
UCHWAŁA NR XVIII/89/2012
RADY GMINY PUŁAWY

z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1, art. 27 i 29, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647), w związku z uchwałą 
nr XLIII/218/10 Rady Gminy Puławy z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy – u c h w a l a się, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy uchwalonego uchwałą 
nr X/77/99 Rady Gminy Puławy, z dnia 20 sierpnia 1999 r. z późn. zm. 

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy 
zatwierdzonego uchwałą nr XLIV/285/02 Rady Gminy Puławy z dnia 13 września 2002 r., opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 122 z dnia 10 października 2002 r., poz. 2644 
z późniejszymi zmianami. 

2. Ustalenia zmiany planu wyrażone są w postaci: 

a) ustaleń dotyczących przeznaczenia, zasad i warunków zagospodarowania terenów określonych 
w § 3 niniejszej uchwały, 

b) rysunku zmiany planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1 (ark. 1-7) do niniejszej uchwały 

3. Rysunek oraz ustalenia zmiany planu w zakresie regulowanym niniejszą uchwałą stanowią integralną 
całość. 

4. Integralnymi częściami uchwały są: 

a) Wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnięciami ich rozpatrzenia, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

b) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra struktury technicznej, 
które należą do zadań gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 
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§ 3. 1. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolami RLo – lasy ochronne oraz 
7 UN,P – tereny usług nauki i tereny przemysłu wytwórczego, baz i składów, wydziela się obszar wraz 
z układem dróg wewnętrznych i studni głębinowych położony w obrębie Wólka Gołębska - załącznik graficzny 
nr 1.  

Teren oznaczony symbolem 10 P,UN (116,38 ha) przeznacza się pod obiekty produkcyjne, składy 
i magazyny oraz usługi nauki. 

Zasady zabudowy i zagospodarowania:  

a) Tereny rozwojowe kombinatu chemicznego – ustala się realizację wszelkich obiektów budowlanych 
związanych z funkcjonowaniem kombinatu chemicznego Puławy (z wyłączeniem lokalizacji elektrowni). 
Dopuszcza się lokalizację elektroenergetycznych sieci przesyłowych oraz stacji rozdzielczej wraz 
z urządzeniami peryferyjnymi, związanych z projektowaną elektrownią w obszarze 11 P,E. 

b) Wyklucza się lokalizację budynków wysokościowych, ograniczenie nie dotyczy obiektów i budynków 
bezpośrednio związanych z produkcją, jeżeli podyktowane jest takie rozwiązanie uwarunkowaniami 
technologicznymi. 

c) Zakazuje się realizacji: zabudowy mieszkaniowej i zamieszkania zbiorowego. 

d) Lokalizacja obiektów z zachowaniem przepisów ochrony środowiska, w tym procedur dotyczących 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności z uwzględnieniem analiz 
wystąpienia dużego ryzyka awarii przemysłowych. 

e) We wschodniej części terenu wydziela się strefę buforową - las (ZL). 

f) Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód 
podziemnych, wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne, pochodzące 
z powierzchni silnie zanieczyszczonych powinny być oczyszczone zgodnie z przepisami odrębnymi. 

g) Obsługa komunikacyjna za pomocą rozbudowy układu dróg wewnętrznych od strony terenów zakładowych. 
W systemie dróg wewnętrznych należy przewidzieć drogę do celów ewakuacyjnych skomunikowaną 
z systemem dróg zakładowych znajdujących się na tzw. przedpolu, posiadających połączenie z systemem 
dróg publicznych. 

h) Bilans miejsc parkingowych określa inwestor w oparciu i dostosowaniu do realizowanych funkcji w obrębie 
terenu lub na terenach sąsiednich. 

i) Udział powierzchni biologicznie czynnej (w tym terenów zieleni wysokiej i izolacyjnej) minimum 10% 
powierzchni terenu. Ustalenie dotyczy terenu położonego poza strefą buforową – las (ZL). 

j) Powierzchnia zabudowy maksymalnie do 70 % powierzchni terenu. 

k) Dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio 
przy tej granicy. 

l) Obsługa inżynieryjna terenu w oparciu o istniejące i projektowane wewnętrzne (zakładowe) i zewnętrzne 
systemy uzbrojenia terenu w porozumieniu i na warunkach zarządców poszczególnych sieci, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

m) Adaptuje się istniejący system studni głębinowych ujęcia wody z możliwością jego modernizacji, 
rozbudowy lub likwidacji. 

n) Lokalizacja obiektów budowlanych w pasach technologicznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć 
wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci. 

o) W odniesieniu do istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia sytuowanie obiektów budowlanych zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

p) W odniesieniu do projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia ustala się strefę kontrolowaną 
o maksymalnej szerokości do 12 na każdą stronę od osi gazociągu. 

q) Dopuszcza się wtórny podział terenu na odrębne działki pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3257



r) Wszelkie obiekty i urządzenia o wysokości równej lub wyższej niż 50 m nad poziom terenu podlegają 
uzgodnieniu z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. 

2. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolami RLo – lasy ochronne, wydziela 
się obszar wraz z układem dróg wewnętrznych i studni głębinowych położony w obrębie Wólka Gołębska - 
załącznik graficzny nr 1. 

Teren oznaczony symbolem 11 P, E (79,40 ha) przeznacza się pod obiekty produkcyjne, składy 
i magazyny oraz elektroenergetyki (lokalizacja elektrowni konwencjonalnej). 

Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Tereny rozwojowe kombinatu chemicznego – ustala się realizację wszelkich obiektów budowlanych 
związanych z funkcjonowaniem kombinatu chemicznego, oraz urządzeń wytwarzania energii elektrycznej 
o mocy ok. 1600 MW, dopuszcza się realizację wszelkich obiektów budowlanych związanych 
z wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej z wyłączeniem energetyki jądrowej i wiatrowej, 

b) Wysokość realizowanych obiektów i urządzeń zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Obowiązują 
wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. 
w sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. nr 130 z 2003 r. poz. 1193); 

c) Lokalizacja obiektów z zachowaniem przepisów ochrony środowiska, w tym procedur dotyczących 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności z uwzględnieniem analiz 
wystąpienia dużego ryzyka awarii przemysłowych. 

d) Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód 
podziemnych, wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne, pochodzące 
z powierzchni silnie zanieczyszczonych powinny być oczyszczone zgodnie z przepisami odrębnymi. 

e) Obsługa komunikacyjna za pomocą rozbudowy układu dróg wewnętrznych od strony terenów zakładowych. 
W systemie dróg wewnętrznych należy przewidzieć drogę do celów ewakuacyjnych skomunikowaną 
z systemem dróg zakładowych znajdujących się na tzw. przedpolu, posiadających połączenie z systemem 
dróg publicznych. 

f) Bilans miejsc parkingowych określa inwestor w oparciu i dostosowaniu do realizowanych funkcji w obrębie 
terenu lub na obszarach sąsiednich. 

g) Udział powierzchni biologicznie czynnej (w tym terenów zieleni wysokiej i izolacyjnej) minimum 10% 
powierzchni terenu. 

h) Powierzchnia zabudowy maksymalnie do 70 % powierzchni terenu. 

i) Dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio 
przy tej granicy. 

j) Obsługa inżynieryjna terenu w oparciu o istniejące i projektowane wewnętrzne (zakładowe) i zewnętrzne 
systemy uzbrojenia terenu w porozumieniu i na warunkach zarządców poszczególnych sieci, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

k) Adaptuje się istniejący system studni głębinowych ujęcia wody z możliwością jego modernizacji, 
rozbudowy lub likwidacji. 

l) Dopuszcza się wtórny podział terenu na odrębne działki pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej. 

m) Wszelkie obiekty i urządzenia o wysokości równej lub wyższej niż 50 m nad poziom terenu podlegają 
uzgodnieniu z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. 

3. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolami RLo – lasy ochronne wydziela się 
obszar wraz z układem dróg wewnętrznych - załącznik graficzny nr 1. 

Teren oznaczony symbolem 12 RLo – lasy ochronne (125,35 ha), przeznacza się pod ograniczoną 
działalność gospodarki leśnej. W przedmiotowym obszarze obowiązują ograniczenia użytkowania 
i zagospodarowania wynikające z pasów technologicznych i węzłów sieci przesyłowej, oraz urządzeń 
peryferyjnych stacji rozdzielczej 400/220/110kV a także kształtowania granicy lasu ze względu na 
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wymagania pożarowe elektrowni. Ograniczenia, o których mowa mogą dotyczyć max. 40% pow. 
wskazanego terenu. 

§ 4. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa. 

1. Powiązanie elektrowni z sieciami Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego odbywać się będzie za 
pomocą stacji rozdzielczej i elektroenergetycznej sieci przesyłowej obejmującej: 

a) Stację rozdzielczą 400/220/110 kV, którą sytuuje się w obszarze oznaczonym symbolem 11 P,E lub 
wariantowo w obszarze oznaczonym symbolem 10 P,UN (w przypadkach podyktowanych względami 
technologicznymi lub ekonomicznymi). Dopuszcza się usytuowanie urządzeń peryferyjnych stacji 
w obszarze oznaczonym symbolem 12 RLo na ustalonych dla tego obszaru warunkach. 

b) Dwutorową linię elektroenergetyczną 2x400 kV relacji: 

- linia 400 kV Kozienice – Puławy I 

- linia 400 kV Lublin Systemowa – Puławy. 

c) Dwutorową linię elektroenergetyczną 2x400 kV relacji: 

- linia 400 kV Kozienice – Puławy 2 

- linia 400 kV Ostrowiec – Puławy. 

d) Dwutorową linię elektroenergetyczną 2x110 kV relacji: 

- linia 2x110 kV Puławy – Azoty (do wpięcia w linię 110 kV Puławy – Rudy – GPZ Dęblin) 

e) Dwutorową linię elektroenergetyczną 2x110 kV relacji: 

- linia 2x110 kV Puławy – Lubartów 

f) Linię elektroenergetyczną 110 kV relacji: 

- linia 110 kV Puławy – Garbów 

2. Ustala się przebieg linii elektroenergetycznych wg. rysunku planu. Wzdłuż linii elektroenergetycznych 
ustala się pasy technologiczne o szerokości 70 m, po 35 m w obie strony od osi linii 2 x 400 kV; 50 m, po 25 m 
w obie strony od osi linii 2 x 220 kV oraz 40 m, po 20 m w obie strony od osi linii 2 x 110 kV i 110 kV – wg 
rysunku planu. W obszarach oznaczonych symbolami 10 P,UN, 11 P,E oraz 12RLo podane przebiegi linii na 
rysunku planu ustala się jako orientacyjne. Na pozostałych obszarach o przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania określonych ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w obrębie pasów technologicznych wprowadza się następujące, dodatkowe ograniczenia 
użytkowania terenów: 

1) Dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz przebudowę linii energetycznej. Usytuowanie słupów 
z dostosowaniem do przyjętych rozwiązań technicznych, z możliwością zmiany ich rozmieszczenia, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba. Fundamentowanie słupów w polderze zalewowym w rejonie wsi Gołąb 
z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpowodziowej. 

2) Ustala się dostęp do istniejącej linii dla potrzeb związanych z jej eksploatacją, pracami remontowymi 
i modernizacyjnymi, 

3) Zmiany zagospodarowania terenów w obrębie pasa technologicznego i w jego sąsiedztwie wymagają 
uzgodnienia z właścicielem linii. 

4) Zalesienia terenów w obrębie pasa technologicznego wymagają uzgodnienia właściciela linii, 

5) Lokalizacja stacji paliw, obiektów i użytkowania terenu powodujących powstanie stref zagrożenia 
wybuchem oraz magazynujących materiały niebezpieczne pod względem pożarowym w bezpośrednim 
sąsiedztwie pasów technologicznych wymaga uzgodnienia z właścicielem linii. 

6) W projektach stałej organizacji ruchu dróg publicznych pod liniami należy wprowadzać zakazy 
zatrzymywania i postoju. 

7) Ponadto w pasach technologicznych linii: 

a) obowiązują uzgodnienia lokalizacji wszelkich obiektów z właścicielem linii, 
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b) wyklucza się lokalizację budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

c) wyklucza się nasadzenia zieleni wysokiej, 

d) wyklucza się zmianę przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową, usługową, 
ogródków działkowych i cmentarzy. 

8) Wszelkie obiekty i urządzenia o wysokości równej lub wyższej niż 50 m nad poziom terenu podlegają 
uzgodnieniu z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. 

§ 5. 1. Ustala się przebieg sieci gazowych wysokiego ciśnienia wg. rysunku planu. Ustala się możliwość 
budowy, przebudowy oraz wymiany gazociągów wysokiego ciśnienia. 

2. W obszarach oznaczonych symbolami 10 P,UN, 11 P,E oraz 12 RLo podane przebiegi projektowanych 
sieci gazowych na rysunku planu ustala się jako orientacyjne. 

3. Wzdłuż projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia uwzględnia się strefę kontrolowaną 
o maksymalnej szerokości do 12 metrów od osi gazociągu, w obrębie której obowiązują ograniczenia 
użytkowania terenów zgodnie z przepisami odrębnymi. Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągu 
wyznacza się indywidualnie w zależności od przyjętych parametrów technicznych gazociągu na etapie 
realizacji inwestycji. 

4. Dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia DN 700 i DN 80 ustala się następujące minimalne 
odległości sytuowania obiektów terenowych względem gazociągów: 

 
Rodzaje obiektów terenowych Gazociąg wysokiego 

ciśnienia DN 700 
Gazociąg wysokiego 
ciśnienia DN 80  

Budynki użyteczności publicznej – licząc od 
granicy terenu do zewnętrznej ścianki 
gazociągu  

50 m 15 m  

Budynki mieszkalne – licząc od rzutu 
budynku do zewnętrznej ścianki gazociągu 

25 m 15 m 

Wolno stojące budynki niemieszkalne 
(stodoły, szopy, garaże) – licząc od rzutu 
budynku do zewnętrznej ścianki gazociągu 

15 m 15 m 

Obiekty przemysłowe – licząc od granicy 
terenu  

37,5 m 15 m 

5. Odległości sytuowania innych obiektów terenowych względem gazociągów wymienionych w ust. 
4 należy wyznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 poz. 686). 

6. Na obszarze oznaczonym symbolem RLo o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania określonych 
ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązują dodatkowo 
ograniczenia użytkowania terenów wynikające z wyznaczonych stref kontrolowanych dla gazociągów. 

§ 6. Do czasu realizacji ustaleń zmiany w planie dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. 

§ 7. Z dniem wejścia w życie przepisów niniejszej uchwały tracą moc ustalenia obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą nr XLIV/285/02 Rady Gminy 
Puławy z dnia 13 września 2002 r., dla: 

a) obszarów objętych zmianami, oznaczonych symbolami 10 P,UN, 11 P,E oraz 12 RLo, 

b) pozostałych obszarów w zakresie zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą. 

§ 8. Ustala się 30 % stawkę opłaty planistycznej na rzecz gminy od wzrostu wartości nieruchomości 
objętych zmianami planu, w przypadku ich zbycia. 

§ 9. Plan z uchwalonymi zmianami, przechowywany jest w Urzędzie Gminy Puławy, który zobowiązany 
jest do udostępniania go zainteresowanym, w ramach obowiązujących przepisów. 
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz 
zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

Dorota Osiak
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/89/2012 

Rady Gminy Puławy 

z dnia 11 października 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy, o których mowa w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Stwierdza się, że do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Puławy nie wpłynęły żadne uwagi. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/89/2012 

Rady Gminy Puławy 

z dnia 11 października 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zapisanych w uchwale w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 647) stwierdza się, że na terenie objętym zmianą planu nie przewiduje się inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 
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