
UCHWAŁA NR XXXI/237/2013
RADY GMINY KRASNYSTAW

z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), uchwały Nr XXXVI/255/2009 
Rady Gminy Krasnystaw z dnia 24 września 2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw, zmienionej uchwałami Nr 
XLVII/342/2010 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 09 listopada 2010 r. i Nr XXVI/200/13 Rady Gminy 
Krasnystaw z dnia 08 maja 2013 r. zmieniających uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw oraz uchwały Nr XLIII/318/2010 
Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw, - Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw, zatwierdzonego uchwałą Nr X/79/99 Rady Gminy 
Krasnystaw z dnia 27 maja 1999, z późn. zm. - uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krasnystaw. 

§ 2. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw, zatwierdzony 
uchwałą Nr XIII/91/2003 Rady Gminy w Krasnymstawie z dnia 30 grudnia 2003 r., z późn. zm. na obszarach 
wymienionych w niniejszej uchwale, oznaczonych na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały. 

2.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o planie, należy przez to rozumieć miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw, zatwierdzony uchwałą Nr XIII/91/2003 Rady Gminy 
w Krasnymstawie z dnia 30 grudnia 2003 r. z późn. zm. 

3. Zmianę planu stanowią: 

1) ustalenia zmiany planu będące treścią niniejszej uchwały, 

2) rysunki zmiany planu w skali 1:1000 i 1:2000 dla terenów, wskazanych na załącznikach do uchwały od nr 
1  do nr 3, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krasnystaw, stanowiące załącznik nr 4  do uchwały, 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 5  do uchwały.
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§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu są: 

1) ustalenie przeznaczenia terenu, 

2) ochrona lokalnych interesów publicznych poprzez unormowanie i podporządkowanie działań 
inwestycyjnych wymogom zachowania ładu przestrzennego, oraz ukształtowanie prawidłowego układu 
komunikacyjnego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, 

3) określenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania poszczególnych terenów, tak aby umożliwić 
kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zapewniający ochronę środowiska i zdrowia ludzi oraz 
wartości kulturowych gminy, 

4) zasad rozbudowy, budowy i remontów systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są: 

1) tereny energetyki wiatrowej, oznaczone symbolem EW; 

2) tereny elektroenergetyki, oznaczone symbolem E; 

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem RM; 

4) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R; 

5) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami KDP i KDG; 

6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW; 

7) zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w pkt 1-6; 

8) zasady obsługi komunikacyjnej; 

9) zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania; 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

4) numery i symbole literowe terenów.

3.  Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie wymienione w ust. 2  mają charakter informacyjny lub 
postulowany.

§ 5. 1. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, przedstawiony na kopii map 
zasadniczych w skali 1: 1000 oraz 1: 2000 stanowiących załączniki do niniejszej uchwały; 

2) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym w miejscowym planie przeznaczeniu podstawowym, 
ograniczony liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem; 

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym 
terenie; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, 
stanowiące jego uzupełnienie; 

6) adaptacji – należy przez to rozumieć przystosowanie, dostosowanie, dopasowanie istniejącego 
zagospodarowania do funkcji z zakresu przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego; 

7) rozbudowie – należy przez to rozumieć roboty budowlane prowadzące do powiększenia kubatury lub 
powierzchni zabudowy istniejących obiektów; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania 
elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania; linia zabudowy nie dotyczy m.in: 
schodów, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami; dla wież elektrowni 
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wiatrowych linia zabudowy nie odnosi się do podziemnych części konstrukcji (fundamenty) ani rotora 
i śmigieł; 

9) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię nieutwardzoną, pokrytą 
roślinnością; 

10) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy obiektów 
kubaturowych do powierzchni działki budowlanej; 

11) wskaźniku maksymalnej intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych w obrysie zewnętrznym, wszystkich obiektów 
zlokalizowanych na danym terenie, do powierzchni terenu, którego wartość nie może być przekroczona; 

12) kondygnacji nadziemnej - należy przez to rozumieć kondygnację, której górna powierzchnia stropu lub 
warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie lub powyżej poziomu projektowanego 
lub urządzonego terenu, a także każdą sytuowaną nad nią kondygnację; 

13) uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie ludzi albo 
dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza: hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza 
i zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód; 

14) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi spełniające wymogi sanitarne właściwe dla 
podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego, a także zaliczane w przepisach z zakresu ochrony 
środowiska do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dopuszczonych przez 
właściwe organy w oparciu o raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub w oparciu 
o odstąpienie od opracowania raportu; 

15) usługach wbudowanych - należy przez to rozumieć przeznaczenie części budynku mieszkalnego lub 
innego obiektu w zabudowie mieszkaniowej na pomieszczenia użytkowane na działalność usługową 
nieuciążliwą w rozumieniu planu; 

16) budowlach rolniczych – należy przez to rozumieć budowle dla potrzeb rolnictwa i przechowalnictwa 
produktów rolnych, w szczególności takie jak: zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do 
składowania obornika, silosy na kiszonkę, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki 
biogazu. 

17) elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć budowlę techniczną wraz z niezbędnymi urządzeniami 
technicznymi i infrastrukturą techniczna, stanowiącą urządzenia prądotwórcze, przetwarzające energie 
wiatru na energie elektryczną; 

18) parku elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć połączone i współpracujące ze sobą elektrownie 
wiatrowe stanowiące wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, 
całościowy zespół techniczny służący produkcji energii elektrycznej; 

19) drodze publicznej – należy przez to rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych 
do kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wydzielonych liniami rozgraniczającymi; 

20) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć tereny komunikacji stanowiące dojazdy do użytków 
rolnych oraz do terenów elektrowni wiatrowych.

2.  Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne 

§ 6. 1. Ustalenia ogólne, określające sposób zagospodarowania oraz kształtowania zabudowy obowiązują 
dla wszystkich terenów objętych niniejszym opracowaniem. 

2.  W poszczególnych terenach możliwa jest lokalizacja obiektów z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego 
w sposób niekolidujący z podstawowym przeznaczeniem tych terenów i jedynie zgodny z ustalonym 
w niniejszej uchwale przeznaczeniem (funkcją) oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczególnych 
terenów – oznaczonych odrębnymi symbolami i ograniczonych za pomocą linii rozgraniczających na 
rysunkach zmiany planu stanowiących załączniki do niniejszej uchwały. 
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3.  Wszelkie zakazy i ograniczenia wynikające z zagospodarowania terenu nie dotyczą inwestycji celu 
publicznego, w tym z zakresu łączności publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4.  W poszczególnych terenach dopuszcza się lokalizację, w sposób nie kolidujący z podstawowym 
przeznaczeniem tych terenów, nieprzedstawionych na rysunku zmiany planu, obiektów i sieci infrastruktury 
gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i wodnej oraz kontenerów i pojemników do 
zbierania odpadów komunalnych. 

5.  Tereny, dla których zmiana planu miejscowego przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, 
mogą być do czasu zagospodarowania zgodnie z planem użytkowane w sposób dotychczasowy. Na terenach 
tych zakazuje się rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą w planie. 

6.  Obiekty o wysokości równej i większej od 50 m nad poziomem terenu podlegają każdorazowo, przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgłoszeniu do służb ruchu lotniczego. 

7. Zmiana planu nie określa: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

3) granic terenów górniczych, granic terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz terenów 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, gdyż takie tereny nie występują w obszarach opracowania. 

§ 7. 

Zasady realizacji 

1. Realizacja ustaleń niniejszej uchwały winna odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami oraz innymi aktami prawnymi związanymi z procesami inwestycyjnymi przy spełnieniu norm 
ochrony środowiska naturalnego i zachowania wartości kulturowych obszaru. 

2. Realizacja planu winna respektować prawo własności oraz prawo władania terenami, w stosunku do 
których plan wprowadza zmiany użytkowania. 

3. Realizacja inwestycji winna odbywać się w granicach terenów wyznaczonych planem pod określony 
rodzaj użytkowania. 

4. Dopuszcza się bez konieczności zmiany planu, zmiany przebiegu istniejących urządzeń liniowych 
infrastruktury technicznej, wynikające z uzasadnionych rozwiązań projektowych oraz rozbudowę lokalnych 
systemów uzbrojenia terenów – sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz 
elektroenergetycznej, łącznie ze stacjami transformatorowymi. 

§ 8. 

Zasady podziału nieruchomości 

1. Scalenia i podziału nieruchomości można dokonać wyłącznie w sposób zgodny z ustaleniami niniejszej 
uchwały w oparciu o przepisy odrębne. 

2. Działki gruntu powstające w wyniku scalenia i podziału nieruchomości są działkami budowlanymi, pod 
warunkiem spełnienia wymogów zawartych § 8  ust. 4. 

3. Podział nieruchomości nie jest dopuszczony, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają 
dostępu do drogi publicznej (za dostęp do drogi publicznej uważa się również drogi wewnętrzne wraz 
z ustanowieniem na tych drogach odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo stanowienia 
dla tych działek innych służebności drogowych). 

4. Działki gruntu powstające w wyniku podziału nieruchomości są działkami budowlanymi, jeśli ich 
powierzchnia jest nie mniejsza niż: 

a) 2000 m2 przy szerokości frontu działki nie mniejszej niż 25,0 m dla zabudowy zagrodowej; 

b) 1000 m2 dla terenów elektrowni wiatrowych wyznaczonych w granicach określonych rysunkiem planu 
terenu EW.
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5. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni działek nie dotyczą wydzieleń: 

a) pod urządzenia infrastruktury technicznej, 

b) pod drogi wewnętrzne i i ścięcia w obrębie skrzyżowań.

§ 9. 

Zasady i formy ochrony środowiska przyrodniczego 

1. W zakresie ochrony środowiska: 

1) wprowadza się nakaz zachowania istniejącej wartościowej zieleni, dopuszcza się wycinkę drzew wyłącznie 
w przypadkach szczególnych, związanych z pielęgnacją drzewostanu lub realizacją inwestycji 
dopuszczonych w planie; 

2) wewnątrz stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu zakazuje się lokalizowania funkcji wymagających ochrony przed hałasem 
odpowiednio powyżej 45 dB i 40 dB w porze nocnej; 

3) dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie w sposób niepowodujący przekroczeń norm 
hałasu w terenach sąsiednich, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4) istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu nie może powodować przekroczeń standardów jakości 
powietrza; 

5) zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi; 

6) ustala się strefy zasięgu śmigła o promieniu równym długości łopat wirnika, nie więcej niż 60 metrów od 
miejsca posadowienia wieży elektrowni wiatrowej; dopuszcza się, aby strefa zasięgu śmigła wykraczała na 
działki sąsiednie, do których inwestor posiada tytuł prawny, poza granice działki na której jest posadowiona 
elektrownia wiatrowa.

2. W zakresie ochrony przyrody: 

1) tereny objęte zmianą planu znajdują się poza obszarami objętymi ochroną prawną dla których obowiązują 
zakazy wynikające z ustawy o ochronie przyrody za wyjątkiem terenu zabudowy zagrodowej ozn. 
symbolem 5RM zlokalizowanego w miejscowości Małochwiej Duży, który położony jest w otulinie 
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Grabowiecko-Strzeleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu, 
a zasady zagospodarowania regulują odpowiednio Rozporządzenie Nr 49 Wojewody Lubelskiego 
z 28 lutego 2006 r. w sprawie Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz 
Rozporządzenie Nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie Skierbieszowskiego 
Parku Krajobrazowego.

§ 10. 

Zasady ochrony wartości kulturowych Jeżeli zostanie znaleziony przedmiot na terenach objętych 
niniejszą uchwałą, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ona zabytkiem archeologicznym, 

obowiązuje: 

1) wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

2) zabezpieczenie przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia, 

3) niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli to nie jest 
możliwe właściwego wójta. 

§ 11. 
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Komunikacja W granicach terenów objętych opracowaniem ustala się ciągi dróg o następujących 
parametrach: 

1. KD-W 812 – droga wojewódzka w klasie „GP” relacji Biała Podlaska - Włodawa - Chełm - Krasnystaw - 
o ustaleniach: 

1) parametry techniczne drogi: 

a) szerokość jezdni – do 7,0 metrów, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 metrów, 

c) dostępność na skrzyżowaniach i przez zjazdy,

2) dopuszcza się realizację chodników; 

3) realizacja infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi dopuszczalna zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

4) zakazuje się realizacji ogrodzeń wewnątrz linii rozgraniczających drogi; 

5) planuje się realizację zjazdów z drogi wojewódzkiej na drogi wewnętrzne wyznaczone rysunkiem planu.

2. KDG 109750L - droga gminna w klasie „D” - o ustaleniach: 

1) parametry techniczne drogi: 

a) szerokość jezdni- 5,0 metrów; 

b) szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 metrów; 

c) dostępność nieograniczona;

2) dopuszcza się realizację chodników; 

3) realizacja infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi dopuszczalna zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

3. 1KDG (D) - droga gminna w klasie „D” - o ustaleniach: 

1) parametry techniczne drogi: 

a) szerokość jezdni - 5,0 metrów; 

b) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 metrów; 

c) dostępność nieograniczona;

2) dopuszcza się realizację chodników; 

3) realizacja infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi dopuszczalna zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

4. 1KDW i 2KDW - drogi wewnętrzne - o ustaleniach: 

1) parametry techniczne dróg: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 6,0 metrów oraz ścięcia w obrębie skrzyżowań zgodnie 
z rysunkiem planu; 

b) dostępność nieograniczona;

2) ustala się możliwość prowadzenia w obrębie linii rozgraniczających dróg, elementów infrastruktury 
technicznej, które nie spowodują zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i nie będą stanowić 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

3) dopuszcza się utwardzanie nawierzchni dróg wewnętrznych; 

4) dopuszcza się możliwość tymczasowego poszerzenia dróg wewnętrznych w terenach rolniczych 
oznaczonych symbolem R na m.in. łuki i mijanki związanych z realizacją elektrowni wiatrowych; 
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tymczasowe zagospodarowanie terenów rolniczych oznaczonych symbolem R do 150 dni od rozpoczęcia 
budowy elektrowni wiatrowych.

5. 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 
14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW i 20KDW - drogi wewnętrzne - o ustaleniach: 

1) parametry techniczne dróg: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 6,0 m oraz ścięcia w obrębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem 
planu; 

b) dostępność nieograniczona;

2) ustala się możliwość prowadzenia w obrębie linii rozgraniczających dróg, elementów infrastruktury 
technicznej, które nie spowodują zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i nie będą stanowić 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

3) dopuszcza się utwardzanie nawierzchni dróg wewnętrznych; 

4) dopuszcza się możliwość tymczasowego poszerzenia dróg wewnętrznych w terenach rolniczych 
oznaczonych symbolem R na m.in. łuki i mijanki związanych z realizacją elektrowni wiatrowych; 
tymczasowe zagospodarowanie terenów rolniczych oznaczonych symbolem R do 150 dni od rozpoczęcia 
budowy elektrowni wiatrowych.

6. 21KDW - droga wewnętrzna - o ustaleniach: 

1) parametry techniczne drogi: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 6,0 m oraz ścięcia w obrębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem 
planu; 

b) dostępność nieograniczona;

2) dopuszcza się utwardzanie nawierzchni drogi wewnętrznej; 

3) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej.

§ 12. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

1. Zaopatrzenie w wodę: 

1) ustala się zaopatrzenie w wodę, dla obiektów tego wymagających, z systemów wodociągowych zasilanych 
z ujęć wód podziemnych poprzez stacje wodociągowe znajdujące się na terenie gminy, w tym również do 
celów przeciwpożarowych; 

2) ustala się rozbudowę sieci wodociągowej od istniejących wodociągów wg warunków technicznych 
uzyskanych od administratora sieci; 

3) należy zapewnić możliwość konserwacji, remontów i wdrażania najnowszych rozwiązań technicznych 
istniejących sieci i urządzeń oraz rozbudowy sieci w oparciu o systemy istniejące; 

4) dopuszcza się zaopatrzenia w wodę z lokalnych ujęć wód podziemnych dla rozproszonej zabudowy 
położonej poza zasięgiem wodociągów wiejskich.

2. Odprowadzania i oczyszczania ścieków: 

1) należy zapewnić odprowadzanie ścieków w sposób niepowodujący zagrożenia dla jakości wód 
podziemnych; 

2) w przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzanie ścieków do przydomowych oczyszczalni 
ścieków lub do zbiorników bezodpływowych z obowiązkiem wywozu do oczyszczalni ścieków; 

3) obowiązuje docelowo podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej obiektów wyposażonych w zbiorniki 
bezodpływowe. 

3. Elektroenergetyka: 
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1) zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się poprzez system sieci średniego napięcia 15 kV w wykonaniu 
napowietrznym i kablowym; 

2) dopuszcza się remonty i przebudowę istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych w tym 
przebudowę linii napowietrznych na kablowe oraz zmianę przebiegu linii elektroenergetycznych; 

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

4) w przypadku wzrostu obciążenia dopuszcza się na terenach zurbanizowanych budowę linii 
elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/04 kV dla zasilania 
obecnych i przyszłych odbiorców energii elektrycznej; ewentualne wnętrzowe stacje transformatorowe 
należny realizować na terenach wywłaszczonych z dogodnym dojazdem dla ciężkiego sprzętu; 

5) dopuszcza się realizację stacji transformatorowych w odległości 1,5 metra od granicy sąsiedniej działki; 

6) ewentualna przebudowa linii elektroenergetycznych kolidujących z planem zagospodarowania oraz 
wykonanie obostrzeń w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń projektowanych obiektów (w zależności od 
rodzaju obiektu) z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi odbywać się będzie kosztem i staraniem 
inwestora projektowanej zabudowy na podstawie warunków przebudowy kolidujących urządzeń 
elektroenergetycznych i stosowanej umowy cywilno -prawnej; 

7) wyznacza się pasy techniczne wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych: 

a) 36,0 m dla linii wysokiego napięcia WN 110, kV; 

b) 15,0 m dla linii średniego napięcia SN 15 kV;

9) na terenach planowanej zabudowy dla linii kablowych nN oraz złączy kablowych nN ustala się pas 
techniczny o szerokości min. 1,0 m; 

10) w pasach technicznych nie wolno sadzić drzew, budować obiektów oraz składować materiałów, za 
wyjątkiem infrastruktury technicznej i inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, oraz 
z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych; 

11) w przypadku wystąpienia kolizji planowanych inwestycji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 
usuwanie jej skutków będzie się odbywało kosztem i staraniem inwestora; 

12) w całym obszarze opracowania dopuszcza się lokalizację infrastruktury energetycznej wymaganej do 
przyłączenia, a nie wskazanej na rysunku planu, przy zachowaniu warunków zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

13) urządzenia liniowe infrastruktury technicznej związane z obsługą zespołu elektrowni wiatrowych 
projektować jako podziemne, z dopuszczeniem odstępstw zgodnie z wymogami określonymi w przepisach 
odrębnych, w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych sieci, za zgodą i na warunkach określonych 
przez zarządcę lub właściciela terenu; 

14) teren parku elektrowni wiatrowych wymaga od inwestora: 

a) uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną oraz kable sterowania i automatyki, 

b) dla potrzeb przesyłu wytworzonej przez elektrownie wiatrowe energii elektrycznej wybudować 
odpowiednie sieci kablowe SN; sieci prowadzić w liniach rozgraniczających dróg lub w terenach 
rolnych, 

c) odbiór energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe odbywać się będzie liniami 
kablowymi SN do GPZ parku elektrowni wiatrowych, 

d) zaopatrzenie elektrowni wiatrowych w energię elektryczną dla potrzeb własnych zgodnie z warunkami 
właściwego zarządcy, 

e) włączenie parku elektrowni wiatrowych do krajowego systemu elektroenergetycznego na zasadach 
operatora sieci;
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15) przy sytuowaniu elektrowni wiatrowych w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych należy 
zastosować następujące wymagania w zakresie odległości siłowni od linii: 

a) wymagania dla linii elektroenergetycznych o napięciu do 45kV - wzdłuż trasy linii 
elektroenergetycznych o napięciu do 45kV należy wyznaczyć pasy techniczne, w których przy 
dowolnym stanie pracy turbiny elektrowni wiatrowej nie może znaleźć się jakikolwiek element (w 
szczególności łopata turbiny) przy czym oś symetrii pasa technicznego wyznaczać powinny słupy; 

b) szerokość pasów technicznych dla danego typu linii: linie niskiego napięcia (do 1  kV) jednotorowa 
- 20,0 m, linie niskiego napięcia (do 1  kV) dwutorowa - 25,0 m, 

linie średniego napięcia ( do 45kV) jednotorowa - 25,0 m, linie średniego 
napięcia ( do 45kV) dwutorowa - 30,0 m; 

c) wymagania dla linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 45kV - w przypadku linii o napięciu 
powyżej 45kV wymagana odległość posadowienia turbiny elektrowni wiatrowej od skrajnego przewodu 
linii elektroenergetycznej powinna być większa niż 3  d, gdzie „d” jest średnicą (w metrach) koła 
zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej;

16) odbiór energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych odbywał się będzie na warunkach określonych przez 
odbiorcę.

4. Gospodarka odpadami: 

1) usuwanie odpadów stałych przez służby komunale na składowisko odpadów; 

2) sposób postępowania z odpadami powianiem być prowadzony zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Zaopatrzenie w gaz: 

1) ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz z systemu gazowniczego, przy budowie układu przesyłowego; 

2) warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe określają odrębne przepisy; 

3) strefy bezpieczeństwa i kontrolowane od sieci gazowych przyjmuje się zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów odrębnych, w tym dla istniejącego gazociągu DN200 ustala się strefę 
bezpieczeństwa o szerokości 30,0m; 

4) dopuszcza się prowadzenie robót: inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych na istniejącym 
gazociągu DN200; 

5) drzewa i krzewy mogą być sadzone w odległości min. 1,5 m od zewnętrznej ścianki gazociągu.

6. Telekomunikacja: 

1) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w układzie przewodowym i bezprzewodowym 
przy zachowaniu warunków zgodnie z przepisami odrębnymi jako inwestycje celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych; 

2) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych przy zachowaniu warunków 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) rozbudowa sieci powinna następować na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci.

7. Zagospodarowanie terenu należy wykonać w sposób nie kolidujący z istniejącymi urządzeniami 
infrastruktury technicznej. 

8. Dopuszcza się prowadzenie robót: inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych na melioracyjnych 
urządzeniach podstawowych i szczegółowych, znajdujących się na terenie objętym zmianą planu w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, a wszelkie działania wykonywane w bezpośrednim 
sąsiedztwie tych urządzeń i cieków wodnych oraz roboty związane z przekroczeniem drogami lub liniowymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej, należy przeprowadzać w porozumieniu i na warunkach zarządcy 
urządzeń melioracyjnych. 

Rozdział 3.
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1EW (załącznik nr 1) ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe: tereny elektroenergetyki wiatrowej - elektrownia wiatrowa wraz 
z urządzeniami i obiektami obsługującymi, drogą dojazdową, placem manewrowym, zatoką postojową 
i łukami zjazdowymi; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń nadziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej, związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych wraz ze stacjami transformatorowymi 
lub rozdzielczymi; 

3) moc elektrowni wiatrowej maksymalnie do 3  MW o regulowanym poziomie emisji hałasu; 

4) wysokość wieży: maksymalnie do 125,0 m od poziomu terenu; 

5) wysokość położenia skrajnego punktu skrzydła maksymalnie do 185,0 m od poziomu terenu; 

6) ustala się wymóg zastosowania ujednoliconego koloru elektrowni w parku elektrowni wiatrowych; 

7) elektrownia wiatrowa stanowi przeszkodę lotniczą, ustala się wymóg przeszkodowego oznakowania oraz 
właściwego zgłoszenia przeszkód zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) obowiązuje odpowiednie zabezpieczenie obiektu elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami i obiektami 
obsługującymi przed dostępem osób postronnych; 

9) dopuszcza się: 

a) umieszczenie na elektrowni wiatrowej logo producenta lub inwestora, 

b) lokalizację fundamentów i infrastruktury technicznej przy granicy z działką sąsiednią;

10) szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie terenu EW 
nastąpi na etapie sporządzenia projektu budowlanego, przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

11) realizację przedsięwzięcia warunkuje się zachowaniem procedur określonych w przepisach odrębnych; 

12) zaopatrzenie w energię elektryczną oraz jej odprowadzanie do sieci zgodnie z warunkami zarządcy sieci; 

13) nie przewiduje się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków 
i zaopatrzenia w ciepło; 

14) konstrukcja wieży powinna posiadać zabezpieczenia odgromowe i przed porażeniem prądem 
elektrycznym; 

15) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej za pośrednictwem wyznaczonych dróg wewnętrznych; 

16) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 5% powierzchni biologicznie czynnej; 

17) budowa elektrowni wiatrowej wymaga na etapie projektu budowlanego rozpoznania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

18) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdział 2).

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1R (załącznik nr 1) ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja nowych liniowych urządzeń nadziemnych i podziemnych 
infrastruktury technicznej; 

3) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury naziemnej i podziemnej, w tym również 
nie wskazane rysunkiem planu z prawem do jej wymiany, rozbudowy i remontów; 

4) dopuszcza się lokalizację masztów do pomiaru prędkości i kierunku wiatru o wysokości do 125 m n.p.t, 

5) dopuszcza się w sąsiedztwie terenów oznaczonych symbolami EW tymczasowe składowanie elementów 
elektrowni wiatrowych, w czasie ich montażu i demontażu; 

6) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych, z zastrzeżeniem pkt 2) i 4); 

7) zakazuje się zalesiania; 

8) dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących obsłudze gospodarki rolnej; 
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9) zakazuje się powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych; 

10) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdział 2). 

3. Dla terenów oznaczonych symbolami 2EW, 3EW, 4EW, 5EW, 6EW, 7EW, 8EW (załącznik nr 2) ustala 
się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny elektroenergetyki wiatrowej - elektrownie wiatrowe wraz 
z urządzeniami i obiektami obsługującymi, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zatokami 
postojowymi i łukami zjazdowymi; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń nadziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych wraz ze stacjami transformatorowymi 
lub rozdzielczymi; 

3) moc pojedynczej elektrowni wiatrowej maksymalnie do 3  MW o regulowanym poziomie emisji hałasu; 

4) wysokość wież: maksymalnie do 125,0 m od poziomu terenu; 

5) wysokość położenia skrajnego punktu skrzydła maksymalnie do 185,0 m od poziomu terenu; 

6) ustala się wymóg zastosowania ujednoliconego koloru elektrowni w parku elektrowni wiatrowych; 

7) elektrownie wiatrowe stanowią przeszkody lotnicze, ustala się wymóg przeszkodowego oznakowania oraz 
właściwego zgłoszenia przeszkód zgodnie z przepisami odrębnymi, 

8) obowiązuje odpowiednie zabezpieczenie obiektu elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami i obiektami 
obsługującymi przed dostępem osób postronnych; 

9) dopuszcza się: 

a) umieszczenie na elektrowni wiatrowej logo producenta lub inwestora, 

b) lokalizację fundamentów i infrastruktury technicznej przy granicy z działką sąsiednią;

10) szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie terenów 
EW nastąpi na etapie sporządzenia projektu budowlanego, przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

11) realizację przedsięwzięcia warunkuje się zachowaniem procedur określonych w przepisach odrębnych; 

12) zaopatrzenie w energię elektryczną oraz jej odprowadzanie do sieci zgodnie z warunkami zarządcy sieci; 

13) nie przewiduje się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków 
i zaopatrzenia w ciepło; 

14) konstrukcja wieży powinna posiadać zabezpieczenia odgromowe i przed porażeniem prądem 
elektrycznym; 

15) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych za pośrednictwem wyznaczonych dróg wewnętrznych; 

16) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 5% powierzchni biologicznie czynnej; 

17) budowa elektrowni wiatrowych wymaga na etapie projektu budowlanego rozpoznania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

18) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdział 2).

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1E (załącznik nr 2) ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny elektroenergetyki – główny punkt zasilania elektroenergetycznego 
(SN/WN); 

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń nadziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych; 

3) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dopuszcza się budynki parterowe, o wysokości do 6,0 m, z dachami o nachyleniu połaci do 45°; 

5) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 10% powierzchni biologicznie czynnej; 
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6) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej; 

7) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu (rozdział 2).

5. Dla terenów oznaczonych symbolami 2R, 3R, 4R, 5R, 6R,7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R i 15R 
(załącznik nr 2) ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja nowych liniowych urządzeń nadziemnych i podziemnych 
infrastruktury technicznej; 

3) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury naziemnej i podziemnej, w tym również 
nie wskazane rysunkiem planu z prawem do jej wymiany, rozbudowy i remontów; 

4) dopuszcza się lokalizację masztów do pomiaru prędkości i kierunku wiatru o wysokości do 125 m n.p.t; 

5) w terenie ozn. symbolem 7R obowiązuje wyznaczenie dojazdu w granicach własnej działki ozn. nr 247, 
służącego obsłudze terenu budowlanego ozn. symbolem 2RM; 

6) dopuszcza się w sąsiedztwie terenów oznaczonych symbolami EW tymczasowe składowanie elementów 
elektrowni wiatrowych, w czasie ich montażu, demontażu i napraw; 

7) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów kubaturowych, z zastrzeżeniem pkt 2) i 4); 

8) adaptuje się istniejące w terenie ozn. symbolem 15R budynki w ich istniejącej formie i z obecną funkcją, 
z możliwością rozbudowy, remontów, ich wymiany i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków 
oraz uzupełnienia zainwestowania terenu; 

9) rozbudowa, przebudowa, adaptacja budynków istniejących musi odpowiadać parametrom jak dla 
budynków nowoprojektowanych; w istniejących budynkach dopuszcza się adaptację parametrów 
przekraczających wskaźniki jak dla budynków nowoprojektowanych zgodnie z ust. 6  pkt 13 i 14; 

10) zakazuje się zalesiania; 

11) dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących obsłudze gospodarki rolnej; 

12) zakazuje się powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych; 

13) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdział 2). 

6. Dla terenów oznaczonych symbolami 1RM i 3RM (załącznik nr 2) ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe nie powodujące 
negatywnego oddziaływania na funkcję mieszkalną; 

3) realizacja budynków mieszkalnych gospodarczych, inwentarskich, garażowych oraz budowli rolniczych 
pod warunkiem utrzymania uciążliwości projektowanych obiektów w granicach władania terenem przez 
dysponenta obiektu; 

4) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej formie i z obecną funkcją, z możliwością rozbudowy, 
remontów, ich wymiany i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków oraz uzupełnienia 
zainwestowania terenu; budynki niekolidujące z przeznaczeniem i zagospodarowaniem terenu 
zlokalizowane pomiędzy linia rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy adaptuje się 
z wyłącznie z możliwością ich remontu, pod warunkiem poprawienia ich estetyki; 

5) rozbudowa, przebudowa, adaptacja budynków istniejących musi odpowiadać parametrom jak dla 
budynków nowoprojektowanych; w istniejących budynkach dopuszcza się adaptację parametrów 
przekraczających wskaźniki jak dla budynków nowoprojektowanych, z zastrzeżeniem pkt 14 lit c; 

6) możliwość lokalizowania budynków w odległości 1,5 m od granicy z działkami sąsiednimi lub przy granicy 
działek pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego; 

7) lokalizowanie usług nieuciążliwych wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych pod warunkiem, iż 
nie będą przekraczały 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub będą stanowiły parterową 
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zabudowę towarzyszącą o wysokości do 6,0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do najwyższego punktu 
w dachu i kącie nachylenia połaci dachowych do 45°; 

8) udział powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej; 

9) obowiązuje pozostawienie na działce nie mniej niż 40% powierzchni biologicznie czynnej; 

10) wskaźnik intensywności zabudowy ustala się do 0,8; 

11) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) dla terenu ozn. symbolem 1RM - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi gminnej oraz 6,0 m od linii 
rozgraniczających dróg wewnętrznych i linii rozgraniczającej ścięcia narożnika przy skrzyżowaniu drogi 
gminnej, 

b) dla terenu ozn. symbolem 3RM - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi gminnej;

12) sytuowanie ogrodzenia w odległości nie bliższej niż w liniach rozgraniczających dróg; 

13) wymogi wobec budynków mieszkalnych: 

a) dachy o połaciach, nachylonych pod kątem 20°-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., 

b) maksymalna wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga może stanowić 
poddasze użytkowe, 

c) maksymalna wysokość budynku – 9,0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do najwyższego punktu 
dachu, 

d) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku;

14) przy realizacji budynków gospodarczych, garażowych i inwentarskich obowiązuje: 

a) wysokość budynków – do 2  kondygnacji nadziemnych, w tym druga w poddaszu, 

b) dachy o połaciach nachylonych pod kątem do 45°, 

c) maksymalna wysokość budynku – 10,0 m do kalenicy od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
z możliwością zwiększenia wysokości budynków o nie więcej niż 30% w przypadkach związanych 
z planowanym przeznaczeniem budynku lub wynikających ze względów technologicznych, 

d) dla budynków usługowych jako zabudowy towarzyszącej ustala się 1  kondygnację nadziemną przy 
maksymalnej wysokości do 6,0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do najwyższego punktu w dachu 
oraz kącie nachylenia połaci dachowych do 45°;

15) obowiązuje zagwarantowanie co najmniej 1  miejsca do parkowania na 1  mieszkanie w formie garażu lub 
wydzielonych na działce miejsc do parkowania oraz dodatkowo 1  miejsca w przypadku występowania 
usług; 

16) w terenie ozn. symbolem 3RMN zabudowa w obszarze strefy ochronnej pod napowietrzną linią 
elektroenergetyczną SN 15kV jest możliwa pod warunkiem spełnienia wymagań obowiązujących 
przepisów i uzgodnienia z zarządcą sieci; w przypadku likwidacji linii SN 15kV, bądź jej przebudowy 
polegającej np. na skablowaniu, ulega likwidacji również pas techniczny, a tereny objęte strefą otrzymują 
funkcje zgodne z funkcją terenów przyległych; 

17) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów małej architektury; 

18) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i obsługi inżynieryjnej terenu; 

19) obsługa komunikacyjna: 

a) dla terenu ozn. symbolem 1RM z drogi gminnej ozn. symbolem 1KDG (D) oraz z dróg wewnętrznych 
ozn. symbolami 9KDW i 13KDW, 

b) dla terenu ozn. symbolem 3RM z drogi gminnej ozn. symbolem 1KDG (D);

20) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdział 2).

7. Dla terenów oznaczonych symbolami 2RM i 4RM (załącznik nr 2) ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa; 
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2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe nie powodujące negatywnego oddziaływania na funkcję 
mieszkalną; 

3) realizacja budynków mieszkalnych gospodarczych, inwentarskich, garażowych oraz budowli rolniczych 
pod warunkiem utrzymania uciążliwości projektowanych obiektów w granicach władania terenem przez 
dysponenta obiektu; 

4) w terenie ozn. symbolem 2RM możliwość lokalizowania budynków odległości 1,5 m od granicy 
z działkami sąsiednimi lub przy granicy działek pod warunkiem zachowania wymogów wynikających 
z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego; 

5) lokalizowanie usług nieuciążliwych wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych pod warunkiem, iż 
nie będą przekraczały 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; 

6) udział powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki; 

7) obowiązuje pozostawienie na działce nie mniej niż 40% powierzchni biologicznie czynnej; 

8) wskaźnik intensywności zabudowy ustala się do 0,8; 

9) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) dla terenu ozn. symbolem 2RM - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi gminnej oraz 6,0 m od linii 
rozgraniczającej drogi wewnętrznej, 

b) dla terenu ozn. symbolem 4RM - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi gminnej;

10) sytuowanie ogrodzenia w odległości nie bliższej niż w liniach rozgraniczających dróg; 

11) wymogi wobec budynków mieszkalnych: 

a) dachy o połaciach, nachylonych pod kątem 20°-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., 

b) maksymalna wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga może stanowić 
poddasze użytkowe, 

c) maksymalna wysokość budynku – 9,0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do najwyższego punktu 
dachu, 

d) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku;

12) przy realizacji budynków gospodarczych, garażowych i inwentarskich obowiązuje: 

a) wysokość budynków – do 2  kondygnacji nadziemnych, w tym druga w poddaszu, 

b) dachy o połaciach nachylonych pod kątem do 45°, 

c) maksymalna wysokość budynku – 10,0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do najwyższego punktu 
dachu z możliwością zwiększenia wysokości budynków o nie więcej niż 30% w przypadkach 
związanych z planowanym przeznaczeniem budynku lub wynikających z względów technologicznych;

13) obowiązuje zagwarantowanie co najmniej 1  miejsca do parkowania na 1  mieszkanie w formie garażu lub 
wydzielonych na działce miejsc do parkowania oraz dodatkowo 1  miejsca w przypadku występowania 
usług; 

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów małej architektury; 

15) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i obsługi inżynieryjnej terenu; 

16) obsługa komunikacyjna: 

a) dla terenu ozn. symbolem 2RM z drogi gminnej ozn. symbolem 1KDG(D) oraz z drogi wewnętrznej ozn. 
symbolem 13KDW, za wyjątkiem działki ozn. nr ew. 247 dla której obsługę komunikacyjną ustala się 
z drogi wojewódzkiej ozn. symbolem KD-W 812 (GP) na warunkach uzgodnionych z zarządca drogi, 
dojazdem w granicy własnej działki do części przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z ustaleniami 
ust. 5  pkt 5; 

b) dla terenu ozn. symbolem 4RM z drogi gminnej ozn. symbolem 1KDG(D);

17) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdział 2).
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8. Dla terenu oznaczonego symbolem 5RM (załącznik nr 3) ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe nie powodujące negatywnego oddziaływania na funkcję 
mieszkalną; 

3) realizacja budynków mieszkalnych gospodarczych, inwentarskich, garażowych oraz budowli rolniczych 
pod warunkiem utrzymania uciążliwości projektowanych obiektów w granicach władania terenem przez 
dysponenta obiektu; 

4) lokalizowanie usług nieuciążliwych wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych pod warunkiem, iż 
nie będą przekraczały 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; 

5) udział powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej; 

6) obowiązuje pozostawienie na działce nie mniej niż 40% powierzchni biologicznie czynnej; 

7) wskaźnik intensywności zabudowy ustala się do 0,8; 

8) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi gminnej oraz 6,0 m od linii 
rozgraniczającej drogi wewnętrznej; 

9) sytuowanie ogrodzenia w odległości nie bliższej niż w liniach rozgraniczających dróg; 

10) wymogi wobec budynków mieszkalnych: 

a) dachy o połaciach, nachylonych pod kątem 20°-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., 

b) maksymalna wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga może stanowić 
poddasze użytkowe, 

c) maksymalna wysokość budynku – 9,0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do najwyższego punktu 
dachu, 

d) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku;

11) przy realizacji budynków gospodarczych, garażowych i inwentarskich obowiązuje: 

a) wysokość budynków – do 2  kondygnacji nadziemnych, w tym druga w poddaszu, 

b) dachy o połaciach nachylonych pod kątem do 45°, 

c) maksymalna wysokość budynku – 10,0 m do kalenicy od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
z możliwością zwiększenia w uzasadnionych przypadkach wysokości budynków o nie więcej niż 30%;

12) obowiązuje zagwarantowanie co najmniej 1  miejsca do parkowania na 1  mieszkanie w formie garażu lub 
wydzielonych na działce miejsc do parkowania oraz dodatkowo 1  miejsca w przypadku występowania 
usługi; 

13) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów małej architektury; 

14) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i obsługi inżynieryjnej terenu; 

15) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej ozn. symbolem KDG 109762L oraz z drogi wewnętrznej ozn. 
symbolem 21KDW, 

16) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdział 2).

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 14. Ustala się stawki procentowe jednorazowej opłaty, na rzecz gminy od wzrostu wartości 
nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 

1) 30% wzrostu wartości - dla terenów elektroenergetyki wiatrowej i terenu elektroenergetyki – główny punkt 
zasilania elektroenergetycznego (SN/WN); 

2) 20% wzrostu wartości – dla terenów zabudowy zagrodowej; 
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3) 1% wzrostu wartości – dla pozostałych terenów objętych niniejszą uchwałą.

§ 15. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/91/2003 Rady Gminy 
w Krasnymstawie z dnia 30 grudnia 2003 r., z późn. zm w obszarach objętych niniejszą uchwałą. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnystaw. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Szeniak

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 382



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 382



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 382



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 382



Załącznik nr 4 
Do Uchwały  
Nr XXXI/237/13 
Rady Gminy Krasnystaw 
z dnia 3 grudnia 2013r.  
  

  

ROZSTRZYGNIĘCIE  

RADY GMINY KRASNYSTAW 

  

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krasnystaw 

  

             

            Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), Rada Gminy stwierdza, że w okresie 

wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia 

okresu wyłożenia projektu zmiany planu przewidzianym na składanie uwag, do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw nie wpłynęła żadna uwaga. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 
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Załącznik nr 5 
do Uchwały Nr XXXI 237/13 

                                                                                                                         Rady Gminy Krasnystaw 
z dnia 3 grudnia  2013 r. 

  
Rozstrzygni ęcie 

 o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastr uktury technicznej,  

które nale żą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

 

 W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw ustalono 
następujące zasady zaopatrzenia terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz 
komunikacji: 

1. Obsługa komunikacyjna terenów odbywać się będzie poprzez istniejącą sieć dróg: wojewódzkiej, 
gminnych oraz wewnętrznych. 

2. Koszt realizacji dróg wewnętrznych ponoszą właściciele terenów. 

3. W zakresie gospodarki ściekowej plan zakłada podłączenie budynków docelowo do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Przyłącza do sieci kanalizacyjnej będą realizowane na koszt inwestora 
planowanej zabudowy.  

4. Plan zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej – zadanie realizowane z budżetu gminy. 

5. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan zakłada przyłączenie projektowanych obiektów do sieci 
wodociągowej, realizacja przyłącza wodociągowego kosztem i staraniem inwestora. Roszczenia 
odszkodowawcze za pozostawione w wyniku przesądzeń planu uzbrojenia w sieć wodociągową na 
prywatnym gruncie w przypadku konieczności jej przebudowy usunięte będzie staraniem gminy w 
ramach dostosowania istniejącej infrastruktury do warunków wynikających z ustaleń planu. Zmiana 
planu zakłada rozbudowę sieci wodociągowej jako zadania realizowanego z budżetu gminy. 

6. Lokalizacja urządzeń energetyki wiatrowej nie powoduje konieczności realizacji inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 
 

7. Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy jest uzależnione od zdolności finansowej gminy i będzie 
określona w wieloletnich planach inwestycyjnych stanowiących załączniki do uchwał budżetowych 
w kolejnych okresach czasowych. 

 Możliwości finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy określa ustawa o finansach publicznych. Inwestycje te mogą być finansowane ze 
środków stanowiących dochody gminy i określonych w art.3 ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z dochodów określonych w art.4. ustawy o gospodarce 
nieruchomościami dającej możliwość ustalenia opłaty adiacenckiej, która wynosi nie więcej niż 50 % 
różnicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury 
technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu w terminie do 3 lat od dnia 
urządzenia lub modernizacji drogi albo od stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do 
poszczególnych urządzeń infrastruktury. 

 Innym źródłem dochodu gminy będzie tak zwana renta planistyczna płacona na rzecz Gminy 
Krasnystaw, wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia zmiany planu.  

 Orientacyjne koszty realizacji w inwestycji określone zostały w prognozie skutków finansowych 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Realizacja pozostałych elementów sieci infrastruktury technicznej, tj. elektroenergetycznej, 
gazowniczej, telekomunikacyjnej pozostaje w gestii zarządców poszczególnych sieci i urządzeń. 
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