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UCHWADA NR X/40/2011

 RADY GMINY WISZNICE

 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 
7 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591, z pópn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 14 
ust. 8, art. 15 ust.2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717, z pópn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 marca 2010r. o zmianie ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o PaGstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr 130, poz. 871) oraz uchwaEy Nr XXXIX/219/10 
Rady Gminy Wisznice z dnia 28 czerwca 2010r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wisznice, Rada Gminy Wisznice uchwala, co 
następuje: 

RozdziaE 1
PRZEDMIOT I ZAKRES USTALEF PLANU

§1. 1. Stwierdzając zgodno[ć ze studium uwarun-
kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Wisznice, uchwala się zmianę miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wisznice, w granicach okre[lonych na rysun-
ku zmiany planu miejscowego.

2. Granice zmiany planu miejscowego wyznaczo-
ne zostaEy na rysunku planu miejscowego sporzą-
dzonym w skali 1:2000, stanowiącym integralną 
czę[ć zmiany planu ｠ zaEącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwaEy.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są rozstrzy-
gnięcia stanowiące zaEączniki do niniejszej uchwaEy:

1) zaEącznik nr 2 - rozstrzygnięcie w sprawie roz-
patrzenia nieuwzględnionych uwag zEoronych do 
projektu zmiany planu;

2) zaEącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji, zapisanych w zmianie planu miejscowego 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasady ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych.

4. Przedmiotem ustaleG zmiany planu miejscowe-
go jest przeznaczenie terenów pod funkcje rolnicze 
oraz wskazanie lokalizacji elektrowni wiatrowych 
wraz z infrastrukturą techniczną.

§2. W zmianie planu miejscowego ustala się:

1) przeznaczenie terenów;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego;
4) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego;
5) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu;
6) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów;

9) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy.

§3. 1. Następujące oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku zmiany planu miejscowego są 
obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice terenów objętych planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub sposobie zagospodarowania;
3) funkcje terenów;
4) strefa bezpieczeGstwa wzdEur napowietrznych 

linii elektroenergetycznych [redniego i wysokiego 
napięcia;

5) strefa techniczna od projektowanej linii gazu 
DN 500.

2. Oznaczenia nie wymienione w ust. 1 mają cha-
rakter informacyjny.

§4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1) celu publicznym - nalery przez to rozumieć cele 
publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o gospo-
darce nieruchomo[ciami;

2) dziaEce - nalery przez to rozumieć dziaEkę w ro-
zumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

3) elektrowni wiatrowej ｠ nalery przez to rozu-
mieć budowlę skEadającą się z fundamentu i wiery 
stalowej o konstrukcji rurowej, stanowiącą czę[ć 
budowlaną urządzenia prądotwórczego przetwarza-
jącego energię kinetyczną wiatru na energię elek-
tryczną oraz gondolę wraz z generatorem, wirni-
kiem, skrzynią biegów, komputerem startującym, 
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transformatorem, rozdzielnią elektryczną a takre 
instalacją alarmową i zdalnego sterowania, stano-
wiące wyposarenie techniczno ｠ technologiczne 
elektrowni;

4) parku elektrowni wiatrowych ｠ zespóE elek-
trowni wiatrowych obsEugiwanych przez jednego 
operatora (jeden podmiot gospodarczy), poEączone 
i wspóEpracujące ze sobą, elektrownie wiatrowe, 
stanowiące, wraz z niezbędnymi urządzeniami tech-
nicznymi, caEo[ciowy zespóE techniczny sEurący 
produkcji energii elektrycznej;

5) infrastrukturze towarzyszącej ｠ nalery przez 
to rozumieć podziemne i napowietrzne linie elek-
troenergetyczne i niezbędne techniczne urządzenia 
towarzyszące, stacje transformatorowe oraz dro-
gi wewnętrzne i place, zapewniające prawidEowe 
funkcjonowanie elektrowni;

6) klasie drogi - rozumie się przez to przyporządko-
wanie drodze odpowiednich parametrów technicz-
nych, wynikających z cech funkcjonalnych;

7) zmianie planu miejscowego ｠ nalery przez to 
rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, o której mowa w §1 niniej-
szej uchwaEy;

8) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ na-
lery przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro-
[linno[cią oraz wodę powierzchniową na dziaEce 
budowlanej,

9) przepisach odrębnych ｠ nalery przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
oraz zarządzenia wojewody;

10) symbolu terenu - nalery przez to rozumieć 
numeryczne i literowe oznaczenie poszczególnych 
terenów okre[lające ich przeznaczenie i morliwy 
sposób zagospodarowania okre[lony w niniejszej 
uchwale;

11) ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawę o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z pópn. zm.);

12) terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć ob-
szaru zmiany planu, wyznaczoną liniami rozgrani-
czającymi oraz okre[loną symbolem literowym oraz 
numerem;

13) tymczasowym zagospodarowaniu terenu ｠ 
nalery tu rozumieć, jako zagospodarowanie i uryt-
kowanie terenu na okres budowy i montaru elek-
trowni wiatrowych;

14) wysoko[ci budowli (elektrowni wiatrowej) - 
nalery przez to rozumieć maksymalną odlegEo[ć w 
rzucie prostopadEym pomiędzy najwyrszym punk-
tem budowli, a najnirszym punktem gruntu rodzi-
mego, w miejscu posadowienia budowli.

RozdziaE 2
USTALENIA OGÓLNE

§5. Na obszarach planu ustala się następujące 
przeznaczenie terenów:

1) tereny elektrowni wiatrowych ｠ oznaczone na 
rysunku zmiany planu miejscowego symbolami EW;

2) tereny upraw rolniczych ｠ oznaczone na rysun-
ku zmiany planu miejscowego symbolem R;

3) tereny lasów ｠ oznaczone na rysunku zmiany 
planu miejscowego symbolem ZL;

4) teren dróg publicznych dojazdowych ｠ ozna-
czonych na rysunku zmiany planu miejscowego 
symbolem KD.

§6. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) obowiązek lokalizowania elektrowni wiatro-
wych z zachowaniem odlegEo[ci, minimum 500 m 
od terenów przeznaczonych na staEy pobyt ludzi, 
w celu speEnienia warunków wynikających z norm 
poziomów haEasu ustalonych w obowiązujących 
przepisach dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodo-
wej; zabezpieczenia [rodowiska przed emisją szko-
dliwych fal elektromagnetycznych, porareniem prą-
dem i Eadunkami elektrostatycznymi;

2) obowiązek przeprowadzenia szczegóEowej ana-
lizy przyrodniczo ｠ [rodowiskowej celem wyklucze-
nia znaczącego oddziaEywania na ptaki;

3) obowiązek szczegóEowego rozpoznania geo-
technicznych warunków posadowienia elektrowni 
wiatrowych, poprzez opracowanie dokumentacji 
geotechnicznej stanowiącej zaEącznik do projektu 
budowlanego elektrowni;

4) obowiązek prowadzenia robót budowlanych 
w sposób minimalizujący uszkodzenia wierzchniej 
warstwy gleby oraz obowiązek przywrócenia pier-
wotnego stanu terenu;

5) obowiązek wywozu odpadów technologicz-
nych i budowlanych i ich utylizacji zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami lokalnymi i przepisami usta-
wy o odpadach;

6) obowiązek prowadzenia monitoringu wpEywu i 
skutków realizacji elektrowni wiatrowych na [rodo-
wisko, w tym na awifaunę;

7) urządzenia budowlane i inne budowle towarzy-
szące elektrowniom wiatrowym nalery sytuować 
bezpo[rednio w sąsiedztwie obiektu;

8) nalery zachować, w miarę morliwo[ci, zadrze-
wienia występujące wzdEur istniejących dróg.

§7. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) na terenach oznaczonych symbolem 1EW ｠ 
12EW - lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z 
podziemnymi i napowietrznymi liniami elektroener-
getycznymi i niezbędnymi technicznymi urządzenia-
mi towarzyszącymi, stacjami transformatorowymi 
oraz drogami dojazdowymi, serwisowymi i placami, 
zapewniającymi prawidEowe funkcjonowanie elek-
trowni;

2) elektrownie wiatrowe będą pracowaEy bez ob-
sEugi; obiekty nie wymagają uzbrojenia w sieć wo-
dociągową i kanalizację sanitarną;

3) odprowadzenie wód deszczowych z placów 
manewrowych wokóE wier oraz dróg publicznych i 
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wewnętrznych ｠ do gruntu;
4) karda z elektrowni wiatrowych zostanie wEą-

czona za po[rednictwem podziemnej sieci kablowej 
[rednich napięć do stacji transformatorowej GPZ, 
zlokalizowanej poza terenem planu miejscowego;

5) kablowe sieci elektroenergetyczne [redniego 
napięcia mogą być prowadzone w liniach rozgrani-
czających dróg publicznych, w terenach lokalizacji 
elektrowni wiatrowych, terenach rolnych otwar-
tych, za zgodą wEa[cicieli i w porozumieniu z za-
rządcą sieci;

6) w obszarze stref ochronnych od napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych SN o szeroko[ci 15 
m (po 7,5 m na stronę od osi przewodu) oraz linii 
energetycznych WN o szeroko[ci 40 m (po 20 m 
na stronę od osi przewodu), w których obowiązują 
ograniczenia w sposobie urytkowania terenu zaka-
zuje się lokalizowania miejsc staEego przebywania 
ludzi w związku z prowadzoną dziaEalno[cią rolni-
czą;

7) dopuszcza się lokalizację zabudowy o której 
mowa w §10 ust. 2 w obszarze stref ochronnych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych pod wa-
runkiem speEnienia wymagaG obowiązujących prze-
pisów i uzgodnienia z zarządcą sieci;

8) linie i urządzenia elektroenergetyczne, związa-
ne z odprowadzeniem wytworzonej przez turbiny 
wiatrowe energii elektrycznej do sieci przesyEowej, 
powinny speEniać warunki techniczne okre[lone 
przez zarządzającego siecią;

9) lokalizację obiektów i linii elektroenergetycz-
nych, planowanych wzdEur strefy technicznej pro-
jektowanych gazociągów oraz w obrębie tej strefy, 
jak równier sposób zagospodarowania strefy tech-
nicznej, nalery uzgodnić z operatorem sieci gazo-
wych;

10) występujące w granicach obszarów objętych 
zmianą planu miejscowego linie elektroenergetycz-
ne i telekomunikacyjne wskazuje się do zachowa-
nia, z morliwo[cią ich przebudowy i rozbudowy;

11) dopuszcza się uEorenie podziemnej sieci tele-
technicznej ｠ kabli sterowania i automatyki;

12) urządzenia infrastruktury technicznej nalery 
lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) obsEuga komunikacyjna terenów objętych 
zmianą planu miejscowego - z istniejących grun-
towych dróg publicznych oznaczonych na rysunku 
zmiany planu symbolami KD oraz dróg publicznych 
zlokalizowanych poza granicami planu miejscowe-
go;

14) obsEuga komunikacyjna terenów lokalizacji 
elektrowni wiatrowych poprzez drogi wewnętrzne o 
minimalnej szeroko[ci 4,5m, lokalizowane w zaler-
no[ci od morliwo[ci terenowych i technicznych, na 
terenach oznaczonych w zmianie planu miejscowe-
go symbolami EW oraz R;

15) szeroko[ć dróg publicznych zgodnie z ustale-
niami §12;

16) dopuszcza się budowę lub poszerzenie istnie-
jących zjazdów z istniejących dróg publicznych, za 

zgodą i na warunkach ustalonych przez wEa[ciwego 
zarządcę drogi;

17) dla elektrowni wiatrowych, jako przeszkód 
lotniczych o wysoko[ci ponad 100 m nad poziom 
terenu obowiązuje:

a) oznakowanie zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami,

b) uzgodnienie lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
ich wysoko[ci oraz sposobu oznakowania przeszko-
dowego na etapie projektu budowlanego z Urzędem 
Lotnictwa Cywilnego oraz z Dowództwem SiE Po-
wietrznych, wraz z podaniem dokEadnych wspóE-
rzędnych geograficznych lokalizacji elektrowni wia-
trowych, rzędnych posadowienia w m n.p.m. oraz 
wysoko[ci turbin przy najwyrszym poEoreniu Eopat 
w m n.p.m.,

c) powiadomienie Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
oraz Dowództwa SiE Powietrznych, z co najmniej 
dwumiesięcznym wyprzedzeniem, o przewidywa-
nych terminach: ukoGczenia budowy inwestycji 
oraz wykonania oznakowania przeszkodowego.

2. Przy lokalizacji siEowni wiatrowych ustala się 
obowiązek zachowania minimalnych odlegEo[ci:

1) od zabudowy związanej ze staEymi pobytami 
ludzi ｠ powinna ona wynikać kardorazowo z oceny 
oddziaEywania na [rodowisko ｠ nie more być jednak 
mniejsza nir 500m;

2) skraju kompleksu le[nego ｠ 200 m;
3) stale podmokEych obnireG terenu, krawędzi sto-

ków i urwisk ｠ 200 m;
4) dróg o nawierzchni utwardzonej ｠ 100 m;
5) wzdEur strefy projektowanych tras gazociągów 

｠ wg uzgodnieG z zarządcą sieci;
6) zarządcy linii elektroenergetycznych NN, SN ｠ 

1 dEugo[ć ramienia wiatraka;
7) linii elektroenergetycznych WN ｠ 3 dEugo[ci ra-

mienia wiatraka;
8) obiektów kubaturowych niemieszkalnych ｠ 

100 m;
9) odlegEo[ć pomiędzy poszczególnymi siEowniami 

winna być nie mniejsza nir 300m;

§8. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów:

1) w trakcie budowy i montaru wier elektrowni 
wiatrowych dopuszcza się tymczasowe utwardze-
nie czę[ci terenów rolnych oraz budowę dróg we-
wnętrznych;

2) po zakoGczeniu robót budowlanych i montaro-
wych tereny, o których mowa w pkt. 1 nalery przy-
wrócić do urytkowania rolnego.

RozdziaE 3
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmia-
ny planu miejscowego symbolami 1EW ｠ 12EW 
ustala się przeznaczenie ｠ tereny elektrowni wia-
trowych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 
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się lokalizację wier siEowni wiatrowych o mocy do 
3MW karda wraz z urządzeniami technicznymi i in-
frastrukturą towarzyszącą.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację, podziemnych i nadziemnych sieci 
i urządzeG infrastruktury elektroenergetycznej oraz 
placów i dróg wewnętrznych, związanych z obsEugą 
i eksploatacją elektrowni wiatrowej.

4. Ostateczna, szczegóEowa lokalizacja elektrow-
ni wiatrowych, dróg wewnętrznych, serwisowych i 
placów, związanych z obsEugą i eksploatacją elek-
trowni wiatrowej, zostanie okre[lona w projekcie 
zagospodarowania terenu, na etapie projektu bu-
dowlanego.

5. Ustala się maksymalną wysoko[ć siEowni, o 
których mowa w ust. 1, nie większą nir 170 me-
trów, przy najwyrszym poEoreniu Eopat wirnika.

6. Ustala się obowiązek realizacji obiektów wier 
siEowni wiatrowych o jednolitej kolorystyce, w kolo-
rze biaEym lub jasnoszarym.

7. Ustala się:
1) zakaz umieszczania reklam na konstrukcji si-

Eowni, za wyjątkiem symbolu producenta;
2) obowiązek zabezpieczenia odgromowego; od-

powiednie zabezpieczenie przed porareniem prądem 
elektrycznym;

3) obowiązek wyposarenia elektrowni wiatro-
wych w znaki przeszkodowe, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi oznakowania przeszkód lotniczych;

4) zakaz stosowania o[wietlenia wier elektrowni 
wiatrowych, powodujących nadmierne pod[wietle-
nia tEa, zmniejszającego zasięg [wiatEa znaków na-
wigacyjnych oraz przypominającego znaki nawiga-
cyjne.

§10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
zmiany planu miejscowego symbolami 1R ｠ 28R, 
ustala się przeznaczenie ｠ tereny upraw rolniczych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1. ustala 
się:

1) w obrębie terenów przylegEych do elektrowni 
wiatrowych (do 50 metrów od kardego z terenów), 
dopuszcza się przekroczenie przez rzut poziomy [mi-
gEa granic terenów oznaczonych na rysunku zmiany 
planu miejscowego symbolami 1EW do 12EW, pod 
warunkiem wykazania prawa do wEadania tym tere-
nem przez inwestora;

2) zakaz zabudowy za wyjątkiem:

a) lokalizacji gospodarstw specjalistycznych oraz 
ferm hodowlanych, które ze względu na uciąrliwo[ć 
nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie, 
pod warunkiem uprzedniego zachowania odlegEo[ci 
minimum 1,5 km od istniejącej zabudowy mieszka-
niowej oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową,

b) realizacji obiektów gospodarczych i specjali-
stycznych związanych z obsEugą magazynowania 
pEodów rolnych z upraw o powierzchni pow. 0,5 ha,

3) morliwo[ć lokalizacji zabudowy, o której mowa 
w ust. 2, przy uwzględnieniu ustaleG ogólnych ni-
niejszej uchwaEy oraz przepisów odrębnych;

4) prowadzenie upraw sadowniczych, ogrodni-
czych oraz pod osEonami,

5) morliwo[ć realizacji podziemnych i nadziem-
nych sieci i urządzeG infrastruktury elektroenerge-
tycznej, placów i dróg wewnętrznych, związanych z 
obsEugą i eksploatacją elektrowni wiatrowej.

§11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
zmiany planu miejscowego symbolami 1ZL ｠ 8ZL, 
ustala się przeznaczenie ｠ tereny le[ne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1. ustala 
się:

1) teren nie more być ogrodzony;
2) teren nalery pozostawić w caEo[ci jako teren 

biologicznie czynny,
3) zakazuje się realizacji jakiejkolwiek zabudowy 

i zagospodarowania poza obiektami sEurącymi go-
spodarce le[nej,

4) zagospodarowanie lasów winno uwzględniać 
odpowiednie przepisy odrębne dotyczące gruntów 
le[nych.

RozdziaE 4
USTALENIA DOTYCZĄCE PUBLICZNEGO UKDA-

DU KOMUNIKACYJNEGO

§12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu miejscowego symbolami 1KD ｠ 18KD, ustala się 
przeznaczenie ｠ drogi dojazdowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację sieci uzbrojenia technicznego.

3. Ustala się szeroko[ć w liniach rozgranicza-
jących, dróg publicznych wskazanych na rysunku 
zmiany planu miejscowego:
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RozdziaE 5
PRZEPISY PRZEJZCIOWE I KOFCOWE

§13. Z dniem wej[cia w rycie zmiany planu miej-
scowego, w obszarze objętym niniejszą uchwaEą 
tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Wisznice, 
zatwierdzonego uchwaEą Nr X/89/03 Rady Gminy 
Wisznice z dnia 29 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2004 r. Nr 49, poz. 995).

§14. Uchwala się stawkę procentową sEurącą na-
liczeniu jednorazowej opEaty z tytuEu wzrostu war-
to[ci nieruchomo[ci spowodowanego uchwaleniem 
zmiany planu miejscowego w wysoko[ci:

1) 30% - dla terenów oznaczonych symbolami 
przeznaczenia od 1EW do 12EW;

2) 0% - dla pozostaEych terenów ze względu na 
przewidywany brak wzrostu warto[ci nieruchomo-
[ci.

§15. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczętych przed dniem wej[cia w ry-
cie zmiany planu miejscowego, a nie zakoGczonych 
decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia zmiany 
planu miejscowego.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Wisznice.

§17. UchwaEa podlega opublikowaniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz pu-
blikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Wisz-
nice.

§18. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.
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USTALENIA DOTYCZĄCE PUBLICZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 

§12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1KD – 18KD, ustala się 
przeznaczenie – drogi dojazdowe. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia technicznego. 
3. Ustala się szeroko ć w liniach rozgraniczających, dróg publicznych wskazanych na rysunku zmiany planu 
miejscowego: 
 

Oznaczenie, symbol Szerokość w liniach rozgraniczających Uwagi 
1KD 5 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
2KD 6 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
3KD 9 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
4KD 6 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
5KD 6 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
6KD 6 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
7KD 6 m do 7 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
8KD 6 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
9KD 9 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 

10KD 8 m do 9 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
11KD 6 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
12KD 6 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
13KD 6 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
14KD 6 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
15KD 6 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
16KD 4 m do 6 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
17KD 6 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 
18KD 5 m Zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejącym 

 
Rozdział 5 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

§13. Z dniem wejścia w życie zmiany planu miejscowego, w obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc 
ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznice, zatwierdzonego 
uchwałą Nr X/89/03 Rady Gminy Wisznice z dnia 29 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2004 r. Nr 
49, poz. 995). 
§14. Uchwala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości spowodowanego uchwaleniem zmiany planu miejscowego w wysokości: 
1) 30% - dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia od 1EW do 12EW; 
2) 0% - dla pozostałych terenów ze względu na przewidywany brak wzrostu wartości nieruchomości. 
§15. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie 
zmiany planu miejscowego, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia zmiany planu 
miejscowego. 
§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznice. 
§17. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz publikacji na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Wisznice. 
§18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

Przewodniczący Rady 
Ewa Nuszczyk
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr X/40/2011

Rady Gminy Wisznice
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

 
Wykaz uwag i wniosków zgEoszonych na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyEoronego do publicznego wglądu zmian miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznice

Niniejszym o[wiadczam, re nie wniesiono uwag 
i wniosków podczas wyEorenia ｧZmian miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wisznice.ｦ
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr X/40/2011

Rady Gminy Wisznice
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

 
Sposób realizacji opisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisz-

nice -rejon Horodyszcze inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pópn.
zm.) Rada Gminy stwierdza, re opracowanie zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Wisznice ｠ rejon Horodyszcze nie po-
woduje konieczno[ci realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy.


