0	m	lub	
o	szeroko[ci	min	2,0	m	przy	jezdni	lub	pasie	posto-
jowym,

e)	tworzenie	nowych	zjazdów	wyEącznie	w	przy-
padku	gdy	nieruchomo[ć	nie	ma	zapewnionego	do-
jazdu	z	dróg	nirszych	klas,	 (jeden	zjazd	do	dwóch	
nieruchomo[ci),

4)	1KDG(L),		2KDG(L)	｠	droga	gminna	(lokalna):
a)	szeroko[ć	pasa	drogowego	15	m;
b)	szeroko[ć	jezdni	6	m;
c)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	

jezdni	 dla	 budynków	 z	 pomieszczeniami	 na	 pobyt	
ludzi	-	min.	15	m.

d)	 chodniki	 o	 szeroko[ci	 min.	 1,5	 m	 oddzielone	
pasem	zieleni	od	jezdni	o	szeroko[ci	min	1,0	m	lub	
o	szeroko[ci	min	2,0	m	przy	jezdni	lub	pasie	posto-
jowym,

5)	 3KDG(L),	 4KDG(L),	 5KDG(L),	 6KDG(L),	
7KDG(L),	8KDG(L),		｠	drogi	gminne	(lokalne):

a)	szeroko[ć	pasa	drogowego	15	m;
b)	szeroko[ć	jezdni	6	m;
c)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	

jezdni	 dla	 budynków	 z	 pomieszczeniami	 na	 pobyt	
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ludzi	-	min.	9	m.
d)	 chodniki	 o	 szeroko[ci	 min.	 1,5	 m	 oddzielone	

pasem	zieleni	od	jezdni	o	szeroko[ci	min	1,0	m	lub	
o	szeroko[ci	min	2,0	m	przy	jezdni	lub	pasie	posto-
jowym,

6)	35KDG(D)	｠	droga	gminna	(dojazdowa):
a)	szeroko[ć	pasa	drogowego	10m;
b)	szeroko[ć	jezdni	6	m;
c)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	

jezdni	 dla	 budynków	 z	 pomieszczeniami	 na	 pobyt	
ludzi	-	min.	7	m.

d)	chodnik	jednostronny	o	szeroko[ci	min.	1,5	m	
oddzielony	pasem	zieleni	od	jezdni	o	szeroko[ci	min	
1,0	m	lub	dwustronny	o	szeroko[ci	min	2,0	m	przy	
jezdni	lub	pasie	postojowym,

7)	17KDG(D),	18KDG(D),	19KDG(D),	20KDG(D),	
21KDG(D),	｠	drogi	gminne	(dojazdowe):

a)	szeroko[ć	pasa	drogowego	12m;
b)	szeroko[ć	jezdni	6	m;
c)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	

jezdni	 dla	 budynków	 z	 pomieszczeniami	 na	 pobyt	
ludzi	-	min.	8	m.

d)	 chodniki	 o	 szeroko[ci	 min.	 1,5	 m	 oddzielone	
pasem	zieleni	od	jezdni	o	szeroko[ci	min	1,0	m	lub	
o	szeroko[ci	min	2,0	m	przy	jezdni	lub	pasie	posto-
jowym,

8)	14KDG(D)	｠	droga	gminna	(dojazdowa):
a)	szeroko[ć	pasa	drogowego	15	m;
b)	szeroko[ć	jezdni	6	m;
c)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	

jezdni	 dla	 budynków	 z	 pomieszczeniami	 na	 pobyt	
ludzi	-	min.	15	m.

d)	 chodniki	 o	 szeroko[ci	 min.	 1,5	 m	 oddzielone	
pasem	zieleni	od	jezdni	o	szeroko[ci	min	1,0	m	lub	
o	szeroko[ci	min	2,0	m	przy	jezdni	lub	pasie	posto-
jowym,

9)	1KDX	｠	ciągi	pieszo-jezdne:
a)	szeroko[ć	ciągu	pieszego	min.	5	m;

4.	 Dopuszcza	 się	 zmniejszenia	 szeroko[ci	 pasa	
drogowego	zgodnie	z	przepisami	szczególnymi;

5.	Dopuszcza	się	zmniejszenia	odlegEo[ci	 linii	za-
budowy	 od	 krawędzi	 jezdni	 zgodnie	 z	 przepisami	
szczególnymi;

6.	Nakazuje	się	zapewnienie	miejsc	parkingowych	
w	granicach	wyznaczonych	terenów	w	ilo[ci	odpo-
wiadającej	 zakEadanemu	 programowi	 urytkowemu	
przy	zastosowaniu	minimalnych	wskapników:

1)	Budownictwo	mieszkaniowe		-	1miejsce	parkin-
gowe	/	1	mieszkanie;

2)	Handel	i	usEugi	-	2	miejsca	parkingowe	/	100	m2	
powierzchni	urytkowej;

3)	Biura	 	 	 -	4	miejsca	parkingowe	/	100	m2	po-
wierzchni	urytkowej;

7.	Zaopatrzenie	w	wodę:
1)	Ustala	się	zaopatrzenie	 terenów	zabudowy	w	

wodę	z	grupowego	systemu	wodociągowego.
2)	Nalery	zapewnić	morliwo[ć	konserwacji,	mo-

dernizacji	i	wdrarania	najnowszych	rozwiązaG	tech-
nicznych	istniejących	sieci	i	urządzeG	oraz	rozbudo-
wy	sieci	w	oparciu	o	systemy	istniejące.

3)	Dopuszcza	się	zaopatrzenia	w	wodę	z	lokalnych	
ujęć	wód	podziemnych	dla	rozproszonej	zabudowy	
poEoronej	poza	zasięgiem	wodociągów	wiejskich.

8.	Odprowadzanie	i	oczyszczanie	[cieków	sanitar-
nych:

1)	 Nalery	 zapewnić	 odprowadzanie	 [cieków	 w	
sposób	nie	powodujący	zagrorenia	dla	jako[ci	wód	
podziemnych;

2)	Ustala	 się	 odprowadzenie	 [cieków	z	miejsco-
wo[ci	Bęczyn,	Urzędów,	Mikuszewskie	do	kanaliza-
cji	zbiorczej	 i	 istniejącej	oczyszczalni	w	Urzędowie	
z	odprowadzeniem	oczyszczonych	[cieków	do	rzeki	
Urzędówki.

3)	Ustala	się	budowę	kanalizacji	sanitarnej	w	miej-
scowo[ciach	Góry,	Rankowskie,	Zako[cielne,	Wod-
na	wedEug	warunków	okre[lonych	przez	administra-
tora	sieci	zgodnie	z	projektem	realizacyjnym.

4)	Dla	obszarów	poEoronych	poza	zasięgiem	zbior-
czych	ukEadów	kanalizacyjnych,	dopuszcza	się	loka-
lizacji	zbiorników	bezodpEywowych	oraz	przydomo-
wych	oczyszczalni	[cieków,	po	uprzednim	zbadaniu	
warunków	hydrogeologicznych.

5)	Zakazuje	się	lokalizacji	przydomowych	oczysz-
czalni	[cieków	o	obszarze	strefy	ochrony	po[redniej	
ujęcia	komunalnego	i		FDT	w	Kra[niku.

6)	Nalery	zapewnić	morliwo[ć	konserwacji,	mo-
dernizacji	i	wdrarania	najnowszych	rozwiązaG	tech-
nicznych	istniejących	sieci	i	urządzeG	oraz	rozbudo-
wy	sieci	w	oparciu	o	systemy	istniejące.

9.	Kanalizacja	deszczowa:
1)	Ustala	się,	re	wody	opadowe	będą	odprowa-

dzane	z	terenów	utwardzonych	do	kanaEów	prowa-
dzonych	w	drogach.

2)	Tereny	nieutwardzone	stanowią	naturalny	od-
biornik	wód	opadowych.

10.	Ustala	 się	 następujące	 zasady	 rozwoju	 sieci	
elektroenergetycznej:

1)	Zasilanie	terenów	w	energię	elektryczną	będzie	
się	odbywać	w	oparciu	o	istniejące	linie	magistralne	
SN	15	KV.

2)	 Zasilanie	 nowych	 terenów	 zabudowy	 nastąpi	
po	 rozbudowaniu	 sieci	 niskiego	 napięcia	 NN.	 Re-
alizacja	 takiej	 sieci	 powinna,	w	miarę	morliwo[ci,	
uwzględniać	adaptację	istniejącego	uzbrojenia	(sta-
cje	transformatorowe,	linie	SN	i	NN).

3)	Dopuszcza	się	przebudowę	i	modernizację	ist-
niejących	linii	elektroenergetycznych	z	uwzględnie-
niem	zasady	minimalizacji	 ingerencji	w	[rodowisko	
(np.	 poprzez	 wycinanie	 drzew)	 oraz	 ograniczania	
uciąrliwo[ci	dla	urytkowników	gruntów	(lokalizacja	
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urządzeG	 i	 linii	na	miedzach	 i	 liniach	wtórnego	po-
dziaEu).

4)	Dopuszcza	się	lokalizację	stacji	transformatoro-
wych	w	innych	miejscach,	nir	wskazane	w	rysunku	
planu.

5)	 Przebudowa	 istniejącego	 uzbrojenia	 elektro-
energetycznego	nie	more	kolidować	z	planowanym	
przeznaczeniem	terenów	i	innymi	ustaleniami	planu.

6)	Wyznacza	się	linie	rozgraniczające	strefę	tech-
niczną	dla	linii	napowietrznych:

a)	[redniego	napięcia	15kV	｠	w	odlegEo[ci	7,5	m	
od	osi	linii	(w	obie	strony);

b)	niskiego	napięcia	｠	w	odlegEo[ci	5,0	m	od	osi	
linii	(w	obie	strony).

7)	 Zakazuje	 się	 zabudowywania	 strefy	 technicz-
nej.

8)	Zalesianie	 terenów	w	pobliru	napowietrznych	
linii	SN	15	kV	oraz	napowietrznych	linii	NN	wymaga	
zachowania	pasów	bez	zalesienia	o	min.	Szeroko[ci	
9,3	m	(4,65	m	od	osi	linii,	w	obie	strony).	Wysoko[ć	
nasadzeG	pod	liniami	nie	more	przekraczać	2,0	m.

9)	 Na	 terenach	 zabudowy	 nalery	 stosować	 roz-
wiązania	z	siecią	w	wykonaniu	kablowym.

11.	Telekomunikacja:
1)	 Przewiduje	 się	 rozbudowę	 sieci	 telefonicznej	

rozdzielczej	w	formie	kablowej.
2)	Rozbudowa	sieci	powinna	następować	na	zasa-

dach	uzgodnionych	z	zarządcą	sieci.

12.	Energetyka:
1)	Ustala	się,	re	gospodarka	cieplna	powinna	ba-

zować	na	indywidualnych	i	lokalnych	pródEach	cie-
pEa.

2)	 Na	 obszarze	 strefy	 ochrony	 po[redniej	 ze-
wnętrznej	dla	ujęcia	komunalnego	i	Fabryki	Dorysk	
Tocznych	w	Kra[niku,	zgodnie	z	decyzją	ustalającą	
strefy	ochronne,	ustalono	zakaz	lokalizacji	nowych	
kotEowni	na	paliwo	staEe.

3)	ZakEada	się	docelowo	stosowanie	paliw	nisko-
emisyjnych	 jako	 pródeE	 zaopatrzenia	w	 ciepEo	 (np.	
gaz,	olej	opaEowy,	biomasa	itp.)	｠	zmiany	struktury	
zurycia	no[ników	energii	z	węgla	na	gaz	ziemny	lub	
zastosowanie	 innych	 paliw	 niskoemisyjnych	 jako	
pródeE	zaopatrzenia	w	ciepEo.

4)	ZakEada	się	modernizację	systemów	ogrzewa-
nia	 oraz	 termomodernizację	 (istniejących)	 budyn-
ków.

13.	Zaopatrzenie	w	gaz:
1)	Zaopatrzenie	w	gaz	przewodowy	obszarów	pla-

nu	 nalery	 oprzeć	 o	 sieć	 gazową	 w	 Urzędowie	 na	
warunkach	ustalonych	przez	dostawcę	gazu.	Funk-
cjonowanie	 sieci	 gazowej	w	Urzędowie	 opiera	 się	
na	gazociągu	wysokiego	ci[nienia	Ø700	JarosEaw-
PuEawy	i	stację	redukcyjno-pomiarową	I	stopnia	w	
Urzędowie.

14.	Gospodarka	odpadami:
1)	Sposób	postępowania	z	odpadami	powianiem	

być	prowadzony	zgodnie	z	przepisami	szczególny-
mi;

2)	Postępowanie	z	odpadami	komunalnymi	-	zgod-
nie	z	planem	gospodarki	odpadami	dla	Związku	Mię-
dzygminnego	 pn.	 ｧStrefa	 UsEug	 Komunalnychｦ	 w	
Kra[niku;

3)	Nalery	tworzyć	warunki	do	selektywnej	zbiórki	
i	segregacji	odpadów.

4)	Nalery	zlikwidować	ｧdzikie	wysypiskaｦ,	stwa-
rzające	 zagrorenie	 dla	 czysto[ci	 wód	 i	 obnirające	
walory	krajobrazowe.

15.	Inne	ustalenia:
1)	Dopuszcza	się	remonty	i	rozbudowy	infrastruk-

tury	 technicznej	poza	pasem	drogowym	w	uzgod-
nieniu	z	wEa[cicielem	nieruchomo[ci,	w	sposób	jak	
najmniej	ograniczający	urytkowanie	terenu.

RozdziaE 3
Ustalenia realizacyjne dla poszczególnych tere-

nów

§	14.	Szczególne	warunki	zagospodarowania	te-
renów	oraz	ograniczenia	w	ich	urytkowaniu,	w	tym	
zakaz	zabudowy.

Obręb	geodezyjny	MikoEajówka

1.	Dla	terenu	oznaczonego	na	rysunku	planu	sym-
bolem		9MN	ustala	się:

1)	Przeznaczenie	terenu:
a)	 podstawowe:	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	

jednorodzinnej;	
b)	dopuszczalne:	zabudowa	zagrodowa,	usEugi	ko-

mercyjne;
2)	 Warunki	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 tere-

nu	oraz	zasady	ochrony	 i	ksztaEtowania	 Eadu	prze-
strzennego:

a)	forma	zabudowy	-	wolnostojąca;	
b)	 minimalna	 powierzchnia	 terenu	 biologicznie	

czynna	60%;
c)	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudowy	dla	dziaEki	

budowlanej	wynosi	max	35%;
d)	 linie	 zabudowy	 dla	 nowych	 budynków	 z	 po-

mieszczeniami	na	pobyt	ludzi	wedEug	rysunku	planu;
e)	dachy	dwu	lub	cztero	spadowe	o	kącie	nachy-

lenia	gEównych	poEaci	dachowych	od	30o	do	45o;
f)	 kalenica	dach	ksztaEtowana	 równolegle	do	osi	

drogi;
g)	 dopuszcza	 się	 realizacji	 lukarn,	 okien	 poEacio-

wych;
h)	pokrycia	dachów	dachówką,	blachą,	blachoda-

chówką,	 gontem	 bitumicznym,	 zakaz	 stosowania	
materiaEów	o	jaskrawych	kolorach;

i)	 maksymalna	 wysoko[ć	 zabudowy	 do	 dwóch	
kondygnacji	nadziemnych	przy	zaEoreniu,	re	ostat-
nią	kondygnację	stanowić	będzie	poddasze	urytko-
we;

j)	 dopuszcza	 się	 zmiany	 konstrukcji	 dachów	bu-
dynków	istniejących;

k)	dopuszcza	się	remontu	budynków	istniejących	
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usytuowanych	w	odlegEo[ci	mniejszej	nir	3,0	m	od	
granicy	dziaEki,	lub	poza	okre[loną	linią	zabudowy;	

l)	przy	realizacji	wolnostojących	budynków	gospo-
darczo-gararowych	obowiązuje:

-	wysoko[ć	budynków	do	jednej	kondygnacji	nad-
ziemnej;

-	dachy	o	parametrach	 jak	dla	budynków	miesz-
kalnych;

-	dopuszcza	się	sytuowanie	budynków	przy	gra-
nicy	dziaEki;

-	 dla	 budynków	 gospodarczo-gararowych	 sytu-
owanych	przy	granicy	dziaEki	dopuszcza	się	dachy	
jednospadowe	o	kącie	nachylenia	do	30o;

3)	Szczególne	warunki	zagospodarowania	terenu	
oraz	ograniczenia	w	urytkowaniu

a)	zakazuje	się	lokalizowania	obiektów	tymczaso-
wych;

b)	nowe	budynki	gospodarcze	lub	gararowe	lokali-
zować	w	gEębi	dziaEki	poza	budynkiem	mieszkalnym	
patrząc	od	linii	zabudowy;

c)	 w	 zagospodarowaniu	 terenu	 9MN	 nalery	
uwzględnić	uwarunkowania	wynikające	z	poEorenia	
w	Obszarze	Wysokiej	Ochrony	Wód	Podziemnych;	

d)	 w	 zagospodarowaniu	 terenu	 9MN	 nalery	
uwzględnić	uwarunkowania	wynikające	z	poEorenia	
terenu	w	granicach	Ekologicznego	Sytemu	Gminy;

e)	nakazuje	się	zapewnienie	miejsc	parkingowych	
zgodnie	z	§13	ust.	6;

4)	Zasady	obsEugi	terenu	komunikacyjne:
a)	 dostępno[ć	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

9MN	z	drogi	powiatowej	(lokalnej)	oraz	z	drogi	we-
wnętrznej	dziaEka	Nr	28	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

Obręb	geodezyjny	Moniaki

2.	Dla	terenu	oznaczonego	na	rysunku	planu	sym-
bolem			18MN,	19MN	ustala	się:

1)	Przeznaczenie	terenu:
a)	 podstawowe:	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	

jednorodzinnej;	
b)	dopuszczalne:	zabudowa	zagrodowa,	usEugi	ko-

mercyjne;
2)	 Warunki	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 tere-

nu	oraz	zasady	ochrony	 i	ksztaEtowania	 Eadu	prze-
strzennego:

a)	forma	zabudowy	-	wolnostojąca;	
b)	dopuszcza	się	 lokalizowanie	zabudowy	miesz-

kaniowej	 blipniaczej	 lub	 szeregowej	 na	 dziaEkach	
węrszych	nir	20m;

c)	 minimalna	 powierzchnia	 terenu	 biologicznie	
czynna	60%;

d)	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudowy	dla	dziaEki	
budowlanej	wynosi	max	35%;

e)	 linie	 zabudowy	 dla	 nowych	 budynków	 z	 po-
mieszczeniami	na	pobyt	ludzi	wedEug	rysunku	planu;

f)	dachy	dwu	lub	cztero	spadowe	o	kącie	nachy-
lenia	gEównych	poEaci	dachowych	od	30o	do	45o;

g)	kalenica	dach	ksztaEtowana	równolegle	do	osi	
drogi;

h)	 dopuszcza	 się	 realizacji	 lukarn,	 okien	 poEacio-

wych;
i)	pokrycia	dachów	dachówką,	blachą,	blachoda-

chówką,	 gontem	 bitumicznym,	 zakaz	 stosowania	
materiaEów	o	jaskrawych	kolorach;

j)	 maksymalna	 wysoko[ć	 zabudowy	 do	 dwóch	
kondygnacji	nadziemnych	przy	zaEoreniu,	re	ostat-
nią	kondygnację	stanowić	będzie	poddasze	urytko-
we;

k)	dopuszcza	się	zmiany	konstrukcji	dachów	bu-
dynków	istniejących;

l)	dopuszcza	się	 remontu	budynków	 istniejących	
usytuowanych	w	odlegEo[ci	mniejszej	nir	3,0	m	od	
granicy	dziaEki,	lub	poza	okre[loną	linią	zabudowy;

m)	 przy	 realizacji	wolnostojących	budynków	go-
spodarczo-gararowych	obowiązuje:

-	wysoko[ć	budynków	do	jednej	kondygnacji	nad-
ziemnej;

-	dachy	o	parametrach	 jak	dla	budynków	miesz-
kalnych;

-	dopuszcza	się	sytuowanie	budynków	przy	gra-
nicy	dziaEki;

-	 dla	 budynków	 gospodarczo-gararowych	 sytu-
owanych	przy	granicy	dziaEki	dopuszcza	się	dachy	
jednospadowe	o	kącie	nachylenia	do	30o;

3)	Szczególne	warunki	zagospodarowania	terenu	
oraz	ograniczenia	w	urytkowaniu

a)	zakazuje	się	lokalizowania	obiektów	tymczaso-
wych;

b)	nowe	budynki	gospodarcze	lub	gararowe	lokali-
zować	w	gEębi	dziaEki	poza	budynkiem	mieszkalnym	
patrząc	od	linii	zabudowy;

c)	w	zagospodarowaniu	terenu	18MN,	19MN	na-
lery	 uwzględnić	 uwarunkowania	wynikające	 z	 po-
Eorenia	 terenu	w	granicach	Ekologicznego	Sytemu	
Gminy;

d)	w	zagospodarowaniu	terenu		18MN,	19MN	na-
lery	uwzględnić	uwarunkowania	wynikające	z	poEo-
renia	w	Obszarze	Wysokiej	Ochrony	Wód	Podziem-
nych;	

e)	nakazuje	się	zapewnienie	miejsc	parkingowych	
zgodnie	z	§13	ust.	6;

4)	Zasady	obsEugi	terenu	komunikacyjne:
a)	 dostępno[ć	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

18MN,	19	MN	z	drogi	gminnej	(lokalnej)	i	powiato-
wej	(zbiorczej)	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

3.	Dla	terenu	oznaczonego	na	rysunku	planu	sym-
bolem	2U	ustala	się:

1)	Przeznaczenie	terenu:
a)	podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej	z	za-

kresu	handlu,	obsEugi	komunikacji	(motel,	gastrono-
mia,	stacja	paliw	pEynnych);	

2)	 Warunki	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 tere-
nu	oraz	zasady	ochrony	 i	ksztaEtowania	 Eadu	prze-
strzennego:

a)	 minimalna	 powierzchnia	 terenu	 biologicznie	
czynna	30%;

b)	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudowy	dla	dziaEki	
budowlanej	wynosi	max	50%;

c)	 linie	 zabudowy	 dla	 nowych	 budynków	 z	 po-



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	3 Poz.	35｠	78	｠

mieszczeniami	na	pobyt	ludzi	wedEug	rysunku	planu;
d)	dachy	dwu	lub	cztero	spadowe	o	kącie	nachy-

lenia	gEównych	poEaci	dachowych	od	20o	do	40o;
e)	kalenica	dach	ksztaEtowana	równolegle	do	osi	

drogi;
f)	 dopuszcza	 się	 realizacji	 lukarn,	 okien	 poEacio-

wych;
g)	pokrycie	dachów	dachówką,	blachą,	blachoda-

chówką,	 gontem	 bitumicznym,	 zakaz	 stosowania	
materiaEów	o	jaskrawych	kolorach;

h)	 maksymalna	 wysoko[ć	 zabudowy	 do	 dwóch	
kondygnacji	nadziemnych	przy	zaEoreniu,	re	ostat-
nią	kondygnację	stanowić	będzie	poddasze	urytko-
we;

i)	maksymalna	wysoko[ć	kalenicy	dachu	do	9,0	
m;

j)	zabudowę	ksztaEtować	horyzontalnie,	formą	ar-
chitektoniczną	nawiązującą	do	 charakteru	 zabudo-
wy	regionalnej;

k)	 zakazuje	 się	 realizacji	 zwartych,	 wielkopo-
wierzchniowych	oraz	agresywnych	form	zabudowy;

l)	dopuszcza	się	realizacji	pEaskiego	lekkiego	zada-
szenia	nad	dystrybutorami	paliwa;	

3)	Szczególne	warunki	zagospodarowania	terenu	
oraz	ograniczenia	w	urytkowaniu:

a)	zakazuje	się	lokalizowania	obiektów	tymczaso-
wych;

b)	w	zagospodarowaniu	terenu	nalery	uwzględnić	
uwarunkowania	 wynikające	 z	 poEorenia	 terenu	 w	
granicach	Ekologicznego	Sytemu	Gminy;

c)	w	zagospodarowaniu	terenu	nalery	uwzględnić	
uwarunkowania	wynikające	z	poEorenia	w	Obszarze	
Wysokiej	Ochrony	Wód	Podziemnych;	

d)	zakazuje	się	lokalizacji	inwestycji	podlegających	
postępowaniu	 w	 sprawie	 oceny	 oddziaEywania	 na	
[rodowisko	przyrodnicze	zgodnie	z	obowiązującymi	
przepisami;

e)	uciąrliwo[ć	wynikająca	z	charakteru	prowadzo-
nej	 dziaEalno[ci	 nie	 more	 przekraczać	 dopuszczal-
nej	na	podstawie	przepisów	prawnych	wielko[ci	na	
granicy	dziaEki,	do	której	posiada	się	tytuE	prawny,	
zajmowanej	przez	ten	rodzaj	dziaEalno[ci;	

f)	nakazuje	się	zapewnienie	miejsc	parkingowych	
zgodnie	z	§13	ust.	6;

4)	Zasady	obsEugi	terenu	komunikacyjne:
a)	dostępno[ć	terenu	z	drogi	gminnej	(dojazdowej)	

zgodnie	z	rysunkiem	planu;

Obręb	geodezyjny	Wierzbica

4.	Dla	terenu	oznaczonego	na	rysunku	planu	sym-
bolem	36MN,	37MN	ustala	się:

1)	Przeznaczenie	terenu:
a)	 podstawowe:	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	

jednorodzinnej;	
b)	dopuszczalne:	zabudowa	zagrodowa,	usEugi	ko-

mercyjne;
2)	 Warunki	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 tere-

nu	oraz	zasady	ochrony	 i	ksztaEtowania	 Eadu	prze-
strzennego:

a)	forma	zabudowy	-	wolnostojąca;	
b)	dopuszcza	się	 lokalizowanie	zabudowy	miesz-

kaniowej	 blipniaczej	 lub	 szeregowej	 na	 dziaEkach	
węrszych	nir	20m;

c)	 minimalna	 powierzchnia	 terenu	 biologicznie	
czynna	60%;

d)	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudowy	dla	dziaEki	
budowlanej	wynosi	max	35%;

e)	 linie	 zabudowy	 dla	 nowych	 budynków	 z	 po-
mieszczeniami	na	pobyt	ludzi	wedEug	rysunku	planu;

f)	dachy	dwu	lub	cztero	spadowe	o	kącie	nachy-
lenia	gEównych	poEaci	dachowych	od	30o	do	45o;

g)	kalenica	dach	ksztaEtowana	równolegle	do	osi	
drogi;

h)	 dopuszcza	 się	 realizacji	 lukarn,	 okien	 poEacio-
wych;

i)	pokrycia	dachów	dachówką,	blachą,	blachoda-
chówką,	 gontem	 bitumicznym,	 zakaz	 stosowania	
materiaEów	o	jaskrawych	kolorach;

j)	 maksymalna	 wysoko[ć	 zabudowy	 do	 dwóch	
kondygnacji	nadziemnych	przy	zaEoreniu,	re	ostat-
nią	kondygnację	stanowić	będzie	poddasze	urytko-
we;

k)	dopuszcza	się	zmiany	konstrukcji	dachów	bu-
dynków	istniejących;

l)	dopuszcza	się	 remontu	budynków	 istniejących	
usytuowanych	w	odlegEo[ci	mniejszej	nir	3,0	m	od	
granicy	dziaEki,	lub	poza	okre[loną	linią	zabudowy;

m)	 przy	 realizacji	wolnostojących	budynków	go-
spodarczo-gararowych	obowiązuje:

-	wysoko[ć	budynków	do	jednej	kondygnacji	nad-
ziemnej;

-	dachy	o	parametrach	 jak	dla	budynków	miesz-
kalnych;

-	dopuszcza	się	sytuowanie	budynków	przy	gra-
nicy	dziaEki;

-	 dla	 budynków	 gospodarczo-gararowych	 sytu-
owanych	przy	granicy	dziaEki	dopuszcza	się	dachy	
jednospadowe	o	kącie	nachylenia	do	30o;

3)	Szczególne	warunki	zagospodarowania	terenu	
oraz	ograniczenia	w	urytkowaniu

a)	zakazuje	się	lokalizowania	obiektów	tymczaso-
wych;

b)	nowe	budynki	gospodarcze	lub	gararowe	lokali-
zować	w	gEębi	dziaEki	poza	budynkiem	mieszkalnym	
patrząc	od	linii	zabudowy;

c)	nakazuje	się	zapewnienie	miejsc	parkingowych	
zgodnie	z	§13	ust.	6;

4)	Zasady	obsEugi	terenu	komunikacyjne:
a)	dostępno[ć	terenu	36MN		z	drogi	gminnej	(do-

jazdowej)	zgodnie	z	rysunkiem	planu;
b)	 dostępno[ć	 terenu	37MN	z	drogi	 powiatowej	

(zbiorczej)	16KDP(Z);

Obręb	geodezyjny	Wodna

5.	Dla	terenu	oznaczonego	na	rysunku	planu	sym-
bolem	38MN,	39MN,	40MN,	41MN,	42MN,	43MN,	
44MN	ustala	się:

1)	Przeznaczenie	terenu:
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a)	 podstawowe:	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	
jednorodzinnej;	

b)	dopuszczalne:		usEugi	komercyjne;
2)	 Warunki	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 tere-

nu	oraz	zasady	ochrony	 i	ksztaEtowania	 Eadu	prze-
strzennego:

a)	forma	zabudowy	-	wolnostojąca;	
b)	dopuszcza	się	 lokalizowanie	zabudowy	miesz-

kaniowej	 blipniaczej	 lub	 szeregowej	 na	 dziaEkach	
węrszych	nir	20m;

c)	 minimalna	 powierzchnia	 terenu	 biologicznie	
czynna	60%;

d)	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudowy	dla	dziaEki	
budowlanej	wynosi	max	35%;

e)	 linie	 zabudowy	 dla	 nowych	 budynków	 z	 po-
mieszczeniami	na	pobyt	ludzi	wedEug	rysunku	planu;

f)	dachy	dwu	lub	cztero	spadowe	o	kącie	nachy-
lenia	gEównych	poEaci	dachowych	od	30o	do	45o;

g)	kalenica	dach	ksztaEtowana	równolegle	do	osi	
drogi;

h)	 dopuszcza	 się	 realizacji	 lukarn,	 okien	 poEacio-
wych;

i)	pokrycia	dachów	dachówką,	blachą,	blachoda-
chówką,	 gontem	 bitumicznym,	 zakaz	 stosowania	
materiaEów	o	jaskrawych	kolorach;

j)	 maksymalna	 wysoko[ć	 zabudowy	 do	 dwóch	
kondygnacji	nadziemnych	przy	zaEoreniu,	re	ostat-
nią	kondygnację	stanowić	będzie	poddasze	urytko-
we;

k)	dopuszcza	się	zmiany	konstrukcji	dachów	bu-
dynków	istniejących;

l)	dopuszcza	się	 remontu	budynków	 istniejących	
usytuowanych	w	odlegEo[ci	mniejszej	nir	3,0	m	od	
granicy	dziaEki,	lub	poza	okre[loną	linią	zabudowy;

m)	 przy	 realizacji	wolnostojących	budynków	go-
spodarczo-gararowych	obowiązuje:

-	wysoko[ć	budynków	do	jednej	kondygnacji	nad-
ziemnej;

-	dachy	o	parametrach	 jak	dla	budynków	miesz-
kalnych;

-	dopuszcza	się	sytuowanie	budynków	przy	gra-
nicy	dziaEki;

-	 dla	 budynków	 gospodarczo-gararowych	 sytu-
owanych	przy	granicy	dziaEki	dopuszcza	się	dachy	
jednospadowe	o	kącie	nachylenia	do	30o;

n)	nakazuje	się	urządzenia	zieleni	izolacyjnej	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu;

3)	Szczególne	warunki	zagospodarowania	terenu	
oraz	ograniczenia	w	urytkowaniu

a)	zakazuje	się	lokalizowania	obiektów	tymczaso-
wych;

b)	nowe	budynki	gospodarcze	lub	gararowe	lokali-
zować	w	gEębi	dziaEki	poza	budynkiem	mieszkalnym	
patrząc	od	linii	zabudowy;

c)	 w	 zagospodarowaniu	 terenu	 nalery	 uwzględ-
nić	uwarunkowania	wynikające	z	poEorenia	 terenu	
w	 Obszarze	 Wysokiej	 Ochrony	 Wód	 Podziemnych		
rysunek	planu	nr	42;

d)	 tereny	 poEorone	w	 strefie	 po[redniej	 ochrony	

ujęć	wody	obowiązują	ustalenia	§8	ust.	7	pkt.	2).
e)	nakazuje	się	zapewnienie	miejsc	parkingowych	

zgodnie	z	§13	ust.	6;
4)	Zasady	obsEugi	terenu	komunikacyjne:
a)	dostępno[ć	terenu	38MN	z	drogi	gminnej	(do-

jazdowej)	17KDG(D),		z	drogi	wojewódzkiej	(zbior-
czej)	19KDW(Z),	z	drogi	gminnej	(lokalnej);

b)	dostępno[ć	terenu	39MN	z	drogi	gminnej	(do-
jazdowej)	17KDG(D),	18KDG(D);		

c)	dostępno[ć	terenu	40MN	z	drogi	gminnej	(do-
jazdowej)	17KDG(D),	18KDG(D),	19KDG(D)	oraz	z	
dróg	gminnych	(lokalnych)	zgodnie	z	rysunkiem	pla-
nu;		

d)	dostępno[ć	terenu	41MN	z	drogi	gminnej	(do-
jazdowej)	17KDG(D);

e)	dostępno[ć	terenu	42MN	z	drogi	gminnej	(do-
jazdowej)	20KDG(D);

f)	dostępno[ć	terenu	43MN	z	drogi	gminnej	(do-
jazdowej)	20KDG(D),	21KDG(D);

g)	dostępno[ć	terenu	44MN	z	drogi	gminnej	(do-
jazdowej)	 21KDG(D),	 z	 drogi	 gminnej	 (lokalnej)	
7KDG(L);

6.	Dla	terenu	oznaczonego	na	rysunku	planu	sym-
bolem	1MN/U	ustala	się:

1)	Przeznaczenie	terenu:
a)	 podstawowe:	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	

jednorodzinnej	i	usEugowej;	
2)	 Warunki	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 tere-

nu	oraz	zasady	ochrony	 i	ksztaEtowania	 Eadu	prze-
strzennego:

a)	 minimalna	 powierzchnia	 terenu	 biologicznie	
czynna	60%;

b)	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudowy	dla	dziaEki	
budowlanej	wynosi	max	50%;

c)	 linie	 zabudowy	 dla	 nowych	 budynków	 z	 po-
mieszczeniami	na	pobyt	ludzi	wedEug	rysunku	planu;

d)	dachy	dwu	lub	cztero	spadowe	o	kącie	nachy-
lenia	gEównych	poEaci	dachowych	od	30o	do	45o;

e)	kalenica	dach	ksztaEtowana	równolegle	do	osi	
drogi;

f)	 dopuszcza	 się	 realizacji	 lukarn,	 okien	 poEacio-
wych;

g)	pokrycia	dachów	dachówką,	blachą,	blachoda-
chówką,	 gontem	 bitumicznym,	 zakaz	 stosowania	
materiaEów	o	jaskrawych	kolorach;

h)	 maksymalna	 wysoko[ć	 zabudowy	 do	 dwóch	
kondygnacji	nadziemnych	przy	zaEoreniu,	re	ostat-
nią	kondygnację	stanowić	będzie	poddasze	urytko-
we;

i)	 dopuszcza	 się	 zmiany	 konstrukcji	 dachów	bu-
dynków	istniejących;

j)	dopuszcza	się	 remontu	budynków	 istniejących	
usytuowanych	w	odlegEo[ci	mniejszej	nir	3,0	m	od	
granicy	dziaEki,	lub	poza	okre[loną	linią	zabudowy;

k)	 przy	 realizacji	 wolnostojących	 budynków	 go-
spodarczo-gararowych	obowiązuje:

-	wysoko[ć	budynków	do	jednej	kondygnacji	nad-
ziemnej;

-	dachy	o	parametrach	 jak	dla	budynków	miesz-
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kalnych;
-	dopuszcza	się	sytuowanie	budynków	przy	gra-

nicy	dziaEki;
-	 dla	 budynków	 gospodarczo-gararowych	 sytu-

owanych	przy	granicy	dziaEki	dopuszcza	się	dachy	
jednospadowe	o	kącie	nachylenia	do	30o;

3)	Szczególne	warunki	zagospodarowania	terenu	
oraz	ograniczenia	w	urytkowaniu

a)	zakazuje	się	lokalizowania	obiektów	tymczaso-
wych;

b)	nowe	budynki	gospodarcze	lub	gararowe	lokali-
zować	w	gEębi	dziaEki	poza	budynkiem	mieszkalnym	
lub	usEugowym	patrząc	od	linii	zabudowy;

c)	w	zagospodarowaniu	terenu	nalery	uwzględnić	
uwarunkowania	 wynikające	 z	 poEorenia	 terenu	 w	
Obszarze	Wysokiej	Ochrony	Wód	Podziemnych;

d)	 teren	 poEorony	 w	 strefie	 po[redniej	 ochrony	
ujęć	wody	obowiązują	ustalenia	§8	ust.	7	pkt.	2).

e)	nakazuje	się	zapewnienie	miejsc	parkingowych	
zgodnie	z	§13	ust.	6;

4)	Zasady	obsEugi	terenu	komunikacyjne:
a)	dostępno[ć	terenu	1MN/U	z	drogi	wojewódzkiej	

(zbiorczej)	20KDW(Z);	
b)	nalery	realizować	jeden	zjazd	dla	dwóch	dzia-

Eek;

7.	Dla	terenu	oznaczonego	na	rysunku	planu	sym-
bolem	1E	ustala	się:

1)	Przeznaczenie	terenu:
a)	 podstawowe:	 tereny	 infrastruktury	 ｠	 elektro-

energetyka	(stacje	transformatorowe);	
2)	 Warunki	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 tere-

nu	oraz	zasady	ochrony	 i	ksztaEtowania	 Eadu	prze-
strzennego:

a)	 minimalna	 powierzchnia	 terenu	 biologicznie	
czynna	30%

b)	dopuszcza	się	 sytuowanie	budynków	w	odle-
gEo[ci	1,5	m	od	granicy	dziaEki;

3)	Szczególne	warunki	zagospodarowania	terenu	
oraz	ograniczenia	w	urytkowaniu

a)	uciąrliwo[ć	wynikająca	z	charakteru	prowadzo-
nej	 dziaEalno[ci	 nie	 more	 przekraczać	 dopuszczal-
nej	na	podstawie	przepisów	prawnych	wielko[ci	na	
granicy	dziaEki	lub	lokalu,	do	której	posiada	się	tytuE	
prawny,	zajmowanej	przez	ten	rodzaj	dziaEalno[ci;

4)	Zasady	obsEugi	terenu	komunikacyjne;
a)	dostępno[ć	terenu	1E	z	drogi	gminnej	(lokalnej)	

6KDG(L);

RozdziaE 4
Przepisy koGcowe i przej[ciowe

§	15.	Sposób	i	termin	tymczasowego	zagospoda-
rowania,	urządzania	i	urytkowania	terenów

Tereny,	dla	których	plan	przewiduje	przeznaczenie	
inne	od	dotychczasowego,	mogą	być	do	czasu	ich	
zagospodarowania	zgodnie	z	planem	urytkowane	w	
sposób	dotychczasowy.	Na	terenach	tych	zakazuje	
się	budowy	nowych	i	rozbudowy	istniejących	obiek-

tów	sprzecznych	z	funkcją	przewidzianą	w	planie.

§	 16.1.	 W	 granicach	 planu	 tracą	 moc	 	 ustale-
nia	 Zmiany	 Miejscowego	 Planu	 Zagospodarowa-
nia	 Przestrzennego	 gminy	 Urzędów,	 uchwalonego	
UchwaEą	 Nr	 X-68/2003	 Rady	 Gminy	 Urzędów	 z	
dnia	26.09.2003r.,	ogEoszonego	w	Dzienniku	Urzę-
dowym	 	 Województwa	 Lubelskiego	 Nr	 177,	 poz.	
3542.	z	dnia	19	listopada	2003r.,	w	granicach	ob-
jętych	planem.

§	17.	W	niniejszej	Uchwale,	wyEącza	się	z	uchwa-
lenia	obszary	w	obrębach:

-	 obszar	 w	 obrębie	 geodezyjnym	 Bęczyn	 droga	
KD-G	wzdEur	granicy	lasu;

-	obszar	w	obrębie	geodezyjnym	Kozarów	
dz.	nr	ew.	459,	462,	468;
-	obszary	w	obrębie	geodezyjnym	Mikuszewskie,	
dz.	nr	ew.	500/1,	500/3,	500/4,	557/2,	557/3,	

558,	561,	562,	568;
-	obszary	w	obrębie	geodezyjnym	Moniaki,	
dz.	nr	ew.	22/1;
-	obszar	w	obrębie	geodezyjnym	Popkowice	Ksią-

re,
dz.	nr	ew.	24,	25,	42,	43,	44,	46,	47,	49,	50,	

51,	52,	56,	57,	58,	60,	61,	62,	63,	64,	66,	77,	78,	
79,	80,125/1;

-	obszary	w	obrębie	geodezyjnym	Wierzbica,	
dz.	nr	ew.	205/1;
-	obszary	w	obrębie	geodezyjnym	Wodna,	
dz.	nr	ew.	14/3,	14/4,	20/2,	1358	;
dz.	 nr	 ew.	 794,	 795,	 796,	 797,	 798,	 799/4,	

799/5,	 799/6,	 799/7,	 799/8,	 799/9,	 799/10,	
799/11,	 799/12,	 799/13,	 1360,	 801/1,	 801/2,	
801/3,	 802/1,	 802/2,	 803,	 804,	 805/1,	 805/2,	
806/2,	807,	808,	809,	810,	811/1,	811/2,	811/4,	
811/5,	 811/6,	 811/7,	 812,	 813,	 1130,	 814/1,	
814/2,	814/3,	814/4,	814/5,	814/6,	814/7,	814/8,	
815/1,	815/2,	815/3,	816/2,	816/3,	816/4,	816/5,	
816/6,	817/1,	817/2,	817/3,	818/1,	818/2,	819,	
820,	821,	822;

-	obszar	w	obrębie	geodezyjnym	Zako[cielne,	
dz.	nr	ew.	1127;
dla	których	zatwierdzenie	zmian	planu	miejscowe-

go	nastąpi	w	III	etapie,	w	oparciu	o	uchwaEy:
UchwaEa	 Rady	 Gminy	 Urzędów	 Nr	

XXXVII/256/2006	z	dnia	28	lutego	2006	r.	
UchwaEa	Rady	Gminy	Urzędów	Nr	 IV/36/2007	z	

dnia	30	stycznia	2007r.
UchwaEa	 Rady	 Gminy	 Urzędów	 XV/146/2008	 z	

dnia	4	kwietnia	2008r.
UchwaEa	Rady	Gminy	Urzędów	Nr	XVIII/168/2008	

z	dnia	27	czerwca	2008r.
w	 sprawie	 przystąpienia	 do	 opracowania	 zmian	

miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	gminy	Urzędów.	

§	18.	Stawki	procentowe	,	na	podstawie	których	
ustala	się	opEatę,	o	której	mowa	w	art.	36	ust.	4	
Ustawy	 z	 dnia	 27	 marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	
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zagospodarowaniu	przestrzennym		

Ustala	się	jednorazową	opEatę	na	rzecz	gminy	od	
wzrostu	 warto[ci	 nieruchomo[ci,	 będącego	 skut-
kiem	wej[cia	w	rycie	niniejszego	planu:

1.	dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej			15%,

2.	dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	z	usEugami			20%,

3.	dla	terenów	zabudowy	usEugowej			20%,
4.	dla	pozostaEych	terenów			1%.

§	19.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Wójtowi	
Gminy	Urzędów.

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

Przewodniczący
Rady	Gminy	Urzędów

Marek Przywara
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ZaEącznik	Nr	54
do	uchwaEy	Nr	XXXIV-261/2009

Rady	Gminy	Urzędów
z	dnia	27	listopada	2009r.

Rozstrzygnięcie
 dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalerą do zadaG wEasnych gminy  
oraz zasad ich finansowania.

§1.1.	Inwestycje	z	zakresu	infrastruktury	technicz-
nej	 sEurące	 zaspokajaniu	 zbiorowych	 potrzeb	miesz-
kaGców	stanowią	zadania	wEasne	gminy,

2.	Wykaz	zadaG	wEasnych,	które	wynikają	z	ustaleG	
planu	miejscowego	obejmuje:

1/		wykup	nieruchomo[ci	pod	realizację	dróg	gmin-
nych	i	ciągów	pieszo-jezdnych;

2/	budowę	w/w	dróg	wraz	z	niezbędnymi	urządze-
niami	infrastruktury	technicznej	umieszczanymi	w	jej	
pasie	drogowym.

§2.	Zadania	inwestycyjne	wynikające	z	ustaleG	pla-
nu	miejscowego	w	zakresie	infrastruktury	technicznej,	
które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	nalery	realizo-
wać:

1)	w	oparciu	o	obowiązujące	przepisy	ogólne	i	bran-
rowe	regulujące	procesy	inwestycyjne;

2)	w	zakresie	przygotowania,	 finansowania	 i	 reali-
zacji;

3)	zgodnie	z	wieloletnim	planem	finansowym	Gminy	
Urzędów;

4)	 prognozowanymi	 terminami	 czynno[ci	 przygo-
towania	i	realizacji	inwestycji	infrastrukturalnych	wy-
mienionych	w	§	1.

§3.	Finansowanie	zadaG	inwestycyjnych	wynikają-
cych	z	planu	miejscowego	w	zakresie	 infrastruktury	
technicznej,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	wEasnych	 gminy	
nalery	 realizować	 zgodnie	 z	 przepisami	 o	 finansach	
publicznych,	które	mogą	pochodzić	z	następujących	
pródeE:

1)	z	budretu	gminy	zgodnie	z	uchwaEami	budreto-
wymi;

2)	z	kredytów	i	poryczek;
3)	z	obligacji	komunalnych;
4)	ze	strukturalnych	funduszy	pomocowych:	woje-

wódzkich,	krajowych	i	unijnych;
5)	z	udziaEu	inwestorów	zewnętrznych	na	podstawie	

zawartych	porozumie;
6)	z	innych	pródeE.


