
UCHWAŁA NR XXIV/138/2013
RADY GMINY JANOWIEC

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1, ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) 
oraz uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy Janowiec z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec oraz po 
stwierdzeniu, że projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec 
nie narusza ustaleń przyjętego Uchwałą Nr VIII/59/99 Rady Gminy Janowiec z dnia 8 września 1999 r. Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec 
uchwalonego uchwałą Rady Gminy Janowiec Nr XXIX/213/02 z dnia 9 października 2002 r., ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (Nr 151, poz. 3476 z dnia 30 listopada 2002 r. z późn. 
zm.).

§ 2. 1. Zmianę planu zagospodarowania przestrzennego stanowią: 

1) ustalenia planu - będące treścią uchwały, 

2) rysunek planu w skali 1 :1000 - będący załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2 do uchwały, 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik nr 3 do 
uchwały.

§ 3. 1. Ustalenia planu wyrażone są w postaci: 

1) ustaleń ogólnych dotyczących warunków i zasad regulacji zagospodarowania obszaru określonych w: 

- § 4 - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

- § 5 - Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

- § 6 - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

- § 7 – Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

2) ustaleń ogólnych dotyczących rozwoju infrastruktury technicznej określonych w: 

- § 8 - Zasady kształtowania i rozwoju układu komunikacyjnego, 

- § 9 - Zasady rozwoju infrastruktury technicznej,
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3) §10 ustalenia szczegółowe dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Przedmiotem ustaleń planu są następujące tereny położone w granicach objętych uchwałą: 

a) działka nr ew. : 1166/13 w miejscowości Oblasy, gmina Janowiec – położona w terenach rolnych 
oznaczonych na rysunku zmienionego planu symbolem RP oraz od strony drogi gminnej KG(D) w terenach 
zabudowy letniskowej oznaczonej na rysunku planu symbolem ML, znajdująca się w strefie ekspozycji dla 
zespołu architektoniczno krajobrazowego Kazimierza Dolnego, oznaczonej na rysunku planu symbolem E3, 

b) działka nr ew. 1166/14 w miejscowości Oblasy, gmina Janowiec - położona w terenach rolnych 
oznaczonych na rysunku zmienionego planu symbolem RP, a także w terenach lasów i zadrzewień 
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL oraz w terenach użytków zielonych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZZ, znajdująca się częściowo od strony północno – wschodniej w strefie ekspozycji dla 
zespołu architektoniczno krajobrazowego Kazimierza Dolnego, oznaczonej na rysunku planu symbolem E3, 

c) działka nr ew. 1166/15 w miejscowości Oblasy, gmina Janowiec - położona w terenach lasów i zadrzewień 
oznaczonych na rysunku zmienionego planu symbolem ZL oraz częściowo w terenach rolnych 
zabudowanych siedliskiem rolnym oznaczonym na rysunku planu symbolem RP, 

d) działka nr ew. 1166/16 w miejscowości Oblasy, gmina Janowiec - położona w terenach lasów i zadrzewień 
oznaczonych na rysunku zmienionego planu symbolem ZL oraz w niewielkiej części od strony północno - 
wschodniej w terenach rolnych oznaczonym na rysunku planu symbolem RP, 

e) działka nr ew. 1166/3 w miejscowości Oblasy, gmina Janowiec - położona w terenach rolnych oznaczonych 
na rysunku zmienionego planu symbolem RP, oraz w niewielkiej części w terenach lasów i zadrzewień 
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL.

3. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi: 

a) granice opracowania planu, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 

c) symbole literowe przeznaczeń, 

d) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

4. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem literowym ustala się 
przeznaczenie podstawowe, jak również inne dopuszczalne rodzaje przeznaczenia. 

5. Ustala się przeznaczenie terenów, oznaczając je następującymi symbolami literowymi: „symbolem B 24 
UT – usługi turystyki”.

§ 4. Celem regulacji zawartych w planie jest zmiana przeznaczenia terenu na działkach 1166/13, 1166/14, 
1166/15, 1166/16 i 1166/3 znajdujących się według obowiązującego planu w terenach RP (tereny rolne), ML 
(tereny zabudowy letniskowej) i ZZ (tereny użytków zielonych) na teren usług turystyki oznaczonej symbolem 
B 24 UT. 

Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE 

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały będzie mowa o: 

a) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 2 ust.1, 

b) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000, stanowiący Załączniki Nr 1do niniejszej 
uchwały, 

c) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 

d) terenie - należy przez to rozumieć obszar o przeznaczeniu podstawowym określonego rodzaju, wyznaczony 
na rysunku liniami rozgraniczającymi, 

e) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na 
danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

f) przeznaczeniu dopuszczalnym i uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż 
podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, 
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g) adaptacji - należy przez to rozumieć utrzymanie istniejącej substancji budowlanej, z możliwością jej 
rozbudowy lub zmiany użytkowania i przeznaczenia w sposób nie naruszający ustaleń planu, 

h) tymczasowym sposobie zagospodarowania i użytkowania terenu - należy przez to rozumieć utrzymanie 
istniejącego sposobu użytkowania i istniejącej substancji lub okresowy sposób zagospodarowania i realizacji 
obiektów budowlanych na warunkach określonych w ustaleniach ogólnych lub szczegółowych dla terenów 
wydzielonych w planie, 

i) tymczasowych obiektach budowlanych - należy przez to rozumieć obiekty o lekkiej konstrukcji, 
nie powiązane trwale z gruntem i inne obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania 
w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do rozbiórki lub do przeniesienia w inne 
miejsce, porządku i bezpieczeństwa, ubezpieczeń, łączności publicznej, obiekty sakralne oraz inne oczywiste 
cele publiczne określone w ustawach, 

j) terenach zabudowy - należy przez to rozumieć tereny w rozumieniu przepisów szczególnych, wyznaczone 
w planie zagospodarowania przestrzennego na lokalizację budynków i obiektów budowlanych, stanowiące 
określonego rodzaju nieruchomości wydzielone z użytkowania rolnego i leśnego, 

k) nieuciążliwym zagospodarowaniu - należy przez to rozumieć działalność produkcyjną i usługową, 
przedsięwzięcia produkcyjne i usługowe oraz inwestycje nie zaliczane w przepisach ochrony środowiska do 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także, których oddziaływanie nie przekracza granic 
terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny (tj. których eksploatacja nie powinna spowodować 
przekroczenia standardów, jakości środowiska, określonych w przepisach szczególnych dla terenów 
o określonym w planie przeznaczeniu), 

l) usługach turystyki – należy przez to rozumieć usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne 
usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.

§ 6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

1. Nową zabudowę należy dostosować do skali i formy architektonicznej zabudowy lokalnej. 

2. Wyklucza się stawianie obiektów tymczasowych typu barakowozy, kontenery, kioski itp. 

3. Zakazuje się wznoszenia ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych oraz innych ogrodzeń 
pełnych.

§ 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

1. Teren objęty zmianą planu położony jest w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz 
częściowo w obszarze E3 (według rysunku planu) – ekspozycji (bliskiego widoku) dla zespołu 
architektoniczno – krajobrazowego Kazimierza Dolnego. 

2. Ze względu na położenie działki w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego – określone 
w rozporządzeniu Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1525 z dnia 27 kwietnia 2005 r.) jako zakazy: 

a) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.); 

b) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonania czynności 
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

c) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego 
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

d) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

e) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 
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f) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie lub racjonalnej gospodarce 
rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

g) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

h) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno- 
błotnych; 

i) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

j) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

k) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

l) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

m) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

3. Ze względu na położenie działek w obszarze E3 – ekspozycja (bliskiego widoku) dla zespołu 
architektoniczno – krajobrazowego Kazimierza Dolnego obowiązują następujące zasady: 

a) w obszarach znajdujących się w zasięgu ekspozycji wykluczono lokalizację obiektów i urządzeń 
naruszających harmonię krajobrazu kulturowego, 

b) warunki lokalizacji zabudowy, wysokość obiektów, forma zabudowy i przeznaczenie wymaga uzyskania 
opinii i uzgodnień z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Zarządem Zespołu lubelskich 
Parków Krajobrazowych.

§ 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

1. Zgodnie z „Konwencją w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego” 
(ICOMOS - Paryż 1972) oprócz obiektów zabytkowych za dziedzictwo naturalne uznaje się wartościowe 
elementy przyrody, formacje i strefy geologiczne i fizjograficzne, a także miejsca wartościowe z punktu 
widzenia estetycznego lub naukowego. 

2. Wskazane w planie zasady gospodarowania przestrzenią podporządkowuje się priorytetowi ochrony 
i kształtowania środowiska kulturowego. 

3. Osoby, które w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryły przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, jest obowiązany do wstrzymania wszelkich robót mogących 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, a także odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwłocznego 
powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub burmistrza miasta. 

4. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego.

§ 9. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH 

1. Za przestrzeń publiczną uznaje się przestrzeń zorganizowaną i udostępnioną wszystkim, 
z ograniczeniami tylko formalno-prawnymi. 

2. Ustala się: 

a) należy zapewnić wysoką estetykę warstwy informacyjnej (znaki, napisy, reklamy, tablice informacyjne itp.); 

b) obowiązuje zakaz umieszczania reklam na elewacji budynku (poza szyldem informującym o funkcji usługi) 
oraz zakaz umieszczania reklam wielkoformatowych na całym terenie objętym planem.

§ 10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ROZWOJU UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Obsługa 
komunikacyjna w oparciu o istniejące i projektowane drogi oraz ciągi piesze i pieszo-jezdne – zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi, dotyczącymi terenów planistycznych. 

§ 11. ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1. Zaopatrzenie w wodę – z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych, w etapie (do czasu 
realizacji sieci wodociągowej), dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody. 
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2. Odprowadzenie ścieków – dopuszcza się realizację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, 
z wykluczeniem terenów narażonych na zalewanie wodami opadowymi, docelowo odprowadzenie ścieków do 
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. 

3. Gospodarka odpadami – postępowanie z odpadami komunalnymi (w tym gromadzenie odpadów 
komunalnych) – zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; sposób 
postępowania z odpadami innymi niż komunalne powinien być zgodny z przepisami o odpadach. 

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną na następujących warunkach: 

a) zagospodarowanie terenu należy wykonać w sposób niekolidujący z istniejącymi urządzeniami 
elektroenergetycznymi, 

b) usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z planowanym zagospodarowaniem terenu 
odbywać się będzie kosztem i staraniem Inwestora projektowanej zabudowy według odpowiedniego 
porozumienia lub umowy zawartych z właścicielem sieci elektroenergetycznej, 

c) wykonanie potrzebnych obostrzeń oraz ochrony przeciwporażeniowej na napowietrznych sieciach 
elektroenergetycznych w miejscach skrzyżowań tego wymagających, powstałych w wyniku zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbywać się będzie jak w p. 2, 

d) przyłączenie do sieci elektroenergetycznej planowanych obiektów (nieruchomości) lub zwiększenie mocy 
elektrycznej do istniejących, nastąpi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, gdy spełnione będą warunki 
techniczne i ekonomiczne przyłączenia oraz dostarczania energii elektrycznej na podstawie stosownej 
umowy z zarządcą sieci po zrealizowaniu określonych przez niego warunków przyłączenia, 

e) dla potrzeb przyłączenia nowych odbiorców, wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, 
modernizacji istniejących sieci elektroenergetycznych należy przewidzieć możliwość budowy linii 
elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV. 6. 
W opracowaniu należy uwzględnić możliwość wydzielenia nowych terenów pod realizację stacji, dopuścić 
realizację stacji transformatorowych w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki przy ścianach stacji bez 
otworów drzwiowych i wentylacyjnych, 

f) budowa wnętrzowych stacji transformatorowych, winna być zlokalizowana na gruncie o uregulowanym 
stosunku prawnym w miejscu określonym m.in. wymogami technicznymi, z dostępem do drogi 
i możliwością dojazdu sprzętu ciężkiego, 

g) lokalizację elektroenergetycznych linii kablowych wraz ze złączami należy przewidywać 
w zarezerwowanych pasach technologicznych, 

h) szerokość pasów technicznych z infrastrukturą elektroenergetyczną szerokości min. 1 m. W pasach 
technologicznych z infrastrukturą elektroenergetyczną, nie wolno sadzić drzew, budować obiektów oraz 
składować materiałów. Powinien to być teren stale dostępny dla służb eksploatacyjnych z możliwością 
dojazdu, 

i) w planowanej zabudowie należy uwzględnić strefy ochronne (pasy technologiczne) pod istniejącymi 
i przewidywanymi liniami napowietrznymi średnich i wysokich napięć. Zabudowa w obszarze strefy 
ochronnej pod liniami napowietrznymi jest możliwa pod warunkiem spełnienia wymagań obowiązujących 
przepisów i uzgodnienia z właściciela sieci, 

j) lokalizacja budynku musi spełniać zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 
r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1882 i 1883), 

k) strefy ochronne - ograniczenia w sposobie użytkowania terenu - pod liniami napowietrznymi średnich napięć 
powinny wynosić - 15 m (po 7,5 m od osi linii, po obu jej stronach), a dla linii WN - 40 m (po 20m od osi 
linii po obu stronach), 

l) realizacja (rezerwacja terenu i budowa) urządzeń elektroenergetycznych do połączenia urządzeń 
wytwórczych z siecią przedsiębiorstwa energetycznego leży w gestii inwestora tych urządzeń, 

m) przy zalesieniach i zadrzewieniach na terenie planowanej zabudowy, należy zachować wymagane 
przepisami odległości gałęzi i drzew od urządzeń linii elektroenergetycznych.
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5. Zapewnienie łączności telefonicznej – w oparciu o bezprzwodowe i przewodowe sieci 
telekomunikacyjne, realizacja sieci telefonicznych – wyłącznie w wykonaniu kablowym, doziemnym 
z zachowaniem następujących warunków: 

a) przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej należy 
zachować co najmniej 0,7 m głębokości przykrycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni 
istniejącej sieci teletechnicznej, 

b) w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej z planowanym zagospodarowaniem 
terenu należy uzgodnić z dysponentami sieci.

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 12. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Wprowadza się zmianę planu na obszarze przedstawionym na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 
położonego w obrębie Oblasy. Zmiana polega na wprowadzeniu na obszarze planistycznym usług turystyki 
oznaczonej symbolem - B 24 UT, na którym do tej pory znajdowały się tereny rolne (oznaczone na rysunku 
planu symbolem RP), tereny zabudowy letniskowej (oznaczone na rysunku planu symbolem ML), oraz tereny 
użytków zielonych (oznaczone na rysunku planu symbolem ZZ). 

2. Przeznaczenie terenu pod różne funkcje i różne zasady zagospodarowania: 

a) przeznaczenie podstawowe: usługi turystyki, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: usługi administracyjne obsługujące usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji, 
usługi kultury, oświaty i rozrywki.

3. Zasady zagospodarowania: 

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni obszaru planistycznego: max 15%, 

b) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni obszaru 
planistycznego: min. 50 %, 

c) zapewnienie miejsc parkingowych w ilości minimum: 1 miejsce postojowe na 1 miejsce noclegowe oraz 
1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej podstawowej;

4. Warunki kształtowania nowej zabudowy: 

a) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i modernizacji na usługi turystyki, 

b) nakaz kształtowania zabudowy w formie rozczłonkowanych brył do 800 m2 każda powierzchni zabudowy 
projektowanych budynków na terenie planistycznym, 

c) dopuszczalna wysokość zabudowy trzy kondygnacje nadziemne w tym jedna kondygnacja w poddaszu 
użytkowym, 

d) wysokość kalenicy do 12 m od najniżej położonego punktu zabudowy, 

e) kąt nachylenia dachu do 45 º, 

f) dopuszcza się zastosowanie dachu płaskiego jedynie w formie dachu zielonego, 

g) projektowane obiekty powinny nawiązywać formą, bryłą i detalem do tradycyjnego budownictwa. Należy 
zastosować naturalne materiały wykończeniowe tj.: drewno, kamień, materiały ceramiczne, 

h) Wyklucza się przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

5. Na terenach lasów i zadrzewień - ZL ustala się: 

a) zakaz zmiany sposobu użytkowania leśnego na nieleśne, dopuszcza się lokalizację niezbędnych urządzeń 
infrastruktury technicznej i urządzeń turystyki z zachowaniem procedur określonych w przepisach 
szczególnych, 

b) na terenach leśnych o walorach rekreacyjnych, dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi turystyki 
(schrony, ścieżki dydaktyczne, parkingi przyleśne, urządzenia sanitarne, obiekty małej architektury).
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Rozdział 3.
USTALENIA KOŃCOWE 

§ 13. Do czasu zmiany zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie zgodnych z ich przeznaczeniem 
podstawowym lub dopuszczalnym, dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania. 

§ 14. Tracą moc na fragmentach objętych granicami niniejszego planu ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec uchwalonego uchwałą Rady Gminy Janowiec Nr 
XXIX/213/02 z dnia 9 października 2002 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 
Nr 151, poz. 3476 z dnia 30 listopada 2002 r. z późniejszymi zmianami. 

§ 15. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty na rzecz gminy w przypadku zbycia nieruchomości, 
w wysokości 20% od wzrostu wartości nieruchomości będącego skutkiem wejścia w życie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Janowiec

Zbigniew Ambryszewski
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Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Nr XXIV/138/2013 
Rady Gminy Janowiec 
z dnia 27 lutego 2013 r. 

 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANOWIEC  
 
Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec 
wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 19 listopada 2012 r. do 10 grudnia 2012 r. i 
następnie, w terminie wyznaczonym do wnoszenia uwag tj. do dnia 31 grudnia 2012 r. - nie 
wniesiono uwag.  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały nr Nr XXIV/138/2013 
Rady Gminy Janowiec 
z dnia 27 lutego 2013 r. 

 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ 
WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA DO MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANOWIEC – OBRĘB 
OBLASY 
 
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami planu. 
 
Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej, w tym 
komunikacyjnej w obrębie Oblasy zostały określone w ustaleniach miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec – Obręb Oblasy – tj. w części tekstowej, 
stanowiącej treść uchwały oraz w załączniku graficznym do uchwały. 
W planie przewidziano: 
1. Modernizację, rozbudowę i budowę układu komunikacyjnego, obejmującą 
drogę KG(D). 
2. Modernizację, rozbudowę i budowę systemów infrastruktury technicznej, 
obejmującą: 
- Rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej. 
 
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy. 
 
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 
1) Wydatki z budżetu gminy, 
2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 
a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
c) dotacji samorządu województwa, 
d) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
e) kredytów i pożyczek bankowych, 
f) innych środków zewnętrznych. 
 
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji należących do zadań 
własnych gminy. 
 
Realizacji inwestycji, ich planowanie, przygotowanie i koordynacja będzie odbywać się w 
oparciu w obowiązujące przepisy, w tym przepisy branżowe oraz Prawo zamówień publicznych. 
Terminy realizacji poszczególnych zadań oraz ich etapowanie przebiegać będzie w zależności od 
przyjętych zadań w corocznych budżetach gminy. 
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