
UCHWAŁA NR XXIII/287/2016
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 20 ust.1, art. 
27, art. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zamość z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość” 
przyjętego uchwałą nr XV/232/99 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 20 grudnia 1999 r. wraz                                
z późniejszymi zmianami przyjętymi uchwałą nr XXVIII/136/04 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia                            
27 grudnia 2004 r. oraz uchwałą nr XVI/144/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 21 stycznia 2008 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 grudnia 2016 r.

Poz. 5174



2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość, przyjętego 
uchwałą nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa 
Lubelskiego nr 160 poz. 2611 z dnia 29 września 2006 r., zmienionego uchwałą nr XXII/203/2008 Rady 
Miejskiej w Zamościu z dnia 25 sierpnia 2008 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 118 poz. 
2839 z dnia 05 listopada 2008 r., uchwałą nr XXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 stycznia 
2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 40 poz. 1015 z dnia 3 kwietnia 2009 r., uchwałą 
nr XXX/289/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 marca 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa 
Lubelskiego nr 71 poz. 1711 z dnia 12 czerwca 2009 r., uchwałą nr XXXIX/390/10 Rady Miejskiej w 
Zamościu z dnia 25 stycznia 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 45 poz. 966 z dnia 23 
kwietnia 2010 r., uchwałą nr XLI/402/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 marca 2010 r. ogłoszoną w Dz. 
Urz. Województwa Lubelskiego nr 75 poz. 1448 z dnia 6 lipca 2010 r., uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu 
nr XLVII/482/10 z dnia 25.10.2010 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 1, poz. 19 z dnia 
11 stycznia 2011 r., uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu nr XLVII/483/10 z dnia 25.10.2010 roku ogłoszoną 
w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 1, poz. 20 z dnia 11 stycznia 2011 r., uchwałą Rady Miejskiej w 
Zamościu nr VI/60/2011 z dnia 28 marca 2011 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 70 poz. 
1372 z dnia 17 maja 2011 r., uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu nr XVIII/182/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 
r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 1634 z dnia 15 maja 2012 r., uchwałą Rady Miejskiej 
w Zamościu nr XVIII/183/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 
poz. 1635 z dnia 15 maja 2012 r., uchwałą Rady Miasta Zamość nr XXII/228/2012 z dnia 24 września 2012r 
ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2923 z dnia 10 października 2012 r., uchwałą Rady 
Miasta Zamość nr XXII/229/2012 z dnia 24 września 2012 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa 
Lubelskiego poz. 2924 z dnia 10 października 2012 r., uchwałą Rady Miasta Zamość nr XXII/230/2012 z dnia 
24 września 2012r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 292 z dnia 10 października 2012 r., 
uchwałą Rady Miasta Zamość nr XXIII/251/2012 z dnia 29 października 2012r., ogłoszoną w Dz. Urz. 
Województwa Lubelskiego poz. 3455 z dnia 14 listopada 2012 roku, uchwałą Rady Miasta Zamość 
nr XXIV/262/2012 z dnia 26 listopada 2012 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 4196 z 
dnia 6 grudnia 2012 r., uchwałą nr XLV/486/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 września 2014 r. ogłoszoną 
w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 3337 z dnia 29 września 2014 r., uchwałą nr IX/87/2015 Rady 
Miasta Zamość z dnia 22 czerwca 2015 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2738 z dnia 3 
września 2015 r., zwaną dalej zmianą planu.

3. Granice opracowania zmiany planu zostały określone w:

1) uchwale nr XXIII/218/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość – część III – dot. terenów 
objętych załącznikami graficznymi nr 2 rysunku zmiany planu,

2) uchwale nr XLIV/449/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - dot. 
terenów objętych załącznikami graficznymi nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 rysunku 
zmiany planu,

3) uchwale nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość – dot. terenów 
objętych załącznikami graficznymi nr 10, 11, 17, 19 rysunku zmiany planu.

§ 2. 1. Integralną częścią zmiany planu jest:

1) rysunek zmiany planu w skali 1:2000 obejmujący załączniki graficzne ponumerowane od 1 do 19, jako 
zmiana Rysunku planu nr 2 zatytułowanego „Ustalenia planu dla Jednostek Strukturalnych Nr 4-31”, 
stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 
2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, 
ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 160 poz. 2611 z dnia 29 września 2006 r.,

2) załącznik nr 20 – stanowiący rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscoweg planu 
zagospodarowania przestrzennego,

3) załącznik nr 21 – stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
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§ 3. 1. W treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość, uchwalonego 
Uchwałą nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa 
Lubelskiego Nr 160 poz. 2611. z dnia 29 września 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 po pkt 33 wprowadza się:

a) pkt 34 w brzmieniu:

„wskaźnik intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej 
budynku tj. powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków do powierzchni działki lub 
terenu”,

b) pkt 35 w brzmieniu:

„wskaźnik powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni terenu zajętą przez 
powierzchnie liczone po obrysie budynku lub budynków w stosunku do powierzchni działki lub terenu, 
wyrażoną w procentach,”;

2) w § 24, w Dziale VI Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 4 - III Obwód Strategiczny – 
Cz. Zachodnia w  Rozdziale 2 Tereny zabudowy usługowej, wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla terenu z planowaną funkcją podstawową zabudowy usługowej sportu, oznaczonego symbolem 
4.17US – plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usług sportu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzenia indywidualnie zaprojektowanych budynków usługowych wraz 
z  zespołem terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

b) dopuszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w 
tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, 
gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, 
central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz wprowadzenia pasma zieleni izolacyjnej wysokiej na obwodzie działki,

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni 
działki,

c) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego 
systemu ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nakazy, 
zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 6 uchwały w odniesieniu do strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszczenie zastosowania indywidualnie ukształtowanego ogrodzenia na pełnym obrysie 
działki,

b) nakaz ujednoliconego zagospodarowania placu przedwejściowego z indywidualnie 
zaplanowanymi elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami oraz 
oświetleniem;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku planu nr 
2 przebiegów nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) dopuszczenie zastosowania dachów płaskich,
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c) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00 m ,

d) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych wg orientacyjnych wskaźników 1 mp na 50 m2 

powierzchni terenu sportowego;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
istniejącego tymczasowego wykorzystania terenu do czasu wprowadzenia inwestycji o funkcji 
ustalonej w planie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dla terenów z planowaną funkcją podstawową zabudowy usługowej administracji, oznaczonych 
symbolem 4.6aUA+UK+US – plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej administracji, kultury i turystyki oraz sportu, z 
dopuszczeniem usług innych (z wyłączeniem usług handlu);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)  dopuszczenie wprowadzenia indywidualnie zaprojektowanych budynków z 
uwzględnieniem analizy widokowej,

b) dopuszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w 
tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, 
gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, 
central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a)  nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% powierzchni 
działki,

b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego 
systemu ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nakazy, 
zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 6 uchwały w odniesieniu do strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a)  dopuszczenie zastosowania indywidualnie ukształtowanego ogrodzenia na pełnym obrysie 
działki,

b) nakaz ujednoliconego zagospodarowania placu przedwejściowego z indywidualnie 
zaplanowanymi elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami oraz 
oświetleniem;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych przebiegów nieprzekraczalnych 
linii zabudowy,

b) nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 20% powierzchni działki,

c) nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 0,5,

d) dopuszczenie zastosowania dachów płaskich,

e) ograniczenie wysokości zabudowy do 8.00 m,

f) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych wg orientacyjnych wskaźników 1 mp na 50 m² 
powierzchni użytkowej, w tym dla osób wyposażonych w kartę parkingową – zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
istniejącego tymczasowego wykorzystania terenu do czasu wprowadzenia inwestycji o funkcji 
ustalonej w planie.”;
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3) w § 25, w Dziale VI Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 4 - III Obwód Strategiczny – 
Cz. Zachodnia w  Rozdziale 3 Tereny lasów, zieleni urządzonej niskiej i wód śródlądowych, po ust. 4 
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dla terenu z planowaną funkcją podstawową zieleni izolacyjnej, oznaczonego na rysunku zmiany 
planu symbolem 4.6bZI - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni izolacyjnej;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej z wykorzystaniem zimozielonych 
gatunków roślin i innych odpowiednich dla pełnionych funkcji i warunków przyrodniczych,

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni.”;

4) w § 26, w Dziale VI Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 4 - III Obwód Strategiczny – 
Cz. Zachodnia w  Rozdziale 4 Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej, wprowadza się następujące 
zmiany:

a) w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) zasady  ochrony w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody:

a) zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody,

b) odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do 
urządzeń służących do poboru wody,

c) zagospodarowanie zielenią terenów w obrębie strefy,

d) nakaz ogrodzenia i umieszczenia tablicy zawierającej informację o ujęciu wody i zakazie 
wstępu osób nieupoważnionych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową  urządzeń energetyki, oznaczonych na rysunku planu nr 
2 symbolami 4.9aE, 4.11E, 4.14aE, 4.14bE – plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny urządzeń i obiektów elektroenergetyki;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dopuszczenie utrzymania i modernizacji 
istniejących obiektów, powiązanie ze zmianą ich wystroju zewnętrznego i przekrycia oraz dyslokacji 
stacji trafo i jej wprowadzenie do obiektu planowanego do realizacji na terenie oznaczonym 
symbolem 4.6aUA+UK+US;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% terenu objętego 
niniejszymi ustaleniami,

b) dopuszczenie wprowadzenia na pełnym obwodzie działki zieleni izolacyjnej,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu objętego 
niniejszymi ustaleniami;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nakazy, 
zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 6 uchwały w odniesieniu do strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej.”,

c) skreśla się ust. 5.

5) w §46, w  Dziale XII Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna  Planu nr 10 – Janowice (Cz. 
Południowa) Rozdział 2 Tereny zabudowy usługowej, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla terenu z istniejącą funkcją podstawową  zabudowy usługowej - handlu, oznaczonego na rysunku 
planu zmiany planu symbolem 10.47UC (z wielkopowierzchniowym budynkiem handlowym) oraz 
terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem 10.52U, 10.54U i 10.55U - 
plan ustala:
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1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej handlu na terenie oznaczonym symbolem 
10.47UC oraz zabudowy usługowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, polegających na 
dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz 
wprowadzania urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

c) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

d) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy nawiązaniu wystroju zewnętrznego oraz 
układu dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku rozbudowywanym 
lub wymiany istniejącej zabudowy na nową oraz wprowadzenia nowej zabudowy z 
utrzymaniem istniejących gabarytów wysokościowych,

e) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji 
deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy 
energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych,

f) dla terenu oznaczonego symbolem 10.47UC dopuszczenie remontu, modernizacji, przebudowy 
i rozbudowy budowli i budynków znajdujących się poza liniami zabudowy, w szczególności 
takich jak: pylon z logo firmy, wiaty na wózki, ogródki handlu sezonowego z kioskami 
kasowymi wraz z ogrodzeniami, ławki, stojaki na rowery, słupy z lampami oświetlenia terenu,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni terenu,

b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego systemu 
ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
użytkownik ma tytuł prawny;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszczenie stosowania tablic informacyjnych i reklamowych powiązanych z elewacją 
frontową i umieszczonych do wysokości stropu I kondygnacji nadziemnej albo 
wprowadzonych do wysokości II kondygnacji w szczególnych przypadkach lokalizacji 
zabudowy usługowej, przy skrzyżowaniach ulic i głównych ciągach usługowo-handlowych, w 
terenie oznaczonym symbolem 10.47UC za wyjątkiem świetlnych tablic od strony drogi o 
jaskrawej kolorystyce, odbijające światło, odblaskowych, projekcji świetlnych, elementów 
ruchomych, światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego,

b) dopuszczenie zastosowania indywidualnie ukształtowanego ogrodzenia na pełnym obrysie 
działki,

c) dopuszczenie ujednoliconego zagospodarowania placów przedwejściowych albo chodnika 
przed elewacją frontową elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami, 
oświetleniem oraz terenami do parkowania;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz utrzymania zewnętrznego obrysu elewacji frontowej oraz w odniesieniu do terenu 
oznaczonego symbolem 10.47UC uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych 
wskazanych na rysunku zmiany planu przebiegów obowiązujących i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy,

a1) dla terenu oznaczonego symbolem 10.47UC :

- nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 50% powierzchni działki,
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- nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 0,6.

- dopuszczenie zastosowania dachów płaskich,

b) nakaz utrzymania istniejących gabarytów wysokościowych budynków przy ich ewentualnej 
rozbudowie,

c) nakaz zapewniania miejsc parkingowych:

- dla pojazdów stałych użytkowników w obrębie terenu objętego niniejszymi ustaleniami,

- dla użytkowników okresowych przy utrzymaniu wskaźnika 40 miejsc parkingowych na 
1000 m2 powierzchni sprzedażnej,

- w terenie oznaczonym symbolem 10.47UC dla osób wyposażonych w kartę parkingową – 
zgodnie z przepisami  odrębnymi,

d) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80m oraz dopuszczenie 
stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie słupów i 
podmurówek.”;

6) w §47, w  Dziale XII Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna  Planu nr 10 – Janowice (Cz. 
Południowa) Rozdział 3 Tereny rolnicze, zieleni urządzonej i wód śródlądowych, po ust. 4 dodaje się ust. 5 
w brzmieniu:

„5. Dla terenu z planowaną funkcją podstawową zieleni izolacyjnej, oznaczonego na rysunku planu nr 2 
symbolem 10.47bZI - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni izolacyjnej;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej z wykorzystaniem zimozielonych 
gatunków roślin i innych odpowiednich dla pełnionych funkcji i warunków przyrodniczych,

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni.”;

7) w §75, w  Dziale XX  Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna  Planu nr 18 –  Nowe Miasto –Cz. 
Północna Rozdział 1 Tereny zabudowy mieszkaniowej, wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 
oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolami 18.10MN+U, 18.32MN+U, 18.33MN+U, 18.36aMN+U, 
18.36bMN+U, 18.38MN+U, 18.41MN+U, 18.44MN+U, 18.47MN+U, 18.57MN+U, 18.60MN+U, 
18.63MN+U, 18.77MN+U, 18.78MN+U, 18.79aMN+U, 18.81MN+U, 18.82MN+U, 18.88MN+U, 
18.94MN+U, 18.94aMN+U, 18.95MN+U, 18.97MN+U, 18.97bMN+U 18.99MN+U, 18.100MN+U, 
18.101MN+U, 18.102MN+U, 18.103MN+U, 18.104MN+U i 18.105MN+U oraz oznaczonych na 
rysunku zmiany planu symbolami 18.5bMN+U,  18.36cMN+U, 18.47aMN+U, 18.84MN+U - plan 
ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z  usługami;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy i wprowadzania nowej zabudowy 
mieszkaniowej w formie wolnostojącej w lokalizacji wskazanej  na rysunku planu nr 2 
obowiązującymi liniami zabudowy,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych dla dostosowania 
istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania 
urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

c) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

d) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy nawiązaniu wystroju zewnętrznego 
oraz układu dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku 
rozbudowywanym,
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e) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy 
gospodarczej oraz ich adaptacji dla prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej,

f) dopuszczenie budowy nowych budynków gospodarczych, w tym garaży, w skali i formie 
architektonicznej dopasowanej do budynków mieszkalnych,

g) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów 
kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i 
przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni 
działki,

b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego 
systemu ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego jego 
właściciel (inwestor) ma tytuł prawny;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nakazy, 
zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 6 uchwały w odniesieniu do strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej (dotyczy terenów  oznaczonych symbolami 18.10MN+U, 18.44MN+U, 
18.47MN+U, 18.77MN+U, 18.78MN+U, 18.79aMN+U, 18.81MN+U, 18.84MN+U, 18.88MN+U, 
18.94MN+U, 18.94aMN+U, 18.99MN+U, 18.100MN+U, 18.101MN+U, 18.102MN+U i 
18.103MN+U);

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) nakaz wprowadzenia jednorodnego charakteru systemu informacji wizualnej i reklam w 
parterach usługowych budynków zlokalizowanych przy ul. Partyzantów,

b) nakaz jednorodnego ukształtowania nawierzchni chodników, elementów małej architektury 
oraz wyodrębnionej ścieżki rowerowej wraz z parkingiem na rowery wg zasad przyjętych 
dla całego ciągu ul. Partyzantów;

c) dopuszczenie stosowania tablic informacyjnych i reklamowych powiązanych z elewacją 
frontową i umieszczonych do wysokości stropu I kondygnacji nadziemnej albo 
wprowadzonych do wysokości II kondygnacji w szczególnych przypadkach lokalizacji 
zabudowy usługowej przy skrzyżowaniach ulic i głównych ciągach usługowo-handlowych,

d) dopuszczenie ujednoliconego zagospodarowania placów przedwejściowych albo chodnika 
przed elewacją frontową elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami, 
oświetleniem oraz terenami do parkowania;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz utrzymania zewnętrznego obrysu elewacji frontowych budynków mieszkalnych z 
wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami 18.5bMN+U, 18.36cMN+U, 18.47aMN+U, 
18.84MN+U,

b) zakaz budowy oraz wydzielania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 200.00 m2 (na terenach mieszkalnych z usługami),

c) ograniczenie wysokości zabudowy do 12.00m,

d) ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do trzech kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją poddasza włącznie),
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e) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00 
m2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, 
rozbudowywanych i budowanych) oraz 400.00 m2 dla terenów zabudowy mieszkaniowej z 
usługami (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, 
rozbudowywanych i budowanych),

e1) dla terenów oznaczonych symbolem 18.5bMN+U,  18.36cMN+U, 18.47aMN+U, 
18.84MN+U:

dopuszczenie zastosowania dachów płaskich,

e2) nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 
2.0,

f) ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej  budynków do 15.00 m, z 
wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami 18.5bMN+U, 18.36cMN+U, 18.47aMN+U, 
18.84MN+U,

g) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 50% ich powierzchni użytkowej,

h) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla  pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

h1) nakaz zapewniania miejsc parkingowych dla terenów oznaczonych symbolami: 
18.5bMN+U, 18.36cMN+U, 18.47aMN+U, 18.84MN+U:

- dla  pojazdów stałych użytkowników  w obrębie terenu objętego niniejszymi ustaleniami,

- dla użytkowników okresowych  nakaz zapewnienia co najmniej jednego miejsca 
parkingowego przypadającego na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej 
niż 2 mp na  lokal usługowy, w tym dla osób wyposażonych w kartę parkingową – 
zgodnie z przepisami  odrębnymi,

i) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80 m oraz 
dopuszczenie stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie 
słupów i podmurówek;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki: 900.00 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i 
1200.00 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych 
z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej 
powierzchni nieruchomości gruntowej);

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz prowadzenia działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie 
środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych 
na rysunku planu nr 2 symbolami: 18.4MW, 18.6MW, 18.18MW, 18.20MW, 18.29MW, 18.37aMW, 
18.55MW, 18.65MW, 18.69MW, 18.71MW, 18.72MW i 18.75MW, na rysunku zmiany planu 
symbolem 18.69aMW oraz zabudowy wielorodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku planu nr 2 
symbolami: 18.12MW+U, 18.46MW+U, 18.76MW+U, 18.90MW+U, oznaczonych na rysunku zmiany 
planu symbolami:  18.36dMW+U, 18.85aMW+U - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy 
wielorodzinnej z usługami;
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych dla dostosowania 
istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania 
urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

c) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

d) dopuszczenie ograniczonej rozbudowy istniejących obiektów, związanej z ich rewitalizacją 
polegającą m.in. na wprowadzeniu dociepleń, dodatkowych loggi, ganków oraz zmianie 
układu dachu,

e) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy usługowej                             
i gospodarczej, w tym garaży,

f) dopuszczenie wprowadzenia urządzeń i obiektów dla rekreacji codziennej mieszkańców,

g) dopuszczenie budowy budynków służących prowadzeniu działalności usługowej lub 
gospodarczej                w skali i formie architektonicznej dopasowanej do architektury 
obiektów bezpośrednio z nimi  sąsiadujących,

h) dopuszczenie wprowadzania nieuciążliwych usług jako funkcji towarzyszących,

i) dopuszczenie wprowadzenia usług w parterach budynków zlokalizowanych na terenach 
oznaczonych symbolami 18.12MW+U, 18.46MW+U, 18.76MW+U, 18.85aMW+U i 18.90 
MW+U przy ul. Partyzantów, oraz na terenie oznaczonym symbolem 18.36dMW+U,

j) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów 
kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i 
przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych,

k) dopuszczenie wprowadzenia do miejskiego układu ulic dojazdowych i wewnętrznych ulic 
osiedlowych, spełniających normatywne wymogi dla ulic tej kategorii, określonych w § 130 
ust. 6 uchwały,

l) dopuszczenie modernizacji oraz rozbudowy wewnętrznego układu komunikacji i systemu 
parkowania;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni 
działki,

b) dopuszczenie rozbudowy istniejącego układu zieleni wysokiej;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszczenie stosowania tablic reklamowych, naściennych i wolnostojących, 
umieszczonych do wysokości stropu I kondygnacji nadziemnej (na terenach 
mieszkaniowych z usługami),

b) nakaz ujednoliconego zagospodarowania placów przedwejściowych z indywidualnie 
zaplanowanymi elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami (na terenach 
mieszkaniowych z usługami);

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

a) nakazy, zakazy, ograniczenia  i dopuszczenia ustalone w § 6 uchwały w odniesieniu do 
strefy „B” ochrony konserwatorskiej (dotyczy terenów oznaczonych symbolami 
18.12MW+U, 18.46MW+U, 18.76MW+U, 18.85aMW+U, 18.90MW+U),
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b) nakaz ochrony w trybie ustalonym w § 6 ust. 4 pkt 3) uchwały historycznie 
ukształtowanych gabarytów, układu przestrzennego, form przekrycia i wystroju 
zewnętrznego zabytkowych budynku mieszkalnego, ujętego w gminnej ewidencji zabytków, 
zlokalizowanego na terenie  oznaczonym symbolem 18.65MW i wskazanego na rysunku 
planu nr 2 oraz uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektów 
budowlanych, modernizacji i remontów w/w obiektów.

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) nakaz wprowadzenia jednorodnego charakteru systemu informacji wizualnej i reklam w 
parterach usługowych budynków zlokalizowanych przy ul. Partyzantów,

b) nakaz jednorodnego ukształtowania nawierzchni chodników, elementów małej architektury 
oraz wyodrębnionej ścieżki rowerowej wraz z parkingiem na rowery wg zasad przyjętych 
dla całego ciągu ul. Partyzantów;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz utrzymania podstawowego, zewnętrznego obrysu elewacji budynków mieszkalnych 
oraz liczby istniejących kondygnacji,

b) ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do czterech kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją poddasza włącznie), z wyłączeniem terenu oznaczonego 
symbolem 18.85aMW+U,               dla którego dopuszcza się ograniczenie ilości 
kondygnacji do pięciu kondygnacji nadziemnych (z kondygnacją poddasza włącznie),

c) dopuszczenie łączenia mieszkań oraz ich powiększania o przestrzenie w poddaszach, o ile 
dojdzie do przebudowy dachów to umożliwiających,

d) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w parterach budynków 
mieszkalnych nieuciążliwych lokali usługowych do 20% ich powierzchni użytkowej,

e) zapewnienie miejsc parkingowych wg szacunkowego wskaźnika 1,2-1,5 mp na mieszkanie,

e1) zapewnianie miejsc parkingowych w terenach oznaczonych symbolami: 
18.85aMW+U, 18.36dMW+U:

- dla użytkowników okresowych  nakaz zapewnienia co najmniej jednego miejsca 
parkingowego przypadającego na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej 
niż 2 mp na  lokal usługowy,

- dla osób wyposażonych w kartę parkingową – zgodnie z przepisami  odrębnymi,

f) zakaz wprowadzania ogrodzeń,

g) dla terenów oznaczonych symbolami 18.69aMW, 18.36dMW+U, 18.85aMW+U:

- nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 50% powierzchni działki,

- nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 2,0,                          
z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem 18.85aMW+U, dla którego ustala się max. 
wskaźnik intensywności zabudowy 3,0,

- ograniczenie wysokości zabudowy do 12 m, z wyłączeniem terenu oznaczonego 
symbolem 18.85aMW+U, dla którego ustala się ograniczenie wysokości zabudowy do 15 
m.

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz prowadzenia działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie 
środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej.”;

8) w §76, w  Dziale XX  Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna  Planu nr 18 –  Nowe Miasto –Cz. 
Północna Rozdział 2 Tereny zabudowy usługowej, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu nr 
2 symbolami 18.2U, 18.85U i 18.97aU, zabudowy usługowej - administracji, oznaczonych symbolami 
18.9UA, 18.14UA, 18.39UA, 18.43UA+UH+U, 18.45UA i 18.96UA, handlu, oznaczonych symbolami 
18.30UH, 18.62UH, 18.78aUH, 18.79UH, 18.83UH i 18.93UH+MN, zabudowy usług innych, 
oznaczonych symbolem 18.16UI, kultury, oznaczonych symbolami 18.15UK (Zamojskiego Domu 
Kultury), 18.27UK, 18.35aUKs i 18.98UKs (Kościoła Św. Krzyża), oświaty, oznaczonych symbolami 
18.34UO, 18.74UO, 18.89UO i 18.92UO, turystyki, oznaczonej symbolem 18.48UT, zabudowy 
usługowej - zdrowia, oznaczonej symbolem 18.11UZ, oraz dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany 
planu symbolami 18.5aU+MN, 18.5cU+MN, 18.68aU+MN, 18.70aU+MN, 18.73aU+MN - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, zabudowy usługowej- administracji, handlu, 
usług innych, kultury, oświaty, turystyki i zdrowia;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy,

b) dopuszczenie wprowadzenia funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie 
oznaczonym symbolem 18.93UH+MN, 18.5aU+MN, 18.5cU+MN, 18.68aU+MN, 
18.70aU+MN, 18.73aU+MN,

c) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, polegających na 
dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz 
wprowadzania urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

d) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

e) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy nawiązaniu wystroju zewnętrznego oraz 
układu dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku rozbudowywanym 
lub wymiany istniejącej zabudowy na nową oraz wprowadzenia nowej zabudowy z 
utrzymaniem istniejących gabarytów wysokościowych,

f) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji 
deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy 
energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni terenu,

b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego systemu 
ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
użytkownik ma tytuł prawny;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 6 uchwały w odniesieniu do strefy 
„B” ochrony konserwatorskiej (dotyczy terenów oznaczonych symbolami 18.85U, 18.14UA, 
18.43UA+UH+U, 18.45UA, 18.96UA, 18.78aUH, 18.93UH, 18.79UH 18.16UI, 18.15UK, 
18.98Uks, 18.89UO, 18.11UZ),

b) nakaz ochrony w trybie ustalonym w § 6 ust. 4 pkt 3) uchwały historycznie ukształtowanych 
gabarytów, układu przestrzennego, form przekrycia i wystroju zewnętrznego zabytkowego 
budynku usługowego ujętego w gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanego na terenie 
oznaczonym symbolem 18.74UO, wskazanego na rysunku planu nr 2 oraz uzgadniania z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektów budowlanych, modernizacji i remontu 
w/w obiektu;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) nakaz wprowadzenia jednorodnego charakteru systemu informacji wizualnej i reklam w 
parterach usługowych budynków zlokalizowanych przy ul. Partyzantów,
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b) nakaz jednorodnego ukształtowania nawierzchni chodników, elementów małej architektury 
oraz wyodrębnionej ścieżki rowerowej wraz z parkingiem na rowery wg zasad przyjętych dla 
całego ciągu ul. Partyzantów i ul. Wyszyńskiego,

c) dopuszczenie stosowania tablic informacyjnych i reklamowych powiązanych z elewacją 
frontową i umieszczonych do wysokości stropu I kondygnacji nadziemnej albo 
wprowadzonych do wysokości II kondygnacji w szczególnych przypadkach lokalizacji 
zabudowy usługowej przy skrzyżowaniach ulic i głównych ciągach usługowo-handlowych,

d) dopuszczenie zastosowania indywidualnie ukształtowanego ogrodzenia na pełnym obrysie 
działki,

e) dopuszczenie ujednoliconego zagospodarowania placów przedwejściowych albo chodnika 
przed elewacją frontową elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami, 
oświetleniem oraz terenami do parkowania;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz zapewniania miejsc parkingowych wg orientacyjnych wskaźników:

- dla usług administracji – 1 mp na 40m2 powierzchni użytkowej,

- dla usług handlu o powierzchni do 500m2 – 1 mp na 40m2 powierzchni użytkowej (ale nie 
mniej niż 2 mp na 1 sklep),

- dla usług gastronomii – 1 mp na 8 m2 sali konsumpcyjnej,

- dla usług turystyki – 1 mp na 1 pokój hotelowy,

- dla przedsiębiorstw – 1 mp na 50-70m2 powierzchni użytkowej lub na 3 zatrudnionych,

a1) zapewnianie miejsc parkingowych dla terenów oznaczonych symbolami: 
18.5aU+MN, 18.5cU+MN, 18.68aU+MN, 18.70aU+MN, 18.73aU+MN:

- dla pojazdów stałych użytkowników w obrębie terenu objętego niniejszymi ustaleniami,

- dla użytkowników okresowych nakaz zapewnienia co najmniej jednego miejsca 
parkingowego przypadającego na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 
2 mp na  lokal usługowy, w tym dla osób wyposażonych w kartę parkingową – zgodnie z 
przepisami  odrębnymi,

b) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80 m oraz dopuszczenie 
stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie słupów i 
podmurówek,

c) dla terenów oznaczonych symbolami 18.5aU+MN, 18.5cU+MN, 18.68aU+MN, 
18.70aU+MN, 18.73aU+MN:

- nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 50% powierzchni działki,

- nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 2,5,

- ograniczenie wysokości zabudowy do 12 m, z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem 
18.5aU+MN, dla którego ustala się ograniczenie wysokości zabudowy do 15 m,

- ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do trzech kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją poddasza włącznie), z wyłączeniem terenu oznaczonego 
symbolem 18.5aU+MN, dla którego ustala się ograniczenie ilości kondygnacji 
rozbudowywanych budynków do pięciu kondygnacji nadziemnych (z kondygnacją 
poddasza włącznie).”;

9) w §78, w  Dziale XX  Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna  Planu nr 18 –  Nowe Miasto –Cz. 
Północna Rozdział 4 Tereny komunikacji samochodowej oraz infrastruktury technicznej, ust. 4, otrzymuje 
brzmienie:
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„4. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową urządzeń i obiektów elektroenergetyki, oznaczonych na 
rysunku planu nr 2 symbolami 18.14aE, 18.16aE, 18.25E, 18.29aE, 18.32aE, 18.37bE, 18.42E, 18.46aE, 
18.48aE, 18.50E, 18.54E, 18.59aE, 18.64E, 18.67E, 18.72aE, 18.74aE, 18.79bE, 18.83aE, 18.96aE i 
18.102aE - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny urządzeń i obiektów elektroenergetyki;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dopuszczenie utrzymania i modernizacji 
istniejącego obiektu, powiązanej ze zmianą jego wystroju zewnętrznego i przekrycia;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% terenu objętego 
niniejszymi ustaleniami,

b) dopuszczenie wprowadzenia na pełnym obwodzie działki zieleni izolacyjnej,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu objętego 
niniejszymi ustaleniami.”;

10) w §79, w  Dziale XXI  Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna  Planu nr 19 –  Nowe Miasto –Cz. 
Południowa  Rozdział 1 Tereny zabudowy mieszkaniowej, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych 
na rysunku planu nr 2 symbolami 19.1MN, 19.2MN, 19.3MN, 19.4MN, 19.5MN, 19.6MN, 19.7MN, 
19.8MN, 19.9MN, 19.10MN, 19.11MN, 19.12MN, 19.13MN+U, 19.15MN+U, 19.16MN, 19.17MN, 
19.18MN, 19.19MN, 19.20MN, 19.22MN, 19.23MN, 19.24MN, 19.27MN, 19.28MN, 19.29MN, 
19.32MN, 19.33MN, 19.34MN, 19.35MN, 19.35aMN, 19.36MN, 19.38MN, 19.39MN, 19.42MN, 
19.44MN, 19.44aMN, 19.45MN, 19.46MN, 19.47MN, 19.48MN, 19.49MN, 19.50MN, 19.51MN, 
19.52MN, 19.53MN, 19.54MN, 19.56MN, 19.58MN, 19.59MN, 19.60MN, 19.62MN, 19.63MN, 
19.64MN, 19.65MN, 19.66MN, 19.67MN, 19.67aMN, 19.68aMN, 19.69aMN, 19.70MN i 19.71MN 
oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych symbolami 
19.13MN+U, 19.14MN+U, oraz oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 19.8aMN+U, 
19.55aMN+U - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wprowadzeniem 
nieuciążliwych usług oraz zabudowy mieszkaniowej z usługami;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy i wprowadzania nowej zabudowy 
mieszkaniowej w formie wolnostojącej, w lokalizacji  wskazanej na rysunku planu nr 2 
obowiązującymi liniami zabudowy oraz na rysunku zmiany planu,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych dla dostosowania 
istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania 
urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

c) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

d) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy nawiązaniu wystroju zewnętrznego oraz 
układu dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku rozbudowywanym,

e) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gospodarczej 
(w tym garaży) oraz ich adaptacji dla prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej,

f) dopuszczenie budowy nowych budynków gospodarczych, w tym garaży, w skali i formie 
architektonicznej dopasowanej do budynku mieszkalnego,

g) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji 
deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy 
energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni działki,
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b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego systemu 
ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego jego 
właściciel (inwestor) ma tytuł prawny;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nakaz ochrony                      
w trybie ustalonym w §6 ust. 4 pkt 3) uchwały historycznie ukształtowanych gabarytów, układu 
przestrzennego, form przekrycia i wystroju zewnętrznego zabytkowych budynków mieszkalnych, 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami 
19.3MN, 19.5MN, 19.7MN, 19.8MN, 19.10MN, 19.11MN, 19.12MN, 19.16MN, 19.17MN, 
19.18MN, 19.20MN, 19.22MN, 19.24MN, 19.27MN, 19.33MN, 19.38MN, 19.39MN, 19.46MN, 
19.47MN, 19.56MN, 19.58MN, 19.59MN i 19.67MN i wskazanych na rysunku planu nr 2 oraz 
uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektów budowlanych, modernizacji i 
remontów w/w obiektów;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszczenie stosowania tablic reklamowych, naściennych i wolnostojących, umieszczonych 
do wysokości stropu I kondygnacji nadziemnej (na terenach mieszkaniowych z usługami),

b) nakaz ujednoliconego zagospodarowania placyków przedwejściowych z indywidualnie 
zaplanowanymi elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami (na terenach 
mieszkaniowych z usługami);

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy,

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz utrzymania zewnętrznego obrysu elewacji frontowych budynków mieszkalnych,

b) zakaz budowy oraz wydzielania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 200.00 m2 (na terenach mieszkaniowych z usługami),

c) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00 m,

d) ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją poddasza włącznie) za wyjątkiem terenów oznaczonych 
symbolami 19.2MN, 19.3MN, 19.5MN, 19.7MN, 19.8MN, 19.12MN, 19.18MN, 19.19MN, 
19.22MN, 19.32MN, 19.36MN, 19.38MN, 19.39MN, 19.67MN i 19.67aMN, w obrębie 
których dopuszcza się rozbudowę budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją poddasza włącznie),

e) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00 
m2 na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczonej łącznie dla budynku 
mieszkalnego i budynków gospodarczych, rozbudowywanych i budowanych) oraz do 
400.00m2 na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (liczonej łącznie 
dla budynku mieszkalnego i budynków usługowych),

e1) dla terenów oznaczonych symbolami 19.8aMN+U, 19.55aMN+U:

- nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 50% powierzchni działki,

- nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 1,0,

f) ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej  budynków do 15.00 m,

g) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 30% ich powierzchni użytkowej oraz do 50% w zabudowie mieszkalnej z 
usługami,

h) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla  pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

h1) zapewnianie miejsc parkingowych dla terenów oznaczonych symbolami 
19.8aMN+U, 19.55aMN+U:
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- nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla  pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

- dla użytkowników okresowych nakaz zapewnienia co najmniej jednego miejsca 
parkingowego przypadającego na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 
2 mp na  lokal usługowy, w tym dla osób wyposażonych w kartę parkingową – zgodnie z 
przepisami  odrębnymi,

g) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80m oraz dopuszczenie 
stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie słupów i 
podmurówek;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki: 600.00 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i 900.00 m2 dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych z 
więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej 
powierzchni nieruchomości gruntowej);

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz wprowadzania działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o 
ochronie środowiska w tym uciążliwej działalności produkcyjnej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
istniejącego tymczasowego wykorzystania terenów do czasu wprowadzenia  inwestycji o funkcji 
ustalonej w planie.”;

11) w §83, w  Dziale XXII  Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna  Planu nr 20 – Zachodnie 
Przedmieście Lubelskie - Cz. Zachodnia Rozdział 2 Tereny zabudowy usługowej, po ust. 2 dodaje się ust. 3 
w brzmieniu:

„3. Dla terenów z planowaną funkcją podstawową  zabudowy usługowej i mieszkaniowej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolami 20.10aU+MN, 20.104aU+MN plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzenia indywidualnie zaprojektowanych budynków usługowych i 
usługowo-mieszkalnych,

b) dopuszczenie utrzymania istniejącej funkcji mieszkalnej i wprowadzenia nowej zabudowy 
mieszkaniowej w formie wolnostojącej,

c) dopuszczenie wprowadzenia zabudowy pierzejowej ciągłej w terenie oznaczonym symbolem 
20.104aU+MN,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni działki 
lub terenu inwestycyjnego na terenie oznaczonym symbolem 20.10aU+MN,

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni działki 
lub terenu inwestycyjnego na terenie oznaczonym symbolem 20.104aU+MN,

c) nakaz   zaopatrzenia  w ciepło z indywidualnych źródeł opalanych paliwami niskoemisyjnymi,

d) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
użytkownik ma tytuł prawny;
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nakazy, 
zakazy, ograniczenia  i dopuszczenia ustalone w § 6 uchwały w odniesieniu do strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej (dotyczy terenu  oznaczonego symbolem 20.104aU+MN);

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszczenie stosowania tablic informacyjnych i reklamowych powiązanych z elewacją 
frontową i umieszczonych do wysokości stropu I kondygnacji nadziemnej,

b) dopuszczenie zastosowania indywidualnie ukształtowanego ogrodzenia na terenie oznaczonym 
symbolem 20.10aU+MN,

c) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80 m oraz dopuszczenie 
stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie słupów                                    
i podmurówek,

d) dopuszczenie ujednoliconego zagospodarowania placów przedwejściowych albo chodnika 
przed elewacją frontową elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami, 
oświetleniem oraz  terenami do parkowania;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku zmiany 
planu  przebiegów nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) dopuszczenie stosowania dachów płaskich w terenie oznaczonym symbolem 20.10aU+MN,

c) ograniczenie wysokości zabudowy do 12.00 m,

d) ograniczenie ilości kondygnacji budynków usługowych i usługowo-mieszkalnych do trzech 
kondygnacji nadziemnych (z kondygnacją poddasza włącznie) oraz ograniczenie ilości 
kondygnacji budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji nadziemnych (z kondygnacją 
poddasza włącznie),

e) na terenie oznaczonym symbolem 20.10aU+MN:

- nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 50% powierzchni działki lub 
terenu inwestycyjnego,

- nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 1,5,

f) na terenie oznaczonym symbolem 20.104aU+MN:

- nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 60% powierzchni działki lub 
terenu inwestycyjnego,

- nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 2,0,

g) nakaz zapewniania miejsc parkingowych:

- dla pojazdów stałych użytkowników w obrębie terenu objętego niniejszymi ustaleniami,

- dla użytkowników okresowych  nakaz zapewnienia co najmniej jednego miejsca 
parkingowego przypadającego na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 
2 mp na  lokal usługowy, w tym dla osób wyposażonych w kartę parkingową – zgodnie z 
przepisami  odrębnymi,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni 900.00 m2,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej,
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c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych                        
z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej 
powierzchni nieruchomości gruntowej);

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz wprowadzenia działalności   uciążliwych w rozumieniu przepisów odrębnych,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
istniejącego tymczasowego wykorzystania  terenów do  czasu wprowadzenia  inwestycji o funkcji 
ustalonej w planie.”;

12) w §90, w  Dziale XXIV  Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna  Planu nr 22 –  Wschodnie 
Przedmieście Lubelskie - Cz. Zachodnia  Rozdział 1 Tereny zabudowy mieszkaniowej, wprowadza się 
następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych  
na rysunku planu nr 2 symbolami 22.9MN, 22.10MN, 22.10aMN, 22.11MN, 22.11aMN, 22.14MN, 
22.15aMN, 22.19MN, 22.20MN, 22.24MN, 22.25MN, 22.26MN, 22.32MN, 22.33MN, 22.34MN, 
22.35MN, 22.36MN, 22.37MN, 22.38MN, 22.39MN, 22.41MN, 22.42MN, 22.46MN, 22.53MN, 
22.53aMN, 22.54MN, 22.55MN, 22.55aMN, 22.57MN, 22.65MN, 22.66MN, oznaczonych  na rysunku 
zmiany planu symbolami 22.53bMN, 22.54aMN oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolami 22.1MN+U, 22.13MN+U, 22.15MN+U, 
22.18MN+U, 22.40MN+U, 22.62MN+U, 22.67MN+U, oznaczonego na rysunku zmiany planu 
symbolem 22.46aMN+U - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy i wprowadzania nowej zabudowy 
mieszkaniowej w formie wolnostojącej z lokalizacją wskazaną obowiązującymi liniami 
zabudowy na rysunku planu nr 2 oraz na rysunku zmiany planu,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych dla dostosowania 
istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania 
urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

c) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

d) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy nawiązaniu wystroju zewnętrznego 
oraz układu dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku 
rozbudowywanym,

e) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy 
gospodarczej (w tym garaży) oraz ich adaptacji dla prowadzenia nieuciążliwej działalności 
usługowej,

f) dopuszczenie budowania nowych budynków  gospodarczych, w tym garaży, w skali i formie 
architektonicznej dopasowanej do budynku mieszkalnego,

g) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów 
kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i 
przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni 
działki,
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b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego 
systemu ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego jego 
właściciel (inwestor) ma tytuł prawny;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz utrzymania zewnętrznego obrysu elewacji frontowych budynków mieszkalnych,

b) zakaz budowy oraz wydzielania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 200.00 m2 (na terenach mieszkaniowych z usługami),

c) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00 m, z wyłączeniem terenu oznaczonego 
symbolem 22.46aMN+U,  dla którego ustala się ograniczenie zabudowy do 14,0 m,

d) ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją poddasza włącznie), z wyłączeniem terenu oznaczonego 
symbolem 22.46aMN+U, dla którego ustala się ograniczenie ilości kondygnacji 
rozbudowywanych budynków do trzech kondygnacji nadziemnych (z kondygnacją w dachu 
włącznie),

d1) dla terenów oznaczonych symbolami 22.53bMN, 22.54aMN, 22.46aMN+U ustala 
się nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 
1,5,

e) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00 
m2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, 
rozbudowywanych i budowanych) oraz do 400.00 m2 na terenach mieszkaniowych z 
usługami (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków usługowych),

f) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 30% ich powierzchni użytkowej w terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i do 50% w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

g) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych:

- dla  pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

- dla użytkowników obiektów usługowych, przy zachowaniu minimalnego wskaźnika 1 
mp na 40 m2 powierzchni użytkowej służącej prowadzeniu działalności,

h) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80 m oraz 
dopuszczenie stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie 
słupów i podmurówek;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni 600.00 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej oraz 900.00 m2 dla 
zabudowy mieszkaniowej z usługami,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych 
z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej 
powierzchni nieruchomości gruntowej);

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz wprowadzania działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o 
ochronie środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej;
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7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
istniejącego tymczasowego wykorzystania  terenów do czasu wprowadzenia  inwestycji o funkcji 
ustalonej w planie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla terenów z planowaną funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolami 22.5aMN, 22.7bMN, 22.21aMN, 22.27MN, 22.28MN, 
22.29MN, 22.30MN, 22.43MN, 22.45MN, 22.49MN, 22.50MN, 22.51MN, 22.51aMN, 22.52MN, 
22.52aMN, 22.56MN, 22.56aMN, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 22.10aMN, 
22.11aMN, 22.50aMN, 22.52bMN, 22.63bMN oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami, oznaczonych symbolami 22.22MN+U, 22.31MN+U, 22.31aMN+U, 22.44MN+U, 
22.44bMN+U, 22.44cMN+U, 22.45aMN+U, 22.48MN+U, 22.48aMN+U, 22.63MN+U, 22.63aMN+U i 
22.64MN+U - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej w formie wolnostojącej,

a1) w terenie oznaczonym symbolem 22.50aMN, 22.52bMN, 22.63bMN 
dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej w formie wolnostojącej 
lub szeregowej,

b) dopuszczenie utrzymania  istniejących budynków mieszkalnych  oraz ich modernizacji,

c) dopuszczenie budowy budynków gospodarczych, w tym garaży w skali i formie 
architektonicznej dopasowanej do rozwiązań zastosowanych w  budynku mieszkalnym,

d) dopuszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w 
tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, 
gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, 
central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni 
działki, z wyłączeniem terenów oznaczonych symbolem 22.50aMN, 22.52bMN, 22.63bMN, 
dla których ustala się nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 
30%,

b) dopuszczenie wprowadzania jako paliw gazu i oleju opałowego,

c) zakaz przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
inwestor ma tytuł prawny;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku planu nr 
2 przebiegów obowiązujących linii zabudowy oraz na rysunku zmiany planu przebiegów 
nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) zakaz budowy oraz wydzielania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 200.00 m2 (na terenach mieszkaniowych z usługami),

c) nakaz stosowania dachów o nachyleniu połaci od 30 do 450,

c1) dla terenów oznaczonych symbolami: 22.50aMN, 22.51aMN, 22.52bMN, 
22.63bMN, 22.31aMN+U, 22.44bMN+U, 22.44cMN+U, 22.45aMN+U, 22.48aMN+U, 
22.63aMN+U nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie 
większej niż 1,2,

d) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00m,
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e) ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją w dachu włącznie),

f) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00 
m2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, 
rozbudowywanych i budowanych) oraz 400.00 m2 na terenie zabudowy mieszkaniowej z 
usługami (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, 
rozbudowywanych i budowanych),

g) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 30% powierzchni użytkowej na terenie mieszkaniowym i 50% na terenie 
mieszkaniowym z usługami,

h) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla  pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

i) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80m oraz 
dopuszczenie stosowania elementów betonowych do ich  budowy wyłącznie w formie 
słupów i podmurówek;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni 900.00 m2 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 400.00 m2 

dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i 1200.00 m2 dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych 
z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej 
powierzchni nieruchomości gruntowej);

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz wprowadzania działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o 
ochronie środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
istniejącego tymczasowego wykorzystania terenów do czasu wprowadzenia  inwestycji o funkcji 
ustalonej w planie.”,

c) w ust. 4 pkt 2 po lit.c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) w terenach oznaczonych symbolami 22.6MNs, 22.6aMNs, 22.7aMNs dopuszczenie łączenia działek i 
zabudowy budynkami mieszkalnymi w zabudowie wolnostojącej;”,

d) w ust. 4 pkt 4 po lit. c dodaje się literę c1 w brzmieniu:

„c1) dla terenu oznaczonego symbolem 22.6MNs, 22.6aMNs, 22.7aMNs:

- nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 50% powierzchni działki,

- nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 1,2,”,

e) w ust. 4 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem, oznaczonych na 
rysunku zmiany planu symbolami 22.6MNs, 22.6aMNs, 22.7aMNs:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki: 600.00 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej,
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c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych 
z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej 
powierzchni nieruchomości gruntowej).”;

13) w  §91, w  Dziale XXIV  Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna  Planu nr 22 – Wschodnie 
Przedmieście Lubelskie - Cz. Zachodnia, Rozdział 2 Tereny zabudowy usługowej, wprowadza się 
następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu nr 
2 symbolami: 22.1U i 22.17U, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 22.21aU oraz terenu 
zabudowy usługowej – handlu, oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem: 22.16UH - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej i zabudowy usługowej - handlu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, polegających na 
dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz 
wprowadzania urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

c) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

d) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy nawiązaniu wystroju zewnętrznego 
oraz układu dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku 
rozbudowywanym lub wymiany istniejącej zabudowy na nową oraz wprowadzenia nowej 
zabudowy z utrzymaniem istniejących gabarytów wysokościowych,

e) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów 
kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i 
przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni 
terenu,

b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego 
systemu ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
użytkownik ma tytuł prawny;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszczenie stosowania tablic informacyjnych i reklamowych powiązanych z elewacją 
frontową i umieszczonych do wysokości stropu I kondygnacji nadziemnej,

b) dopuszczenie zastosowania indywidualnie ukształtowanego ogrodzenia na pełnym obrysie 
działki,

c) dopuszczenie ujednoliconego zagospodarowania placów przedwejściowych albo chodnika 
przed elewacją frontową elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami, 
oświetleniem oraz terenami do parkowania;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz utrzymania zewnętrznego obrysu elewacji,

b) nakaz utrzymania istniejących gabarytów wysokościowych budynków przy ich ewentualnej 
rozbudowie,
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b1) dla terenu oznaczonego symbolem 22.21aU:

- dopuszczenie zastosowania dachów płaskich,

- ograniczenie wysokości zabudowy do 12.00 m,

- ograniczenie ilości kondygnacji budynków do: trzech kondygnacji nadziemnych (z 
kondygnacją poddasza włącznie),

- nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 50% powierzchni działki,

- nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 2,0,

c) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych:

- dla  pojazdów stałych użytkowników w obrębie terenu objętego niniejszymi ustaleniami,

- dla użytkowników okresowych, stosownie do potrzeb,

- w terenie oznaczonym symbolem 22.21aU nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla 
osób wyposażonych w kartę parkingową-zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80 m oraz 
dopuszczenie stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie 
słupów i podmurówek.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla terenów z planowaną funkcją podstawową  zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu 
nr 2 symbolami 22.3U i 22.61U oraz zabudowy usługowej – handlu, oznaczonych symbolem 22.16aUH 
-  plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej i zabudowy usługowej – handlu,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzenia indywidualnie zaprojektowanych budynków usługowych,

b) dopuszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w 
tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, 
gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, 
central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni 
działki,

b) dopuszczenie wprowadzania jako paliw gazu i oleju opałowego,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
użytkownik ma tytuł prawny;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszczenie stosowania tablic reklamowych, naściennych i wolnostojących, 
umieszczonych do wysokości stropu I kondygnacji nadziemnej,

b) dopuszczenie zastosowania indywidualnie ukształtowanego ogrodzenia na pełnym obrysie 
działki,

c) nakaz ujednoliconego zagospodarowania placu przedwejściowego z indywidualnie 
zaplanowanymi elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami oraz 
oświetleniem;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku planu nr 
2 przebiegów nieprzekraczalnych linii zabudowy,
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b) dopuszczenie stosowania dachów płaskich,

c) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00 m,

d) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych wg orientacyjnych wskaźników: dla usług handlu 
o powierzchni do 500m2 – 1 mp na 40m2 powierzchni użytkowej (ale nie mniej niż 2 mp  
na 1 sklep),

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
istniejącego  tymczasowego wykorzystania  terenów do czasu wprowadzenia  inwestycji o funkcji 
ustalonej w planie.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla terenów z planowaną funkcją podstawową zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolami 22.4U+MN, 22.5U+MN, 22.22U+MN, 22.28U+MN, 
22.47U+MN, 22.47aU+MN, 22.60U+MN oraz oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 
22.5bU+MN, 22.22aU+MN, 22.37aU+MN, 22.47bU+MN, 22.47cU+MN, 22.64aU+MN  - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej (w tym możliwych usług obsługi motoryzacji na 
terenie 22.64aU+MN) i mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzenia indywidualnie zaprojektowanych budynków usługowych,

b) dopuszczenie utrzymania istniejącej funkcji mieszkalnej i wprowadzenia nowej zabudowy 
mieszkaniowej w formie wolnostojącej jako funkcji towarzyszących w południowej części 
wydzielonych działek (z wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami 22.5bU+MN, 
22.22aU+MN, 22.37aU+MN, 22.47bU+MN, 22.47cU+MN, 22.64aU+MN),

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni 
działki,

b) dopuszczenie wprowadzania jako paliw gazu i oleju opałowego,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
użytkownik ma tytuł prawny;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszczenie stosowania tablic informacyjnych i reklamowych powiązanych z elewacją 
frontową i umieszczonych do wysokości stropu I kondygnacji nadziemnej,

a1) zakaz lokalizacji świetlnych tablic reklamowych od strony drogi na terenie 
oznaczonym symbolem  22.37aU+MN, 22.47cU+MN, 22.64aU+MN,

b) dopuszczenie zastosowania indywidualnie ukształtowanego ogrodzenia na pełnym obrysie 
działki,

c) dopuszczenie ujednoliconego zagospodarowania placów przedwejściowych albo chodnika 
przed elewacją frontową elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami, 
oświetleniem oraz terenami do parkowania;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku planu nr 
2 oraz na rysunku zmiany planu  przebiegów nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) dopuszczenie stosowania dachów płaskich dla zabudowy usługowej,

c) ograniczenie wysokości zabudowy do 15.00 m,

c1) dla terenów oznaczonych symbolami 22.37aU+MN, 22.47cU+MN, 22.64aU+MN:

- ograniczenie wysokości zabudowy do 12.00 m,
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- ograniczenie ilości kondygnacji budynków do: trzech kondygnacji nadziemnych (z 
kondygnacją poddasza włącznie),

- nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 50% powierzchni działki,

- nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 1,5,

d) nakaz zapewniania miejsc parkingowych:

- dla pojazdów stałych użytkowników w obrębie terenu objętego niniejszymi ustaleniami,

- dla użytkowników okresowych, stosownie do potrzeb,

- w terenach oznaczonych symbolami 22.5bU+MN, 22.22aU+MN, 22.37aU+MN, 
22.47bU+MN, 22.47cU+MN, 22.64aU+MN nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla 
osób wyposażonych w kartę parkingową-zgodnie z przepisami odrębnymi,

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
istniejącego tymczasowego wykorzystania  terenów do czasu wprowadzenia  inwestycji o funkcji 
ustalonej w planie.”;

14) w §92, w Dziale XXIV Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 22 – Wschodnie 
Przedmieście Lubelskie - Cz. Zachodnia Rozdział 3 Tereny zieleni urządzonej i wód śródlądowych, ust. 1 
otrzymuje brzmienie:

„1. Dla terenów z planowaną funkcją podstawową zieleni urządzonej niskiej, oznaczonych na rysunku 
planu nr 2 symbolami 22.10bZPn, 22.47dZPn i 22.58ZPn oraz terenów zieleni urządzonej niskiej i wód 
śródlądowych (rowów melioracyjnych), oznaczonych symbolami 22.68ZPn+WS, 22.69ZPn+WS, 
22.69aZPn+WS - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej niskiej oraz wód śródlądowych;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) dopuszczenie wprowadzenia komponowanych zespołów zieleni wysokiej i niskiej,

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni,

c) nakaz utrzymania istniejącego układu rowów melioracyjnych na terenie oznaczonym 
symbolami 22.68ZPn+WS, 22.69ZPn+WS, 22.69aZPn+WS, zachowania ich pełnej drożności 
oraz zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac związanych z ich technicznym utrzymaniem;

3) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
tymczasowego wykorzystania niezabudowanych terenów dla potrzeb produkcji rolnej do czasu 
wprowadzenia  inwestycji o funkcji ustalonej w planie.”;

15) w §94, w Dziale XXV Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 23 – Wschodnie 
Przedmieście Lubelskie - Cz. Wschodnia Rozdział 1 Tereny zabudowy mieszkaniowej, wprowadza się 
następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych 
na rysunku planu nr 2 symbolami 23.2 MN, 23.8MN, 23.9MN, 23.10MN, 23.12MN, 23.13MN, 
23.14MN, 23.15MN, 23.16MN, 23.19MN, 23.21MN, 23.21aMN, 23.23MN, 23.26MN, 23.27MN, 
23.29MN, 23.30MN, 23.31MN, 23.32MN, 23.35MN, 23.36MN, 23.36aMN, 23.39MN, 23.45MN, 
23.47MN, 23.47aMN, 23.50MN, 23.51MN, 23.51aMN, 23.53MN, 23.54MN, 23.55MN, 23.56MN, 
23.57MN, 23.57aMN, 23.58MN, 23.59MN, 23.59aMN, 23.60MN, 23.61MN, 23.61aMN, 23.64MN, 
23.65MN, 23.66MN, 23.67MN, 23.68MN, 23.71MN, 23.73MN, 23.74MN, 23.75MN, 23.77MN, 
23.78MN, 23.79MN, 23.80MN, 23.81MN, 23.82MN, 23.83MN, 23.84MN, 23.85MN, 23.86MN, 
23.90MN, 23.96MN, 23.99MN, 23.100MN, 23.102MN, 23.103MN, 23.104MN i 23.105MN, na rysunku 
zmiany planu symbolem 23.21aMN oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 
oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolami 23.3MN+U, 23.49MN+U i 23.91MN+U, na rysunku 
zmiany planu symbolem 23.30aMN+U - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz zabudowy mieszkaniowej z usługami;
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy i wprowadzania nowej zabudowy 
mieszkaniowej oraz mieszkalno-usługowej w formie wolnostojącej w  lokalizacjach 
wskazanych obowiązującymi liniami zabudowy na rysunku planu nr 2 oraz na rysunku 
zmiany planu,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych dla dostosowania 
istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania 
urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

c) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

d) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy nawiązaniu wystroju zewnętrznego 
oraz układu dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku 
rozbudowywanym,

e) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy 
gospodarczej (w tym garaży) oraz ich adaptacji dla prowadzenia nieuciążliwej działalności 
usługowej,

f) dopuszczenie budowania nowych budynków  gospodarczych, w tym garaży, w skali i formie 
architektonicznej dopasowanej do budynku mieszkalnego,

g) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej,   w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów 
kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i 
przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni 
działki na terenie mieszkaniowym,

b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego 
systemu ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego jego 
właściciel (inwestor) ma tytuł prawny;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nakaz ochrony 
w trybie ustalonym w § 6 ust. 4 pkt 3) uchwały historycznie ukształtowanych gabarytów, układu 
przestrzennego, form przekrycia i wystroju zewnętrznego zabytkowych budynków usługowych 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami 
23.45MN, 23.68MN, 23.85MN, 23.96MN, 23.104MN i 23.105MN wskazanych na rysunku planu 
nr 2 oraz uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektów budowlanych, 
modernizacji i remontów w/w obiektów;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz utrzymania zewnętrznego obrysu elewacji frontowych budynków mieszkalnych, z 
wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem 23.30aMN+U,

b) zakaz budowy oraz wydzielania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 200.00 m2 (na terenach mieszkaniowych z usługami),

c) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00 m, z wyłączeniem terenu oznaczonego 
symbolem 23.30aMN+U, dla którego dopuszcza się ograniczenie wysokości zabudowy do 
12.00m,
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d) ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją poddasza włącznie), z wyłączeniem terenu oznaczonego 
symbolem 23.30aMN+U, dla którego dopuszcza się ograniczenie ilości kondygnacji 
rozbudowywanych budynków do trzech kondygnacji nadziemnych (z kondygnacją 
poddasza włącznie),

e) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 
200.00m2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, 
rozbudowywanych i budowanych) oraz do 400 m2 w zabudowie mieszkaniowej z usługami 
(liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, rozbudowywanych 
i budowanych),

e1) dla terenu oznaczonego symbolem 23.30a MN+U nakaz utrzymania intensywności 
zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 1,5,

f) ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej budynków do 15.00 m, z 
wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem 23.30aMN+U,

g) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 30% ich powierzchni użytkowej na terenach mieszkalnych oraz do 50% w 
zabudowie mieszkalnej z usługami,

h) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla  pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

h1) w terenie oznaczonym symbolem 23.30aMN+U dla użytkowników okresowych 
nakaz zapewniania co najmniej jednego miejsca parkingowego przypadającego na każde 
50 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 2 mp na  lokal usługowy, w tym dla 
osób wyposażonych w kartę parkingową – zgodnie z przepisami  odrębnymi,

i) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80 m oraz 
dopuszczenie stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie 
słupów i podmurówek;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni 600.00 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz 
900.00 m2 dla zabudowy mieszkaniowej z usługami,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych 
z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej 
powierzchni nieruchomości gruntowej);

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz wprowadzania działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o 
ochronie środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla terenów z planowaną funkcją podstawową  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolami 23.27aMN, 23.48MN, 23.87MN, 23.89MN, 23.97MN, 
23.98MN i 23.101MN oraz zabudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczonego symbolem 23.6MN+U - 
plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej w formie wolnostojącej,

b) dopuszczenie utrzymania  istniejących budynków mieszkalnych  oraz ich modernizacji,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 27 – Poz. 5174



c) dopuszczenie budowy budynków gospodarczych, w tym garaży w skali i formie 
architektonicznej dopasowanej do rozwiązań zastosowanych w  budynku mieszkalnym,

d) dopuszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w 
tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, 
gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, 
central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni 
działki,

b) dopuszczenie wprowadzania jako paliw gazu i oleju opałowego,

c) zakaz przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
inwestor ma tytuł prawny;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku planu nr 
2 przebiegów obowiązujących  linii zabudowy;

b) zakaz budowy oraz wydzielania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 200.00 m2 (na terenach mieszkaniowych z usługami),

c) nakaz stosowania dachów o nachyleniu połaci w zakresie od 30 do 450,

d) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00m,

e) ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją w dachu włącznie),

f) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00 
m2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, 
rozbudowywanych i budowanych) oraz 400.00 m2 na terenie zabudowy mieszkaniowej z 
usługami (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, 
rozbudowywanych i budowanych),

g) ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej  budynków do 15.00 m,

h) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 30% powierzchni użytkowej w zabudowie mieszkaniowej i do 50% w 
zabudowie mieszkaniowej z usługami,

i) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla  pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

j) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80 m oraz 
dopuszczenie stosowania elementów betonowych do ich  budowy wyłącznie w formie 
słupów i podmurówek;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni 900 m2 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 1200.00 m2 dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych 
z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej 
powierzchni nieruchomości gruntowej);
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6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz wprowadzania w działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o 
ochronie środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
istniejącego tymczasowego wykorzystania terenów do czasu wprowadzenia inwestycji o funkcji 
ustalonej w planie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych  
na rysunku planu nr 2 symbolami 23.17MW, 23.20MW, 23.28MW, 23.37MW, 23.43MW, 23.43aMW, 
23.43bMW, 23.43cMW i 23.43fMW oraz na rysunku zmiany planu oznaczonego symbolem 23.22aMW 
- plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych dla dostosowania 
istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania 
urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

c) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

d) dopuszczenie ograniczonej  rozbudowy istniejących obiektów, związanej z ich rewitalizacją 
polegającą m.in. na wprowadzeniu dociepleń, dodatkowych loggi, ganków oraz zmianie 
układu dachu,

e) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy usługowej                          
i gospodarczej, w tym garaży,

f) dopuszczenie wprowadzenia urządzeń i obiektów dla rekreacji codziennej mieszkańców,

g) dopuszczenie budowy budynków służących prowadzeniu działalności usługowej lub 
gospodarczej w skali i formie architektonicznej dopasowanej do architektury obiektów 
bezpośrednio z nimi sąsiadujących,

h) dopuszczenie wprowadzania nieuciążliwych usług jako funkcji towarzyszących,

i) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów 
kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i 
przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych,

j) dopuszczenie wprowadzenia do miejskiego układu ulic dojazdowych i wewnętrznych ulic 
osiedlowych, spełniających normatywne wymogi dla ulic tej kategorii, określonych w § 130 
ust. 6 uchwały,

k) dopuszczenie modernizacji oraz rozbudowy wewnętrznego układu komunikacji i systemu 
parkowania;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni 
działki,

b) dopuszczenie rozbudowy istniejącego układu zieleni wysokiej;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz utrzymania podstawowego, zewnętrznego obrysu elewacji budynków mieszkalnych 
oraz liczby istniejących kondygnacji,

a1) dla terenu oznaczonego symbolem 23.22aMW:
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- dopuszczenie zastosowania dachów płaskich,

- ograniczenie wysokości zabudowy do 12.00 m,

- ograniczenie ilości kondygnacji  budynków do czterech kondygnacji (z kondygnacją w 
poddaszu włącznie) od strony terenu oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 
23.20MW i do trzech kondygnacji (z kondygnacją w poddaszu włącznie) od strony terenu 
oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 23.22bU+MN,

- nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 60% powierzchni działki,

- nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 2,5,

a) dopuszczenie łączenia mieszkań oraz ich powiększania o przestrzenie w poddaszach, o ile 
dojdzie do przebudowy dachów to umożliwiających,

b) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w parterach budynków 
mieszkalnych nieuciążliwych lokali usługowych do 20% ich powierzchni użytkowej,

c) zapewnienie miejsc parkingowych wg szacunkowego wskaźnika 1,2-1,5 mp na mieszkanie, 
w tym dla osób wyposażonych w kartę parkingową – zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) zakaz wprowadzania ogrodzeń,

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz wprowadzania działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o 
ochronie środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej.”;

16) w §95, w  Dziale XXV  Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 23 – Wschodnie 
Przedmieście Lubelskie - Cz. Wschodnia Rozdział 2 Tereny zabudowy usługowej, ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:

„1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową  zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu 
nr 2 symbolami 23.38U i 23.42U, terenów zabudowy usługowej– handlu, oznaczonych symbolami 
23.18UH i 23.106UH, kultury, oznaczonego symbolem 23.24UKs (kościoła pw Brata Alberta), oświaty, 
oznaczonych symbolami 23.52UO i 23.76UO, zdrowia, oznaczonych symbolami 23.46UZ oraz z 
planowaną funkcją zabudowy usługowej i mieszkaniowej, terenów oznaczonych na rysunku zmiany 
planu symbolami 23.22bU+MN, 23.85aU+MN - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, usługowej - handlu, kultury, oświaty i zdrowia 
oraz usługowo-mieszkaniowej na terenach oznaczonych symbolami 23.22bU+MN, 23.85aU+MN (z 
możliwością lokalizacji usług obsługi motoryzacji na terenie 23.85aU+MN),

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, polegających na 
dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz 
wprowadzania urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

c) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

d) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy nawiązaniu wystroju zewnętrznego oraz 
układu dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku rozbudowywanym 
lub wymiany istniejącej zabudowy na nową oraz wprowadzenia nowej zabudowy z 
utrzymaniem istniejących gabarytów wysokościowych,

e) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji 
deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy 
energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni terenu,
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b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego systemu 
ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
użytkownik ma tytuł prawny;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszczenie stosowania tablic informacyjnych i reklamowych powiązanych z elewacją 
frontową i umieszczonych do wysokości stropu I kondygnacji nadziemnej,

b) dopuszczenie zastosowania indywidualnie ukształtowanego ogrodzenia na pełnym obrysie 
działki,

c) dopuszczenie ujednoliconego zagospodarowania placów przedwejściowych albo chodnika 
przed elewacją frontową elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami, 
oświetleniem oraz terenami do parkowania;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz utrzymania zewnętrznego obrysu elewacji frontowej,

b) nakaz utrzymania istniejących gabarytów wysokościowych budynków przy ich ewentualnej 
rozbudowie,

b1)  dla terenów oznaczonych symbolami 23.22bU+MN, 23.85aU+MN:

- dopuszczenie stosowania dachów płaskich,

- ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00 m,

- ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją poddasza włącznie),

- nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 50% powierzchni działki,

- nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 1,2,

c) nakaz zapewniania miejsc parkingowych:

- dla  pojazdów stałych użytkowników  w obrębie terenu objętego niniejszymi ustaleniami,

- dla użytkowników okresowych, stosownie do potrzeb,

- dla użytkowników okresowych w terenach oznaczonych symbolami 23.22bU+MN, 
23.85aU+MN nakaz zapewniania co najmniej jednego miejsca parkingowego 
przypadającego na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 2 mp na  lokal 
usługowy, w tym dla osób wyposażonych w kartę parkingową–zgodnie z przepisami  
odrębnymi.

d) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80m oraz dopuszczenie 
stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie słupów i 
podmurówek.”;

17) w §103, w Dziale XXVII Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 25 – Osiedle Monte 
Cassino i Zamoyskiego, Rozdział 2. Tereny zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej, wprowadza 
się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu nr 
2 symbolami 25.36U, 25.46U i 25.49U zabudowy usługowej-administracji, oznaczonych symbolem 
25.26UA, handlu, oznaczonych symbolami 25.7cUH, 25.18UH, 25.27UH, 25.31UH i 25.41UH, kultury, 
oznaczonego symbolem 25.30UKs (kościół p.w. MB Królowej Polski) oraz oświaty, oznaczonych 
symbolami 25.37UO+US, 25.43UO, 25.44UO i 25.54UO oraz terenu oznaczonego na rysunku zmiany 
planu symbolem 25.45aU - plan ustala:
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1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, zabudowy usługowej-administracji, handlu, 
kultury i oświaty;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy,

b) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy nawiązaniu wystroju zewnętrznego 
oraz układu dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku 
rozbudowywanym lub wymiany istniejącej zabudowy na nową oraz wprowadzenia nowej 
zabudowy z utrzymaniem istniejących gabarytów wysokościowych,

c) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, polegających na 
dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz 
wprowadzania urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

d) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

e) dopuszczenie wprowadzenia funkcji administracyjnej na terenie oznaczonym symbolem 
25.54UO,

f) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów 
kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i 
przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni 
terenu,

b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego 
systemu ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
użytkownik ma tytuł prawny;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszczenie stosowania tablic informacyjnych i reklamowych powiązanych z elewacją 
frontową i umieszczonych do wysokości stropu I kondygnacji nadziemnej, za wyjątkiem 
świetlnych tablic od strony drogi dla terenu oznaczonego symbolem 25.45aU,

b) dopuszczenie zastosowania indywidualnie ukształtowanego ogrodzenia na pełnym obrysie 
działki,

c) dopuszczenie ujednoliconego zagospodarowania placów przedwejściowych albo chodnika 
przed elewacją frontową elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami, 
oświetleniem oraz terenami do parkowania;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz utrzymania zewnętrznego obrysu elewacji frontowej ,

b) nakaz utrzymania istniejących gabarytów wysokościowych budynków przy ich ewentualnej 
rozbudowie,

c) nakaz zapewniania miejsc parkingowych wg orientacyjnych wskaźników:

- dla usług administracji – 1 mp na 40 m2 powierzchni użytkowej,

- dla usług handlu o powierzchni do 500 m2 – 1 mp na 40 m2 powierzchni użytkowej (ale 
nie mniej niż 2 mp  na 1 sklep),

- dla usług gastronomii – 1 mp na 8 m2 sali konsumpcyjnej,
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d) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80 m oraz 
dopuszczenie stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie 
słupów i podmurówek,

e) dla terenu oznaczonego symbolem 25.45aU ustala się:

- dopuszczenie zastosowania dachów płaskich oraz powierzchni połaci dachowych nie 
będących płaszczyznami,

- ograniczenie wysokości zabudowy do 12.00 m,

- ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do trzech kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją w dachu włącznie),

- nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 50% powierzchni działki,

- nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 1,5,

- dla użytkowników okresowych nakaz zapewniania co najmniej jednego miejsca 
parkingowego przypadającego na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej 
niż 2 mp na lokal usługowy, w tym dla osób wyposażonych w kartę parkingową – 
zgodnie z przepisami  odrębnymi.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dla terenu z planowaną funkcją podstawową zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 25.40aU+MN - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzania funkcji mieszkaniowej jako towarzyszącej podstawowej – 
usługowej funkcji terenu,

b) dopuszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w 
tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, 
gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, 
central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni 
działki,

b) dopuszczenie wprowadzania jako paliw gazu i oleju opałowego;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) dopuszczenie zastosowania dachów płaskich  oraz powierzchni połaci dachowych nie 
będących płaszczyznami,

b) ograniczenie wysokości zabudowy do 12.00 m,

c) ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do trzech kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją w dachu włącznie),

d) nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 50% powierzchni działki,

e) nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 1,5,

f) nakaz zapewniania miejsc parkingowych:

- dla  pojazdów stałych użytkowników  w obrębie terenu objętego niniejszymi ustaleniami,

- dla użytkowników okresowych nakaz zapewniania co najmniej jednego miejsca 
parkingowego przypadającego na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej 
niż 2 mp na  lokal usługowy, w tym dla osób wyposażonych w kartę parkingową – 
zgodnie z przepisami  odrębnymi.
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g) zakaz stosowania ogrodzeń,

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
istniejącego tymczasowego wykorzystania terenów do czasu wprowadzenia inwestycji o funkcji 
ustalonej w planie.”,

c) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku zmiany 
planu przebiegów nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) dopuszczenie utrzymania istniejących gabarytów wysokościowych budynków przy ich 
ewentualnej rozbudowie oraz nakaz nieprzekraczania wysokości 15.00 m,

c) nakaz utrzymania powierzchni zabudowy nie większej niż 50% powierzchni działki,

d) nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 0,6

e) dopuszczenie zastosowania dachów płaskich,

f) nakaz zapewniania miejsc parkingowych:

- dla użytkowników okresowych przy utrzymaniu wskaźnika 1 mp na 20 m2 powierzchni 
użytkowej, powierzchni sprzedaży,

- dla osób wyposażonych w kartę parkingową – zgodnie z przepisami  odrębnymi,

g) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80m oraz 
dopuszczenie stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie 
słupów i podmurówek.”;

18) w §110, w Dziale XXIX Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 27 – Osiedla Przy 
Obwodnicy – Cz. Południowa, Rozdział 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolami 27.6MN, 27.8MN, 27.9MN, 27.11MN, 27.12aMN, 
27.19MN, 27.20MN, 27.21MN, 27.21aMN, 27.23MN, 27.36MN, 27.39 MN i 27.41MN, oznaczonego 
na rysunku zmiany planu symbolem 27.8aMN oraz zabudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczonych 
symbolami 27.1MN+U, 27.2MN+U, 27.15MN+U i 27.19aMN+U - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
wprowadzenia nieuciążliwych  usług oraz zabudowy mieszkaniowej z usługami;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy oraz  wprowadzania nowej zabudowy 
mieszkaniowej w formie wolnostojącej w lokalizacji wskazanej obowiązującymi liniami 
zabudowy na rysunku planu nr 2,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych dla dostosowania 
istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania 
urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

c) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

d) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy nawiązaniu wystroju zewnętrznego oraz 
układu dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku rozbudowywanym,

e) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gospodarczej 
(w tym garaży) oraz ich adaptacji dla prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej,

f) dopuszczenie budowy nowych budynków gospodarczych, w tym garaży o skali i formie 
architektonicznej dopasowanej do budynku mieszkalnego,
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g) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji 
deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy 
energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni działki,

b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego systemu 
ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego jego 
właściciel (inwestor) ma tytuł prawny;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszczenie stosowania tablic reklamowych, naściennych i wolnostojących, umieszczonych 
do wysokości stropu I kondygnacji nadziemnej (na terenach mieszkaniowych z usługami),

b) nakaz ujednoliconego zagospodarowania placyków przedwejściowych z indywidualnie 
zaplanowanymi elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami(na terenach 
mieszkaniowych z usługami);

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nakaz ochrony                           
w trybie ustalonym w § 6 ust. 4 pkt 3) uchwały historycznie ukształtowanych gabarytów, układu 
przestrzennego, form przekrycia i wystroju zewnętrznego zabytkowych budynków mieszkalnych 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami 
27.39MN, 27.1MN+U i 27.2MN+U wskazanych na rysunku planu nr 2 oraz uzgadniania z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektów budowlanych, modernizacji i remontów w/w 
obiektów;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz utrzymania zewnętrznego obrysu elewacji frontowych budynków mieszkalnych,

b) zakaz budowy oraz wydzielania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 200.00 m2 (na terenach mieszkaniowych z usługami),

c) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00m,

d) ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją poddasza włącznie),

d1) nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 
0,6 w terenie oznaczonym symbolem 27.8aMN,

e) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00 
m2 na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczonej łącznie dla budynku 
mieszkalnego i budynków gospodarczych) oraz 400.00 m2 (liczonej łącznie dla budynku 
mieszkalnego i budynków gospodarczych),

f) ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej  budynków do 15.00 m,

g) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 30% ich powierzchni użytkowej w zabudowie mieszkalnej i 50% w zabudowie 
mieszkalnej z usługami,

h) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla  pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

i) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80 m oraz dopuszczenie 
stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie słupów i 
podmurówek;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:
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a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni 900.00 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i 1200.00 m2 dla 
zabudowy mieszkaniowej z usługami,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych z 
więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej 
powierzchni nieruchomości gruntowej);

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz wprowadzania działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o 
ochronie środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
istniejącego tymczasowego wykorzystania terenów do czasu wprowadzenia inwestycji o funkcji 
ustalonej w planie.”;

19) w §111, w  Dziale XXIX Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 27 – Osiedla Przy 
Obwodnicy – Cz. Południowa,  Rozdział 2 Tereny zabudowy usługowej, wprowadza się następujące 
zmiany:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla terenu z istniejącą funkcją podstawową  zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku planu nr 
2 symbolem 27.14U, zabudowy usługowej- administracji, oznaczonego symbolem 27.4UA+UH+MN, 
handlu, oznaczonego symbolem 27.3UH - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, zabudowy usługowej- administracji, handlu i 
oświaty;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy,

b) dopuszczenie wprowadzenia funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji 
towarzyszącej na terenie oznaczonym  symbolem 27UA+UH+MN, realizowanej wg ustaleń 
jak dla terenów oznaczonych symbolem 27.12MN i innych, przyjętych w § 110 ust.2,

c) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, polegających na 
dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz 
wprowadzania urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

d) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

e) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy nawiązaniu wystroju zewnętrznego 
oraz układu dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku 
rozbudowywanym lub wymiany istniejącej zabudowy na nową oraz wprowadzenia nowej 
zabudowy z utrzymaniem istniejących gabarytów wysokościowych,

f) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów 
kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i 
przyłączy energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni 
terenu,

b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego 
systemu ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
użytkownik ma tytuł prawny;
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4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszczenie stosowania tablic informacyjnych i reklamowych powiązanych z elewacją 
frontową i umieszczonych do wysokości stropu I kondygnacji nadziemnej,

b) dopuszczenie zastosowania indywidualnie ukształtowanego ogrodzenia na pełnym obrysie 
działki,

c) dopuszczenie ujednoliconego zagospodarowania placów przedwejściowych albo chodnika 
przed elewacją frontową elementami małej architektury, m.in. ławkami i murkami, 
oświetleniem oraz terenami do parkowania;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz utrzymania zewnętrznego obrysu elewacji frontowej,

b) nakaz utrzymania istniejących gabarytów wysokościowych budynków przy ich ewentualnej 
rozbudowie,

c) nakaz zapewniania miejsc parkingowych wg orientacyjnych wskaźników:

- dla usług administracji – 1 mp na 40 m2 powierzchni użytkowej,

- dla usług handlu o powierzchni do 500 m2 – 1 mp na 40 m2 powierzchni użytkowej (ale 
nie mniej niż 2 mp  na 1 sklep),

d) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80 m oraz 
dopuszczenie stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie 
słupów i podmurówek;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: zakaz 
wprowadzania nowych podziałów geodezyjnych.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„3. Dla terenów z planowaną funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 
oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 27.10MN+U, 27.19aMN+U - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie wprowadzania zabudowy mieszkaniowej w formie wolnostojącej,

b) dopuszczenie wprowadzenia indywidualnie zaprojektowanych budynków usługowych,

c) dopuszczenie wprowadzania zabudowy w formie szeregowej w terenie oznaczonym 
symbolem 27.10MN+U, z dopuszczeniem usług w parterze budynku,

d) dopuszczenie utrzymania  istniejących budynków mieszkalnych lub usługowych oraz ich 
modernizacji,

e) dopuszczenie budowy budynków gospodarczych, w tym garaży w skali i formie 
architektonicznej dopasowanej do rozwiązań zastosowanych w  budynku mieszkalnym,

f) dopuszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w 
tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, 
gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy energetycznych, 
central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni 
działki,

b) nakaz wprowadzania paliw niskoemisyjnych,

c) zakaz przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
inwestor ma tytuł prawny;
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4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu prac budowlanych wskazanych na rysunku zmiany 
planu przebiegów nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) zakaz budowy oraz wydzielania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 200.00 m2 (na terenach mieszkaniowych z usługami),

c) nakaz stosowania dachów o nachyleniu połaci od 30 do 450,

d) nakaz utrzymania intensywności zabudowy nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 1,5,

e) ograniczenie wysokości zabudowy do 12.00 m,

f) ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do trzech kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją w dachu włącznie),

g) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00 
m2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, 
rozbudowywanych i budowanych) oraz 400.00 m2 na terenie zabudowy mieszkaniowej z 
usługami (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, 
rozbudowywanych i budowanych),

h) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 50% budynku mieszkalnego, lub odpowiednio – w terenie inwestycyjnym,

i) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych:

- dla  pojazdów stałych użytkowników  w obrębie terenu objętego niniejszymi ustaleniami,

- dla użytkowników okresowych nakaz zapewniania co najmniej jednego miejsca 
parkingowego przypadającego na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej 
niż 2 mp na  lokal usługowy, w tym dla osób wyposażonych w kartę parkingową – 
zgodnie z przepisami  odrębnymi.

j) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80 m oraz 
dopuszczenie stosowania elementów betonowych do ich  budowy wyłącznie w formie 
słupów i podmurówek;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni 600.00 m2 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 
400.00 m2 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej,

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz wprowadzania działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o 
ochronie środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
istniejącego tymczasowego wykorzystania terenów do czasu wprowadzenia  inwestycji o funkcji 
ustalonej w planie.”;

20) §113, w Dziale XXX Ustalenia szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr – Majdan – Cz. Północna, 
Rozdział 1 Tereny zabudowy mieszkaniowej, otrzymuje brzmienie:

„Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych 
na rysunku planu nr 2 symbolami 28.4MN, 28.5MN, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 
28.4aMN,  28.5aMN - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
wprowadzenia nieuciążliwych usług;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
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a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu zabudowy oraz dopuszczenie wprowadzania 
nowej zabudowy mieszkaniowej w formie wolnostojącej w lokalizacjach wskazanych 
obowiązującymi liniami zabudowy na rysunku planu nr 2,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych dla dostosowania 
istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania 
urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków,

c) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji oraz zmian konstrukcji i pokrycia dachów,

d) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy nawiązaniu wystroju zewnętrznego oraz 
układu dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku rozbudowywanym,

e) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gospodarczej 
(w tym garaży) oraz ich adaptacji dla prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej,

f) dopuszczenie budowy nowych budynków gospodarczych, w tym garaży o skali i formie 
architektonicznej dopasowanej do budynku mieszkalnego,

g) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji 
deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji transformatorowych, sieci i przyłączy 
energetycznych, central telefonicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni działki,

b) dopuszczenie uporządkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizację istniejącego systemu 
ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych źródeł energii,

c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego jego 
właściciel (inwestor) ma tytuł prawny;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nakaz utrzymania zewnętrznego obrysu elewacji frontowych budynków mieszkalnych,

b) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00 m,

c) ograniczenie ilości kondygnacji rozbudowywanych budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych (z kondygnacją poddasza włącznie),

c1)  dla terenów oznaczonych symbolami 28.4aMN, 28.5aMN ustala się zakaz 
zabudowy,

d) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki budowlanej do 200.00 
m2 (liczonej łącznie dla budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych),

e) ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej  budynków do 15.00 m,

f) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 30% ich powierzchni użytkowej,

g) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla  pojazdów właścicieli w obrębie posesji,

h) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń, ograniczenie ich wysokości do 1.80 m oraz dopuszczenie 
stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie w formie słupów i 
podmurówek;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni 900.00 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej oraz wprowadzania 
regulacji w istniejących podziałach terenu,

b) dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej,
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c) dopuszczenie wykorzystania dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych z 
więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej 
powierzchni nieruchomości gruntowej);

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz wprowadzania działalności uciążliwych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie 
środowiska, w tym uciążliwej działalności produkcyjnej;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszczenie 
istniejącego tymczasowego wykorzystania terenów do czasu wprowadzenia inwestycji o funkcji 
ustalonej w planie.”.

§ 4. 1. Na Rysunku planu nr 2 zatytułowanym „Ustalenia planu dla Jednostek Strukturalnych Nr 4-31”, 
stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) zgodnie z Załącznikiem nr 1 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowe tereny oznaczone symbolami 4.6bZI, 
4.6aUA+UK+US, zastępującymi tereny oznaczone symbolami 4.6US, 4.6aG, 4.7E,

b) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 4.6aUA+UK+US,

c) wprowadzenia granic stref ochrony bezpośredniej studni głębinowych nr 1 i nr 2, zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowy teren oznaczony symbolem 10.47bZI,

b) korekty nieprzekraczalnej oraz obowiązującej  linii zabudowy w terenie 10.47UC,

3) zgodnie z Załącznikiem nr 3 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowe tereny oznaczone symbolem 18.5aU+MN, 
18.5bMN+U,

b) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 18.5aU+MN,

4) zgodnie z Załącznikiem nr 4 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających wyznaczających nowe tereny oznaczone symbolami 
18.85aMW+U, 18.5cU+MN,

b) korekty linii rozgraniczającej drogi publicznej KD/D (ul. Gabriela Narutowicza), sąsiadującej                          
z terenem oznaczonym symbolem 18.85aMW+U,

c) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 18.85aMW+U

5) zgodnie z Załącznikiem nr 5 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowe tereny oznaczone symbolami 
18.70aU+MN, 18.69aMW, 18.68aU+MN, 18.73aU+MN,

b) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 18.68aU+MN, 
18.73aU+MN,

c) korekty linii rozgraniczającej drogi publicznej KD/L (ul. Gminna), sąsiadującej  z terenem oznaczonym 
symbolem 18.70MN, 18.70aU+MN,

6) zgodnie z Załącznikiem nr 6 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowy teren oznaczony symbolem 19.8aMN+U,

b) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 19.8aMN+U,

7) zgodnie z Załącznikiem nr 7 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowy teren oznaczony symbolem 19.55aMN+U,
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b) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 19.55aMN+U,

8) zgodnie z Załącznikiem nr 8 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowy teren oznaczony symbolem 20.10aMN+U,

b) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 20.10aMN+U,

9) zgodnie z Załącznikiem nr 9 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowy teren oznaczony symbolem 
20.104aU+MN,

b) korekty linii rozgraniczającej drogi publicznej KD/Z (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego), sąsiadującej  z 
terenem oznaczonym symbolem 20.104aU+MN,

10) zgodnie z Załącznikiem nr 10 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowe tereny oznaczone symbolami 22.10aMN, 
22.11aMN, 22.6MNs, 22.6aMNs, 22.7aMNs, 22.5bU+MN, 22.37aU+MN, 22.21aU, KD/W, 
22.22aU+MN, 22.47bU+MN, 22.31aMN+U, 22.48aMN+U, 22.44cMN+U, 22.44bMN+U, 
22.45aMN+U, 22.51aMN, 22.46aMN+U, 22.54aMN, 22.69aZPn+WS,

b) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 22.6MN, 22.6aMN, 
22.7aMNs, 22.5bU+MN, 22.21aU, 22.22aU+MN, 22.37aU+MN, 22.47bU+MN, 22.46aMN+U, 
22.54aMN,

c) graficznego oznaczenia obowiązującej  linii zabudowy w granicach terenu 22.31aMN+U, 22.48aMN+U, 
22.44cMN+U, 22.44bMN+U, 22.45aMN+U, 22.51aMN,

11) zgodnie z Załącznikiem nr 11 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowe tereny oznaczone symbolami 22.10aMN, 
22.11aMN, 22.50aMN, 22.52bMN, 22.53bMN, 22.47cU+MN, 22.63aMN+U, 22.63bMN, 22.64aU+MN, 
22.47dZPn, KD/D, KD/W,

b) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu  22.50aMN, 22.52bMN, 
22.47cU+MN, 22.63aMN+U, 22.63bMN, 22.64aU+MN,

c) korekty linii rozgraniczających drogi publicznej KD/D (ul. Głogowa),

12) zgodnie z Załącznikiem nr 12 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowe tereny oznaczone symbolami 23.21aMN, 
23.22aMW, 23.22bU+MN, 23.30aMN+U,

b) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 23.22aMW, 23.22bU+MN, 
23.30aMN+U,

c) graficznego oznaczenia obowiązującej  linii zabudowy w granicach terenu 23.22aMW, 23.22bU+MN,

13) zgodnie z Załącznikiem nr 13 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowy teren oznaczony symbolem 23.85aU+MN,

b) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 23.85aU+MN,

c) korekty linii rozgraniczającej drogi publicznej KD/Z (ul. Wojska Polskiego), sąsiadującej  z terenem 
oznaczonym symbolem 23.85aU+MN,

14) zgodnie z Załącznikiem nr 14 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowy teren oznaczony symbolem 25.45aU,

b) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 25.45aU,

c) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 25.52UC,

15) zgodnie z Załącznikiem nr 15 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowy teren oznaczony symbolem 25.40aU+MN,
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b) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 25.40aU+MN,

16) zgodnie z Załącznikiem nr 16 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowy teren oznaczony symbolem 18.36cMN+U, 
18.36dMW+U, 18.47aMN+U,

b) graficznego oznaczenia obowiązującej linii zabudowy w granicach terenu 18.36cMN+U, 18.36dMW+U, 
18.47aMN+U,

17) zgodnie z Załącznikiem nr 17 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowy teren oznaczony symbolem 27.10MN+U,

b) korekty linii rozgraniczającej drogi publicznej KD/Z (ul. Krasnobrodzka), przez co powstał nowy teren 
27.8aMN,

c) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 27.8aMN, 27.10MN+U,

18) zgodnie z Załącznikiem nr 18 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowy teren oznaczony symbolem 27.19aMN+U,

b) graficznego oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 27.19aMN+U,

19) zgodnie z Załącznikiem nr 19 rysunku zmiany planu, zmiany dotyczą:

a) korekty linii rozgraniczających drogi publicznej KD/D (ul. Powiatowa), przez co powstały nowe tereny 
28.4aMN, 28.5aMN, 28.6R,

b) wprowadzenia linii rozgraniczających  wyznaczających nowy teren oznaczony symbolem KD/W.

§ 5. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

1) 10% dla terenów zabudowy mieszkaniowej;

2) 10% dla terenów zabudowy usługowej;

3) 10% dla terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej;

4) 0% dla pozostałych terenów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Zamość

Jan Wojciech Matwiejczuk
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                                     Załącznik Nr 20 

                               do Uchwały Nr XXIII\287\2016 

                               Rady Miasta Zamość 

                                       z dnia 24 października 2016 r. 
 

 
  

WYKAZ UWAG  

WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAMOŚĆ 

na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) 

 

Projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 21.06.2016 do 15.07.2016 r. 

Wyznaczony termin wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu - do dnia 08.08.2016 r. 

W wyżej określonym terminie zostały wniesione następujące uwagi ujęte w niniejszym wykazie. 
 

Lp. 

Data 

wniesienia 

uwagi 

Imię i nazwisko lub 

jednostka organizacja 

(adres zgłaszającego 

uwagi – w aktach) 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu 

zmiany planu 

dla 

nieruchomości 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniecie 

Prezydenta Zamościa 

 

Rozstrzygniecie 

 Rady Miasta Zamość 

 

Uwagi 

(informacje, wyjaśnienia sposobu 

rozpatrzenia uwagi w zakresie 

nieuwzględnienia, częściowego 

nieuwzględnienia uwagi) 
uwaga nieuwzględniona 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga 

nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

04.08.2016r. Wiesław Bucior 

Elżbieta Bucior 

Krystyna Bucior 

Beata Dołomisiewicz 

Maria i Stanisław 

Dworniczak 

Jan i Maria Lewkowicz 

Krzysztof Lewkowicz 

Maria Lewkowicz 

Krystyna Małysz 

Uwaga dotyczy usunięcia 

połączenia ul. Zachwatowicza  

z ul. Legionów 

droga lokalna – 

ul. 

Zachwatowicza 

KD/L 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

x 

Odrzucenie uwagi uzasadnia się 

utrzymaniem wydajnego układu 

komunikacyjnego miasta. 

Projektowane drogi stanowią istotny 

element układu drogowego północnej 

części miasta, docelowo projektowane 

połączenie ma zapewnić obsługę 

komunikacyjną rozwijającego się 

osiedla. Przy postępującym 

zagospodarowaniu osiedla Przedmieście 

Lubelskie oraz Miasta Zamość, 

docelowe utrzymanie projektowanego w 

mpzp od 1994 r. układu 

komunikacyjnego uważa się za 

niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania całego układu 

komunikacyjnego miasta 

2. 

 

05.08.2016r.  Jarosław Zalewski Uwaga dotyczy zmiany 

przeznaczenia terenów 

sąsiadujących z działką na tereny   

o funkcji mieszkaniowej 

jednorodzinnej zamiast 

projektowanej funkcji 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

działka nr 710/19 

ul. Sikorskiego 

23.1aMN 

23.22aMW 

x 

  

 

 

x 

Ideą zmiany przeznaczenia działki 

stanowiącej własność Miasta Zamość 

jest poprawa efektywnej realizacji zadań 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej 

Gminy Miejskiej Zamość, zgodnej                      

z polityką mieszkaniową państwa 

 

 

3. 

 

08.08.2016r. Wiesław Bucior 

Elżbieta Bucior 

Krystyna Bucior 

Uwaga dotyczy usunięcia 

planowanej drogi dojazdowej                 

ul. Peszki od ulicy 

Zachwatowicza 

działki nr 126/9, 

126/10, 126/11 

ul. Graniczna 

KD/D 

22.45aMN+U 

22.46aMN+U 

 

 

x 

  

 

 

 

x 

Odrzucenie uwagi uzasadnia się 

utrzymaniem wydajnego układu 

komunikacyjnego miasta. 

Projektowane drogi stanowią istotny 

element układu drogowego północnej 

części miasta, docelowo projektowane 
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połączenie ma zapewnić obsługę 

komunikacyjną rozwijającego się 

osiedla. Przy postępującym 

zagospodarowaniu osiedla Przedmieście 

Lubelskie oraz Miasta Zamość, 

docelowe utrzymanie projektowanego w 

mpzp od 1994 r. układu 

komunikacyjnego uważa się za 

niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania całego układu 

komunikacyjnego miasta 

4. 08.08.2016 Joanna Stefańska 

Katarzyna Bikowska-

Turek 

Krystyna Bożek 

Uwaga dotyczy usunięcia 

połączenia ul. Zachwatowicza            

z ul. Legionów 

droga lokalna – 

ul. 

Zachwatowicza 

KD/L 

x 

  

x 
j.w. 

5. 08.08.2016 Danuta Rozmus 

Wanda Baj 

Renata Lizut 

Zofia Bujak 

Krystyna Bździuch 

Maciej Świstowski 

Maria Albrecht 

Tomasz Skwaryło 

Uwaga dotyczy usunięcia 

połączenia ul. Zachwatowicza                

z ul. Legionów 

droga lokalna – 

ul. 

Zachwatowicza 

KD/L 

x 

  

 

 

x 
j.w. 

6. 08.08.2016 Maria i Henryk 

Marczewscy 

Uwaga dotyczy usunięcia 

połączenia ul. Zachwatowicza               

z ul. Legionów 

droga lokalna – 

ul. 

Zachwatowicza 

KD/L 

x 
  

x j.w. 

7. 08.08.2016 Radosław Bujak Uwaga dotyczy usunięcia 

połączenia ul. Zachwatowicza             

z ul. Legionów 

droga lokalna – 

ul. 

Zachwatowicza 

KD/L 

x 
  

x j.w. 

8. 08.08.2016 Lech Kuśmierz Uwaga dotyczy usunięcia 

połączenia ul. Zachwatowicza                

z ul. Legionów 

droga lokalna – 

ul. 

Zachwatowicza 

KD/L 

x 
  

x j.w. 

9. 04.08.2016 Teresa Malowana 

Janina Malowana 

Uwaga dotyczy zmiany 

przeznaczenia działek z funkcji 

usług oświaty oraz zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na 

funkcję zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z wysokością 

zabudowy do 15 m 

dz. nr 57/3, 57/4 

ul. 

Krasnobrodzka-

Poprzeczna 

27.10UO 

27.11MN 

x 

  

 

 

x 

Odrzucenie uwagi uzasadnia się 

koniecznością zachowania właściwych 

proporcji pomiędzy zabudową 

mieszkaniową, a także jakością 

zamieszkiwania w sąsiedztwie terenu, 

którego dotyczy uwaga  
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                           Załącznik Nr 21 

                                          do Uchwały Nr XXIII\287\2016 

                                                                                       Rady Miasta Zamość  

                              z dnia 24 października 2016 r. 
       

 
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Zamość 

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość  

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań  

własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) Rada Miasta Zamość 

rozstrzyga, co następuje: 

 

§ 1 

 

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1) Podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego Miasta Zamość; 

2) Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na 

inwestycje. 

 

§ 2 

 

Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych                        

w planie, finansowanie inwestycji będzie się odbywać poprzez: 

1) wydatki z budżetu miasta; 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet miasta – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych środków zewnętrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub                

w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości. 
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