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UCHWADA NR IX/55/11

 RADY GMINY LUBARTÓW

 z dnia 22 lipca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów  
- II ETAP

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pópn. zm.), art. 
14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 
pópn. zm.) oraz uchwaEy Nr XXXVIII/253/06 Rady 
Gminy Lubartów z dnia 29 maja 2006 r., po stwier-
dzeniu zgodno[ci projektu zmiany planu, wymienio-
nej w §1 niniejszej uchwaEy z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Lubartów, Rada Gminy uchwala 
co następuje:

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Lubartów w 
granicach okre[lonych na ZaEącznikach Nr 1 - 24 do 
niniejszej uchwaEy.

§2. Zmiana planu wymieniona w §1 obejmuje 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy, zatwierdzonego:

1. UchwaEą nr VIII/49/99 Rady Gminy Lubartów 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie: I etapu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Lubartów (Dz. U. Woj. Lub. Nr 47, poz. 
767 z dnia 28.09.1999 r.).

2. UchwaEą nr XVII/94/2000 Rady Gminy Lubar-
tów z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie: II etapu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Lubartów (Dz. U. Woj. Lub. Nr 
25, poz. 366 z dnia 29.06.2000 r.) z pópniejszymi 
zmianami.

§3. 1. Zmianę planu stanowią:
1) Ustalenia będące tre[cią niniejszej uchwaEy;
2) Rysunki stanowiące ZaEączniki Nr 1 ｠ 24do ni-

niejszej uchwaEy.
2. Rysunki i ustalenia planu stanowią integralną 

caEo[ć.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do wyEoronego do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Lubartów ｠ stanowi 
ZaEącznik Nr 25 do niniejszej uchwaEy.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych ｠ stanowi ZaEącznik Nr 

26 do niniejszej uchwaEy.

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy będzie mowa o:

1) planie｠ nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lu-
bartów uchwalony UchwaEą nr VIII/49/99 Rady 
Gminy Lubartów z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie: 
I etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Lubartów (Dz. U. Woj. 
Lub. Nr 47, poz. 767 z dnia 28.09.1999 r.) oraz 
UchwaEą nr XVII/94/2000 Rady Gminy Lubartów z 
dnia 13 marca 2000 r. w sprawie: II etapu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Lubartów (Dz. U. Woj. Lub. Nr 25, poz. 
366 z dnia 29.06.2000 r.) z pópniejszymi zmianami;

2) zmianie planu｠ nalery przez to rozumieć ustale-
nia, o których mowa w §3 ust. 1;

3) terenie planistycznym (terenie)｠ nalery przez to 
rozumieć obszar wyznaczony na zaEączniku graficz-
nym liniami rozgraniczającymi, o okre[lonym prze-
znaczeniu i zasadach zagospodarowania;

4) przeznaczeniu podstawowym｠ nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie, okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych zmiany planu i oznaczone symbolem 
literowym (literowymi), które winno przewarać na 
terenie planistycznym;

5) przeznaczeniu wielofunkcyjnym(oznaczonym 
symbolami literowymi przedzielonymi przecinkiem) 
｠ nalery przez to rozumieć równowarno[ć okre[lo-
nych rodzajów przeznaczenia, które mogą istnieć 
Eącznie lub samodzielnie; przeznaczenie wielofunk-
cyjne na cele rolnicze i nierolnicze ustalono zmianą 
planu wyEącznie dla terenów nie objętych ochroną 
gruntów rolnych;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym｠ nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie, okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych zmiany planu dotyczących terenu 
planistycznego, które uzupeEnia przeznaczenie pod-
stawowe z zastrzereniem, re zagospodarowanie 
związane z funkcją dopuszczalną, będzie stanowić 
mniej nir 50% powierzchni terenu planistycznego 
lub mniej nir 50% powierzchni caEkowitej sytuowa-
nych na nim budynków oraz, re funkcja dopuszczal-
na nie wykluczy zagospodarowania terenu, zgodnie 
z funkcją podstawową, ustaloną zmianą planu;

7) przeznaczeniu zamiennym｠ nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie, okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych dotyczących terenu planistyczne-
go, które zastępuje przeznaczenie podstawowe, o 
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zblironych do przeznaczenia podstawowego warun-
kach lokalizacyjnych i speEniające wymogi przepi-
sów szczególnych;

8) usEugach publicznych｠ nalery przez to rozumieć 
przeznaczenie obiektów budowlanych lub ich czę-
[ci na cele publiczne, obejmujące w zmianie planu 
obiekty sportu i kultury fizycznej, kultury, o[wiaty i 
ochrony zdrowia, rehabilitacji i odnowy biologicznej;

9) usEugach komercyjnych｠ nalery przez to rozu-
mieć przeznaczenie obiektów budowlanych lub ich 
czę[ci na cele sEurące dziaEalno[ci związanej z za-
spokojeniem staEych potrzeb bytowych i socjalnych 
ludno[ci, obejmujące w zmianie planu usEugi handlu, 
rzemiosEa, gastronomii, bytowe, obsEugi turystyki a 
takre niektóre usEugi komunikacji jak zakEady na-
prawy sprzętu i pojazdów, montaru instalacji gazo-
wych w samochodach osobowych i dostawczych 
oraz inne o zblironych warunkach lokalizacyjnych;

10) usEugach komercyjnych uciąrliwych｠ nalery 
przez to rozumieć usEugi okre[lone w pkt 9, zali-
czane, zgodnie z przepisami szczególnymi do mo-
gących potencjalnie znacząco oddziaEywać na [ro-
dowisko lub inne usEugi, emitujące haEas, spaliny, 
drgania ｠ uciąrliwe dla [rodowiska, których loka-
lizacja jest warunkowana zachowaniem przepisów 
szczególnych;

11) usEugach turystycznych｠ nalery przez to ro-
zumieć tereny wyznaczone na lokalizację obiektów 
obsEugi turystyki i rekreacji ｠ moteli, zajazdów, pen-
sjonatów, hoteli i zabudowy campingowej a takre 
mieszkalnych z pokojami go[cinnymi;

12) drodze publicznej｠ nalery przez to rozumieć 
drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach 
publicznych do kategorii dróg (krajowej, wojewódz-
kiej, powiatowej lub gminnej), wydzieloną liniami 
rozgraniczającymi;

13) drodze wewnętrznej- nalery przez to rozumieć 
drogę oznaczoną zmianą planu symbolem KDW (lub 
wedEug planu symbolem KDL), nie zaliczoną do dróg 
publicznych, stanowiącą teren komunikacji samo-
chodowej, z dopuszczeniem komunikacji pieszej;

14) dostępie dziaEki budowlanej do drogi publicz-
nej- nalery przez to rozumieć bezpo[redni dostęp do 
tej drogi (poprzez zjazd) albo dostęp do niej przez 
drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpo-
wiedniej sEurebno[ci drogowej;

15) dostępie dziaEki budowlanej do drogi we-
wnętrznej- nalery przez to rozumieć dostęp terenu 
planistycznego do obsEugującej go drogi (poEoronej 
poza granicami terenu objętego zmianą) poprzez 
drogę wewnętrzną lub ustanowienie odpowiedniej 
sEurebno[ci drogowej;

16) dachu wielospadowym -nalery przez to rozu-
mieć dach wielopoEaciowy ｠ o dwu - i większej licz-
bie gEównych poEaci dachowych, w rórnych typach 
(polski, naczóEkowy, mansardowy itp.); dopuszcza 
się elementy do[wietlenia dachu ｠ lukarny, okna 
mansardowe, wole oczy, okna poEaciowe;

17) obsEudze komunikacji｠ nalery przez to rozu-
mieć elementy zagospodarowania terenu planistycz-

nego sEurące obsEudze komunikacji pieszej i koEowej 
(drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, piesze, dro-
gi porarowe, place, parkingi) z wykluczeniem obiek-
tów usEug komunikacji, wymienionych w pkt 18;

18) usEugach komunikacji｠ nalery przez to rozu-
mieć tereny i obiekty stacji paliw, zakEady obsEugi, 
naprawy i remontu [rodków transportu, myjnie sa-
mochodowe z obsEugą komunikacji;

19) [rodkach ochrony minimalizujących wpEyw in-
westycji na [rodowisko｠ nalery przez to rozumieć 
rozwiązania techniczno-inrynieryjne lub techniczno-
przestrzenne ograniczające negatywne oddziaEywa-
nie inwestycji (uciąrliwych dla [rodowiska jak drogi, 
zakEady przemysEowe, usEugowe, usEugi komunika-
cji) na [rodowisko. Do [rodków ochrony czynnej 
nalerą np. waEy ziemne, ekrany przeciwhaEasowe 
i tEumiące drgania, pasy zadrzewieG, do [rodków 
ochrony biernej ｠ związane z zapewnieniem wyma-
ganej izolacyjno[ci przegród zewnętrznych. Wybór 
[rodków czynnej ochrony [rodowiska zalery od 
skali i charakteru zagroreG i jest dokonywany na 
podstawie dokumentów wymaganych przepisami 
szczególnymi;

20) adaptacji- nalery przez to rozumieć zacho-
wanie istniejących budynków, z morliwo[cią ich 
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub zmiany 
sposobu urytkowania, w zakresie nie naruszającym 
ustaleG zmiany planu; nie dotyczy przypadku od-
tworzenia obiektów budowlanych, dla których obo-
wiązują zasady jak dla budowy nowych budynków, 
zgodnie z przeznaczeniem terenu;

21) zabudowie zagrodowej- nalery przez to ro-
zumieć siedliska rolne w rodzinnym gospodarstwie 
rolnym, hodowlanym (do 40 DJP) lub ogrodniczym, 
o powierzchni gruntów rolnych powyrej 1,0 ha, w 
skEad której wchodzą budynki mieszkalne, budynki 
gospodarcze (skEadowe, gararowe itp.), inwentar-
skie, sEurące wyEącznie produkcji rolniczej i prze-
twórstwu rolno-sporywczemu;

22) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej｠ na-
lery przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub zespóE takich budynków, wraz z 
budynkami gararowymi i gospodarczymi, stosow-
nie do ustaleG szczegóEowych dotyczących terenu 
planistycznego;

23) zabudowie letniskowej｠ nalery przez to rozu-
mieć budynek rekreacji indywidualnej przeznaczony 
do okresowego wypoczynku lub zespóE takich bu-
dynków, wraz z budynkami gararowymi, gospodar-
czymi, stosownie do ustaleG zmiany planu;

24) zabudowie blipniaczej- nalery przez to rozu-
mieć dwa budynki o tej samej funkcji sytuowane 
[cianą zewnętrzną przy granicy sąsiadujących ze 
sobą dziaEek budowlanych (na których są budowa-
ne), zgodnie z przepisami szczególnymi;

25) budynku gospodarczym｠ nalery przez to ro-
zumieć budynek przeznaczony do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do prze-
chowywania materiaEów, narzędzi, sprzętu i pEodów 
rolnych sEurących mieszkaGcom budynku mieszkal-
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nego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku 
rekreacji indywidualnej, a takre ich otoczenia, a w 
zabudowie zagrodowej przeznaczony równier do 
przechowywania [rodków produkcji rolnej i sprzętu 
oraz pEodów rolnych;

26) kondygnacji- nalery przez to rozumieć poziomą 
nadziemną lub podziemną czę[ć budynku, zawartą 
pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub naj-
wyrej poEoronej warstwy podEogowej na gruncie 
a powierzchnią posadzki na stropie bądp warstwy 
osEaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się 
nad tą czę[cią budynku, przy czym za kondygna-
cję uwara się takre poddasze z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą czę[ć 
budynku stanowiącą przestrzeG na urządzenia tech-
niczne, mającą [rednią wysoko[ć w [wietle więk-
szą nir 2,0 m; za kondygnację nie uznaję się nad-
budówek ponad dachem, takich jak maszynownia 
dpwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub 
kotEownia;

27) kondygnacji nadziemnej｠ nalery przez to ro-
zumieć kardą kondygnację niebędącą kondygnacją 
podziemną;

28) kondygnacji podziemnej｠ nalery przez to ro-
zumieć kondygnację zagEębioną ze wszystkich stron 
budynku, co najmniej do poEowy jej wysoko[ci w 
[wietle ponirej poziomu przylegającego do niego 
terenu, a takre kardą usytuowaną pod nią kondy-
gnację;

29) wysoko[ci zabudowy｠ nalery przez to rozu-
mieć wysoko[ć budynku mierzoną od poziomu tere-
nu przy najnirej poEoronym wej[ciu do budynku lub 
jego czę[ci, znajdującym się na pierwszej kondygna-
cji nadziemnej budynku, bądp do najwyrej poEoro-
nego punktu stropodachu lub przekrycia budynku; 
okre[lone w zmianie planu maksymalne wysoko[ci 
nie odnoszą się do inwestycji celu publicznego z za-
kresu Eączno[ci publicznej;

30) geometrii dachu｠ nalery przez to rozumieć 
okre[lony w ustaleniach zmiany planu kąt nachyle-
nia gEównych poEaci dachowych (nie dotyczy nachy-
lenia poEaci dachów, ganków, werand, lukarn, itp.);

31) nieprzekraczalnej linii zabudowy｠ nalery przez 
to rozumieć najmniejszą, dopuszczalną odlegEo[ć 
elewacji budynku, stosownie do ustaleG planu, od 
krawędzi jezdni lub linii rozgraniczającej drogi ob-
sEugującej teren, na którym jest planowane jego 
usytuowanie lub innych linii ustalonych zmianą pla-
nu; nie dotyczy obiektów (liniowych oraz budowli 
i urządzeG) infrastruktury technicznej, które winny 
być sytuowane z zachowaniem przepisów szczegól-
nych;

32) linii rozgraniczającej teren｠ nalery przez to 
rozumieć linie wydzielające tereny o rórnym prze-
znaczeniu lub rórnych zasadach zagospodarowa-
nia, oznaczone symbolem literowym lub cyfrowym 
i literowym, wyznaczające granice ewentualne-
go podziaEu geodezyjnego; linie rozgraniczające ｠ 
orientacyjne mogą zostać u[ci[lone na podstawie 
projektów technicznych lub podziaEów geodezyj-

nych, z zachowaniem warunków zmiany planu i 
przepisów szczególnych;

33) linii wewnętrznego podziaEu:
a) orientacyjnej ｠ proponowany, orientacyjny po-

dziaE terenu planistycznego na dziaEki budowlane, 
do u[ci[lenia w projektach podziaEu geodezyjnego,

b) wydzielone ewidencyjnie lub w zmianie planu 
czę[ci terenu planistycznego o rórnym sposobie 
urytkowania (np. rowy);

34) froncie dziaEki｠ nalery przez to rozumieć czę[ć 
dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, z której 
odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie na dziaEkę;

35) wskapniku powierzchni terenu biologicznie 
czynnej｠ nalery przez to rozumieć udziaE procen-
towy terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w 
sposób zapewniający naturalną wegetację, a takre 
50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniej jednak nir 10 m², oraz wodę 
powierzchniową na tym terenie do powierzchni te-
renu planistycznego lub dziaEki budowlanej, w gra-
nicach terenu planistycznego, stosownie do ustaleG 
szczegóEowych zmiany planu;

36) wskapniku powierzchni zabudowy｠ jest to 
udziaE procentowy sumy powierzchni zabudowy (w 
znaczeniu przepisu szczególnego) budynków, które 
mogą być lokalizowane w granicach wydzielonego 
terenu, do powierzchni terenu planistycznego lub 
dziaEki budowlanej w granicach terenu planistycz-
nego, stosownie do ustaleG szczegóEowych zmiany 
planu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się po-
wierzchni obiektów budowlanych ani ich czę[ci nie 
wystających ponad powierzchnię terenu, powierzch-
ni obiektów pomocniczych (szklarnie, szopy, altany) 
oraz elementów zewnętrznych jak: schody, rampy, 
daszki, występy dachowe, a takre obiektów maEej 
architektury i funkcjonujących sezonowo;

37) przepisach szczególnych｠ nalery przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczy-
mi;

38) przepisach ustawy bez podania nazwy ｠ nale-
ry przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pópniejszymi zmianami).

  
RozdziaE 1

USTALENIA OGÓLNE

§5. Ustala się następujące warunki ochrony kon-
serwatorskiej dotyczące znalezisk archeologicz-
nych:

1) Na terenach planistycznych objętych zmianą 
planu, na których znajdują się stanowiska archeolo-
giczne obowiązuje zasada - wszelkie prace ziemne 
(zwEaszcza o szerokim zakresie robót np. melioracje, 
inwestycje liniowe itp.) prowadzone w obrębie sta-
nowiska archeologicznego powinny być uzgadniane 
przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków;

2) Na pozostaEych obszarach obowiązują warun-
ki ochrony konserwatorskiej okre[lone w przepi-
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sach szczególnych, dotyczące znalezisk archeolo-
gicznych ｠ w przypadku odkrycia w trakcie prac 
ziemnych i budowlanych przedmiotu, co do którego 
istnieje przypuszczenie ir jest on zabytkiem, nalery 
zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz 
powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków lub Wójta Gminy.

§6. Na obszarach objętych zmianą planu, obowią-
zują następujące zasady budowy i przebudowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ObsEuga komunikacyjna ｠ istniejącymi i projek-
towanymi drogami publicznymi i wewnętrznymi ｠ 
zgodnie z ustaleniami szczegóEowymi zmiany planu; 
Budowa, przebudowa obiektów przeznaczonych na 
staEy pobyt ludzi, poEoronych w zasięgu oddziaEy-
wania uciąrliwo[ci ruchu drogowego na drogach 
publicznych jest warunkowana zastosowaniem 
[rodków ochrony minimalizujących wpEyw komuni-
kacji koEowej na ww. drogach, na koszt i staraniem 
inwestora;

2) Zaopatrzenie w wodę ｠ z istniejących i projek-
towanych sieci wodociągowych, w etapie (do czasu 
realizacji sieci wodociągowej), dopuszcza się budo-
wę indywidualnych ujęć wody, z zastrzereniem §8;

3) Odprowadzenie [cieków:
a) dopuszcza się - w etapie - realizację bezodpEy-

wowych zbiorników na nieczysto[ci ciekEe, z wa-
runkiem ich lokalizacji w sposób umorliwiający do-
celowo przyEączenie do sieci kanalizacyjnej,

b) dopuszcza się na terenach o korzystnych wa-
runkach hydrogeologicznych lokalizację przydomo-
wych oczyszczalni [cieków, z wykluczeniem tere-
nów nararonych na zalewanie wodami opadowymi,

c) docelowo - odprowadzenie [cieków zbiorczym 
systemem kanalizacji sanitarnej do komunalnej 
oczyszczalni [cieków, z zastrzereniem pkt d,

d) dopuszcza się ｠ w etapie ｠ odprowadzenie [cie-
ków z zakEadów przemysEowych nie zagrarających 
jako[ci wód podziemnych, lokalizowanych w strefie 
ochrony po[redniej komunalnego ujęcia wody, do 
zbiorników bezodpEywowych,

e) docelowo ｠ odprowadzenie [cieków z zakEadów 
lokalizowanych w strefie po[redniej komunalnego 
ujęcia wody do oczyszczalni [cieków lub lokalizacja 
zakEadów o technologii bez[ciekowej;

4) Gospodarka odpadami ｠ postępowanie z odpa-
dami komunalnymi (w tym gromadzenie odpadów 
komunalnych) zgodnie z regulaminem utrzymania 
czysto[ci i porządku na terenie gminy. Sposób po-
stępowania z odpadami innymi nir komunalne powi-
nien być zgodny z przepisami o odpadach. SkEado-
wanie odpadów na skEadowisku jest dopuszczalne 
w przypadku braku morliwo[ci odzysku odpadów 
lub ich unieszkodliwiania w inny sposób nir skEado-
wanie, z przyczyn technologicznych lub nieuzasad-
nione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych;

5) Zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) realizowane będzie w oparciu o istniejące i 

projektowane sieci [redniego i niskiego napięcia. 

PrzyEączenie do sieci elektroenergetycznej nowych 
obiektów lub zwiększenie mocy istniejących, będzie 
uzalernione od warunków technicznych i ekono-
micznych przyEączenia i dostarczenia energii elek-
trycznej. W przypadku odmowy przyEączenia z po-
wodu braku ww. warunków oraz braku zastrzereG 
od tej odmowy ze strony Urzędu Regulacji Energe-
tyki, przyEączenie more być kontynuowane przez 
strony po zawarciu stosownej umowy, przy jedno-
czesnym speEnieniu wymagaG efektywno[ci inwe-
stycji dla wEa[ciciela sieci, w szczególno[ci dotyczy 
to obszarów nie przewidzianych do zasilania w obo-
wiązującym Planie Rozwoju,

b) zagospodarowanie terenu nalery wykonać w 
sposób morliwie nie kolidujący z istniejącymi urzą-
dzeniami elektroenergetycznymi. Nalery zapewnić 
staEy dostęp do urządzeG i sieci dla sEurb eksploata-
cyjnych z uryciem sprzętu cięrkiego. Ewentualna 
przebudowa linii i urządzeG elektroenergetycznych 
kolidujących z planowanym zagospodarowaniem 
oraz wykonanie obostrzeG w miejscach skrzyrowaG 
lub zblireG projektowanych obiektów (w zalerno[ci 
od rodzaju obiektu) z istniejącymi napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi odbywać się będzie 
kosztem i staraniem inwestora projektowanej zabu-
dowy, na podstawie warunków przebudowy kolidu-
jących urządzeG elektroenergetycznych i stosownej 
umowy cywilno-prawnej, zawartej z wEa[cicielem 
sieci elektroenergetycznej,

c) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc 
i energię elektryczną, dopuszcza się dla zasilania 
obecnych i przyszEych odbiorców energii elektrycz-
nej, budowę linii elektroenergetycznych [redniego 
i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 
15/04 kV,

d) dopuszcza się morliwo[ć wyznaczenia nowych 
terenów pod realizację stacji transformatorowych, 
których nie uwzględniono w rysunkach planu, je-
reli uzasadnione jest to wzrostem zapotrzebowania 
mocy,

e) planowane wnętrzowe stacje transformatorowe 
nalery lokalizować na terenach wywEaszczonych, 
dla których morliwy jest dogodny dojazd dla sprzę-
tu cięrkiego, o powierzchni gruntu pod stację do 
80 m². Dopuszcza się realizację stacji transforma-
torowych w odlegEo[ci 1,5 m od granicy sąsiedniej 
dziaEki, przy zastosowaniu [cian stacji bez otworów 
drzwiowych i wentylacyjnych,

f) przebudowę lub rozbudowę sieci elektroenerge-
tycznej nalery przewidzieć w pasach technicznych 
zarezerwowanych pod infrastrukturę energetyczną 
i innych trasach nie wyznaczonych w planie, nie-
zbędnych do prawidEowego funkcjonowania sieci. 
Dla linii kablowych [redniego i niskiego napięcia 
oraz zEącz kablowych, pas techniczny winien być o 
szeroko[ci min. 1,0 m. W pasach tych nie wolno sa-
dzić drzew i krzewów oraz skEadować materiaEów,

g) w terenach zabudowy, budowę liniowych urzą-
dzeG elektroenergetycznych nalery realizować w li-
niach rozgraniczających ulicy (drogi), z wyEączeniem 
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drogi krajowej oznaczonej symbolem KDK(GP). W 
przypadku lokalizacji linii elektroenergetycznych i 
zEącz kablowych w pasach technicznych dróg, sze-
roko[ć pasów technicznych pod infrastrukturę elek-
troenergetyczną winna być zgodna z przepisami do-
tyczącymi budowy i eksploatacji dróg,

h) poza terenami zabudowy, wzdEur dróg publicz-
nych linie elektroenergetyczne w wykonaniu napo-
wietrznym nalery realizować zgodnie z przepisami 
ustawy o drogach publicznych;

6) Dla istniejących napowietrznych linii elektro-
energetycznych [redniego napięcia SN-15kV i ni-
skiego napięcia nn:

a) wyznacza się pas techniczny ｠ strefę ochron-
ną wolną od zabudowy z zakazem nasadzeG drzew 
wysokopiennych, skEadowania materiaEów Eatwo-
palnych ｠ o szeroko[ci 15,0 m tj. 7,5 m od osi linii,

b) w przypadku likwidacji linii, bądp jej przebudo-
wy np. skablowania, ulega likwidacji równier wy-
znaczona strefa, a tereny objęte strefą, otrzymują 
funkcje zgodnie z funkcją terenów przylegEych,

c) w strefie linii dopuszcza się nasadzenia drzew 
niskopiennych, krzewów, uprawy polowe i ogrod-
nicze, pod warunkiem zachowania wymaganych 
przepisami odlegEo[ci drzew i gaEęzi od linii elektro-
energetycznej; zblirenie obiektu budowlanego na 
odlegEo[ć mniejszą nir ww. wymaga uzyskania in-
dywidualnej zgody i speEnienia warunków, okre[lo-
nych przez dysponenta sieci,

d) dla linii niskiego napięcia wymaga się zacho-
wania odlegEo[ci zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Przy zalesieniach i zadrzewieniach na terenie 
planowanej zabudowy nalery zachować wymagane 
przepisami odlegEo[ci gaEęzi i drzew od linii elektro-
energetycznej;

7) Zapewnienie Eączno[ci telefonicznej ｠ w opar-
ciu o bezprzewodowe i przewodowe sieci telekomu-
nikacyjne. Lokalizacja inwestycji celu publicznego z 
zakresu Eączno[ci publicznej odbywać się będzie na 
warunkach okre[lonych w przepisach szczególnych.

§7. Ustala się warunki grodzenia dziaEek budow-
lanych w terenach planistycznych, objętych zmianą 
planu, od strony obsEugujących je dróg:

1) W minimalnej odlegEo[ci wyznaczonej przez li-
nie rozgraniczające teren i ww. drogi, lub okre[lonej 
w ustaleniach szczegóEowych, z warunkami re:

a) nie będą kolidowaEy z istniejącą i projektowaną 
infrastrukturą techniczną,

b) nie będą kolidowaEy z innymi obiektami budow-
lanymi (np. sakralnymi)nie uwidocznionymi na za-
Eącznikach graficznych zmiany planu,

c) nie będą kolidowaEy z istniejącą zielenią wyso-
ką;

2) Na terenach poEoronych przy drogach publicz-
nych minimalne odlegEo[ci okre[lone w pkt 1, mogą 
zostać zmienione, z zachowaniem przepisów szcze-
gólnych, dotyczących dróg publicznych;

3) Na terenach poEoronych przy ogólnodostęp-
nych drogach wewnętrznych (KDW) oznaczonych 

orientacyjnie liniami rozgraniczającymi, odlegEo[ci 
okre[lone w pkt 1 mogą zostać zmniejszone, z za-
chowaniem warunków:

a) uzyskania zgody zarządcy drogi na zblirenie 
ogrodzenia do drogi lub,

b) gdy linia rozgraniczająca zostaEa ustalona na 
podstawie projektu technicznego lub poprzez doko-
nanie podziaEu geodezyjnego.

§8. Na obszarach stref ochronnych komunalnego 
ujęcia wody w Lubartowie (obręb Nowodwór b. m. 
Lubartów), wyznaczonych na rysunku planu, obo-
wiązują zakazy i nakazy ustanowione decyzją admi-
nistracyjną.

§9. Obowiązuje ochrona przed haEasem polegają-
ca na utrzymaniu lub zmniejszeniu poziomu haEasu 
do poziomu haEasu dopuszczalnego (lub ponirej), 
okre[lonego przez wskapniki haEasu, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, dla następujących rodzajów 
terenów, przeznaczonych zmianą planu:

a) pod zabudowę mieszkaniową
- oznaczonych symbolem MN ｠ zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna,
- oznaczonych symbolem RM,MN ｠ zabudowa za-

grodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- oznaczonych symbolem RM ｠ zabudowa zagro-

dowa,
b) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
- oznaczonych symbolem MN,ML ｠ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i letniskowa,
c) pod zabudowę mieszkaniowo-usEugową
- oznaczonych symbolem UP,UC,MP ｠ zabudowa 

usEugowa ｠ usEugi publiczne i komercyjne oraz zabu-
dowa pensjonatowa,

- oznaczonych symbolem RM,MN,UC ｠ zabudowa 
zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usEugi 
komercyjne,

- oznaczonych symbolem UCm ｠ usEugi komercyj-
ne z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,

- oznaczonych symbolem MP ｠ zabudowa pensjo-
natowa.

RozdziaE 2
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§10. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na 
uprawy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠te-
renu planistycznego poEoronego w obrębie TRÓJ-
NIA, oznaczonego na zaEączniku Nr 1 symbolem  
A 3 RM,MN,UC.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
c) usEugi komercyjne;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) obsEuga komunikacji (komunikacja wewnętrz-
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na, miejsca do parkowania).
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Adaptacja istniejącej zabudowy gospodarczej z 

morliwo[cią jej rozbudowy i uzupeEnienia o nowe 
budynki, zgodnie z przeznaczeniem okre[lonym w 
zmianie planu, z zachowaniem wymaganych przepi-
sami odlegEo[ci od brzegu lasu;

2) Dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane, z zachowaniem warunków:

a) przeznaczone pod zabudowę zagrodową i z 
usEugami komercyjnymi, o minimalnej powierzchni 
2000 m²,

b) przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną i z usEugami komercyjnymi o minimalnej 
powierzchni 1500 m²,

c) wydzielenia drogi wewnętrznej dojazdowej o 
szeroko[ci minimum 5,0 m;

3) Zabudowa dziaEek wym. w pkt 2 siedliskami 
rolniczymi i zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
dopuszcza się lokalizację usEug komercyjnych nie-
uciąrliwych na dziaEkach posiadających bezpo[red-
nią dostępno[ć do drogi powiatowej, wbudowanych 
w ww. budynki lub w budynku wolnostojącym;

4) W zabudowie zagrodowej dopuszcza się garare 
wolnostojące i wbudowane lub dobudowane do bu-
dynku mieszkalnego i gospodarczego;

5) Dopuszcza się lokalizację na dziaEkach z zabu-
dową mieszkaniową jednorodzinną garary wbudo-
wanych, ewentualnie dobudowanych do budynku 
mieszkalnego lub jako zabudowę wolnostojącą go-
spodarczo- gararową, ewentualnie zblipnioną z ww. 
zabudową na sąsiedniej dziaEce;

6) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

7) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego w zabudowie mieszka-

niowej jednorodzinnej i w zabudowie zagrodowej 
- dwie kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym - do 10,0 m,

b) budynku gospodarczego, gararowego, usEugo-
wego w zabudowie zagrodowej ｠ jedna kondygna-
cja nadziemna,

c) budynku gospodarczego, gararowego, usEugo-
wego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ 
jedna kondygnacja nadziemna - do 6,0 m;

8) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ dach wielospadowy o nachyleniu poEaci 25°-
45°,

b) budynku gospodarczego, gararowego, usEugo-
wego w zabudowie zagrodowej ｠ dach wielospado-
wy o nachyleniu poEaci 15° - 30°,

c) budynku usEugowego, gospodarczego, gara-
rowego, usEugowego w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej - dach wielospadowy o nachyleniu 

poEaci do 40°,
d) w przypadku sytuowania budynków gospodar-

czych, gararowych przy granicy dziaEki, dopuszcza 
się dach jednospadowy o nachyleniu poEaci do 30°;

9) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dziaEki lub terenu z zabudową zagrodową, 

mieszkalno-usEugową ｠ 40% ich powierzchni,
b) dziaEki lub terenu z zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną - 20% ich powierzchni;
10) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki lub terenu z zabudową zagrodową, 

mieszkalno-usEugową ｠ 30% ich powierzchni,
b) dziaEki lub terenu z zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną ｠ 50% ich powierzchni;
11) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) od granicy ewidencyjnej drogi powiatowej, 

oznaczonej symbolem KDP(L/Z) (dz. nr ewid.334), 
zgodnie z zaEącznikiem graficznym:

- nie przeznaczonej na staEy pobyt ludzi ｠ 14,0 m,
- przeznaczonej na staEy pobyt ludzi ｠ 24,0 m,
b) od granicy ewidencyjnej lasu ｠ 12,0 m;
12) ObsEuga komunikacyjna:
a) drogą powiatową, oznaczoną symbolem 

KDP(L/Z), poprzez zjazd, na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi,

b) w przypadku podziaEu na dziaEki budowlane - 
drogą wewnętrzną, o której mowa w pkt. 2c, wEą-
czoną do drogi powiatowej;

13) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce postojowe / 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce postojowe / 25 m² powierzchni uryt-

kowej usEug.

§11. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na upra-
wy polowe (oznaczonego symbolem RP)

｠  terenu planistycznego poEoronego w obrębie 
BRZEZINY, oznaczonego na zaEączniku Nr 2 symbo-
lem B 2 MN.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) obsEuga komunikacji (parkingi, place, komunika-

cja wewnętrzna).
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa wydzielonej czę[ci dziaEki budyn-

kiem mieszkalnym jednorodzinnym;
2) Dopuszcza się zabudowę terenu budynkiem go-

spodarczym, gararowym ｠ wskazane powiązanie 
gararu z budynkiem mieszkalnym (wbudowany lub 
dobudowany);

3) Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem 
uwarunkowaG przyrodniczo-krajobrazowych obsza-
ru poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i kolorysty-
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ka pokrycia dachowego harmonizująca z krajobra-
zem;

4) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego jednorodzinnego ｠ dwie 

kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu urytko-
wym, do 9,0 m; wskazana zabudowa parterowa,

b) budynku gospodarczego, gararowego ｠ jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m;

5) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego jednorodzinnego ｠ dach 

wielospadowy o nachyleniu poEaci 25° - 45°,
b) budynku gospodarczego, gararowego ｠ dach 

wielospadowy o nachyleniu poEaci do 40°;
6) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

｠ 20% powierzchni terenu planistycznego;
7) Minimalny wskapnik powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej ｠ 60% powierzchni terenu plani-
stycznego;

8) Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym:

a) od granicy ewidencyjnej drogi gminnej, ozna-
czonej symbolem KDG(L) (nr ewid. 247) ｠ 20,0 m,

b) od poEudniowej granicy terenu ｠ 5,0 m. Wska-
zane szczytowe sytuowanie budynku mieszkalne-
go do drogi gminnej, oznaczonej symbolem KDG(L) 
(kierunek gEównej kalenicy dachu równolegEy do 
granicy póEnocnej);

9) ObsEuga komunikacyjna ｠ drogą gminną, ozna-
czoną symbolem KDG(L);

10) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 1 
miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny;

11) Nasadzenia zieleni osEonowej, w szczególno-
[ci wzdEur poEudniowej granicy terenu oraz od stro-
ny drogi gminnej;

12) Obowiązują warunki ochrony konserwator-
skiej, okre[lone w ustaleniach ogólnych zmiany pla-
nu, dotyczące znalezisk archeologicznych.

§12. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na 
uprawy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠te-
renów planistycznych poEoronych w obrębie WOLA 
LISOWSKA, oznaczonych na zaEączniku Nr 3 sym-
bolami C 3 UP,UC,MP; C 3a MP i KDW.

2. Przeznaczenie terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem C 3 UP,UC,MP 

- zabudowa usEugowa ｠ usEugi publiczne i usEugi ko-
mercyjne,

b) terenu oznaczonego symbolem C 3a MP - zabu-
dowa pensjonatowa,

c) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ droga 
wewnętrzna;

2) Przeznaczenie zamienne funkcji wymienionej w 
pkt 1b ｠ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

3) Przeznaczenie dopuszczalne terenów:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z poko-

jami na wynajem,
b) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne,
c) infrastruktura techniczna,

d) obsEuga komunikacji (parkingi, place, droga we-
wnętrzna dojazdowa, ciągi spacerowe).

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nów:

1) Na wyznaczonym terenie dopuszcza się loka-
lizację, z zachowaniem warunków okre[lonych w 
zmianie planu i wymagaG okre[lonych w przepisach 
szczególnych ｠ zabudowy:

a) przeznaczonej na usEugi publiczne o profilu edu-
kacyjnym, kultury, ochrony zdrowia, rehabilitacji i 
odnowy biologicznej oraz innych o zblironych uwa-
runkowaniach lokalizacyjnych;

b) przeznaczonej na usEugi komercyjne, nieuciąr-
liwe, w zakresie dziaEalno[ci handlu, gastronomii i 
innych powiązanych z obsEugą turystyki;

c) pensjonatowej lub mieszkalnej z pokojami go-
[cinnymi, przeznaczonych dla obsEugi turystyki;

2) Rozmieszczenie programu inwestycyjnego i po-
dziaE terenu na dziaEki budowlane, zgodnie z zasadą 
okre[loną orientacyjnie na zaEączniku graficznym, z 
zachowaniem następujących warunków:

a) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem C 
3 UP,UC,MP na lokalizację zespoEu zabudowy usEu-
gowo-turystycznej wymienionej w pkt 1a i b,

b) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 
C 3a MP na lokalizację zabudowy pensjonatowej; 
dopuszcza się morliwo[ć lokalizacji jako przezna-
czenie zamienne - zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,

c) podziaE terenu planistycznego równoczesny z 
wydzieleniem projektowanej drogi wewnętrznej, 
oznaczonej symbolem KDW o szeroko[ci min. 7,0 
m, zakoGczonej od strony drogi wewnętrznej (dziaE-
ka nr ewid.324) placem nawrotowym,

d) na czę[ci wschodniej minimalna powierzchnia 
wydzielonej dziaEki - 2000 m2; w czę[ci zachodniej 
terenu dopuszcza się podziaE na dwie dziaEki o mini-
malnej powierzchni 3000 m2;

3) Z uwagi na poEorenie terenu planistycznego w 
oddaleniu od istniejących sieci elektroenergetycz-
nych, w obszarze nie przewidzianym do zasilania w 
obowiązującym Planie Rozwoju, obowiązuje realiza-
cja zaopatrzenia w energię elektryczną na warun-
kach okre[lonych w ustaleniach ogólnych, zawar-
tych w §6 pkt 5a; zasilanie w energię elektryczną 
będzie morliwe po wybudowaniu stacji transforma-
torowych SN, nN;

4) W zagospodarowaniu terenu, stosownie do 
przeznaczenia zabudowy na usEugi i na zabudowę 
pensjonatową ｠ min.10% powierzchni dziaEki nale-
ry przeznaczyć na terenowe urządzenia sportowo-
rekreacyjne (boiska, place do gier, itp.), urządzenia 
obsEugi turystyki, zieleG i obiekty maEej architektury, 
ciągi komunikacyjne, o[wietlenie i inne;

5) Dopuszcza się realizację na kardej z wydzie-
lonych dziaEek budynku gospodarczo ｠ gararowe-
go i urządzeG technicznych, stanowiących zaple-
cze funkcji usEugowej, pensjonatowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;

6) Zabudowa zgodnie z przeznaczeniem terenu, 
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z zachowaniem warunków zmiany planu oraz z 
uwzględnieniem uwarunkowaG przyrodniczo-krajo-
brazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem (odcienie brązu, grafitu lub zieleni);

7) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynki usEugowe, pensjonatowe ｠ dwie kon-

dygnacje nadziemne, druga w poddaszu urytkowym 
- do 12,0 m,

b) budynki mieszkalne ｠ dwie kondygnacje nad-
ziemne, druga w poddaszu urytkowym - do 10,0 m,

c) budynki gospodarcze, recepcyjno-usEugowe, 
garare, - jedna kondygnacja nadziemna - do 7,0 m;

8) Geometria dachów:
a) budynki usEugowe, pensjonatowe, mieszkalne 

｠ dach wielospadowy o nachyleniu poEaci 25o-45o,
b) budynki gospodarcze, recepcyjno-usEugowe, 

garare - dach wielospadowy o nachyleniu poEaci do 
40o;

9) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) usEugowo-turystycznej - 30% powierzchni tere-

nu lub dziaEki budowlanej,
b) mieszkaniowej jednorodzinnej - 20% powierzch-

ni dziaEki budowlanej;
10) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej - 60%powierzchni terenu lub dziaEki 
budowlanej;

11) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) od granicy ewidencyjnej lasu -12,0 m,
b) od granicy terenu z projektowaną drogą we-

wnętrzną ｠ 6,0 m,
c) od granicy ewidencyjnej istniejącej drogi, ozna-

czonej symbolem KDW (nr ewid. dz. 324) ｠ 8,0 m,
d) od granicy ewidencyjnej istniejącej drogi we-

wnętrznej, oznaczonej symbolem KDW, wymagają-
cej poszerzenia pasa w liniach rozgraniczających do 
10,0 m - zgodnie z zaEącznikiem graficznym:

- dla zabudowy nie przeznaczonej na staEy pobyt 
ludzi ｠ 12,0 m,

- dla zabudowy przeznaczonej na staEy pobyt ludzi 
｠ 22,0 m;

12) ObsEuga komunikacyjna ｠ istniejącymi droga-
mi wewnętrznymi oznaczonymi symbolem KDW:

a) w etapie poprzez istniejący zjazd do drogi kra-
jowej,

b) docelowo wEączonej poprzez drogę serwisową 
do węzEów na projektowanej drodze ekspresowej;

13) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe / 1 pokój go[cinny,
c) 1 miejsce parkingowe / 50 m2 powierzchni 

urytkowej usEug.

§13. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na 
uprawy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠te-
renu planistycznego poEoronego w obrębie LISÓW, 

oznaczonego na zaEączniku Nr 4 symbolami D 2 RM 
i KDW.

2. Przeznaczenie terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem D 2 RM ｠ zabu-

dowa zagrodowa,
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ droga 

wewnętrzna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu oznaczone-

go symbolem D 2 RM:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) infrastruktura techniczna,
c) obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, 

komunikacja wewnętrzna);
3) Przeznaczenie dopuszczalne terenu oznaczone-

go symbolem KDW ｠ infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-

nów:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

ustalonym zmianą planu, przy zapewnieniu obsEugi 
komunikacyjnej drogą dojazdową o szeroko[ci mini-
mum 5,0 m, zaznaczoną na zaEączniku graficznym,

2) Morliwo[ć lokalizacji na dziaEce z zabudową 
zagrodową - budynku mieszkalnego, budynków go-
spodarczych i gararowych, na dziaEce z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną ｠ budynku mieszkalne-
go z budynkiem gospodarczo-gararowym;

3) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

4) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego - dwie kondygnacje nad-

ziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 10,0 m,
b) budynków gospodarczych, gararu w zabudo-

wie zagrodowej ｠ jedna kondygnacja nadziemna,
c) budynku gospodarczego, gararowego w zabu-

dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 7,0 m;

5) Geometria dachów:
a) budynek mieszkalny ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 25o-45o;
b) budynki gospodarcze, gararowe - dachy wie-

lospadowe o nachyleniu poEaci do 40o; dopuszcza 
się dachy jednospadowe w przypadku zablipniania 
budynków przy granicy dziaEki;

6) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 40% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 20% jej powierzchni;
7) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 40% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 50% jej powierzchni;
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8) ObsEuga komunikacyjna - drogą wewnętrzną 
oznaczoną symbolem KDW, z wykorzystaniem wy-
dzielonych geodezyjnie dziaEek o nr ewid. 113/4 i 
113/6, wEączoną do drogi gminnej oznaczonej sym-
bolem KDG(L)-dz. nr ewid. 125;

9) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych ｠ 1 
miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny.

§14. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na upra-
wy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠terenu 
planistycznego poEoronego w obrębie LISÓW, ozna-
czonego na zaEączniku Nr 5 symbolami D 9 RM,MN 
i KDW.

2. Przeznaczenie terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem D 9 RM,MN:
- zabudowa zagrodowa,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ droga 

wewnętrzna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbolem D 9 RM,MN:
- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, ko-

munikacja wewnętrzna),
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ infra-

struktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-

nów:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i 

z zachowaniem warunków okre[lonych w zmianie 
planu;

2) Na dziaEkach przeznaczonych pod zabudowę 
zagrodową morliwo[ć lokalizacji budynku mieszkal-
nego, budynków gospodarczych i gararowych;

3) Na dziaEkach przeznaczonych pod zabudowę 
jednorodzinną dopuszcza się lokalizację budynku 
mieszkalnego i budynku gospodarczo-gararowego 
lub gararowego; garar wolnostojący, w bryle bu-
dynku mieszkalnego lub dobudowany do budynku 
mieszkalnego;

4) Morliwo[ć podziaEu terenu na dziaEki budow-
lane, zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na 
zaEączniku graficznym lub podziaE terenu na dziaEki, 
z zachowaniem warunków:

a) minimalna powierzchni dziaEki pod zabudowę 
zagrodową ｠ 2000 m²,

b) minimalna powierzchnia dziaEki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną ｠ 1200 m2,

c) wydzielenia drogi wewnętrznej, oznaczonej 
symbolem KDW o szeroko[ci minimalnej 7,0 m, za-
koGczonej placem do zawracania samochodów;

5) Sytuowanie budynków z zachowaniem strefy 
ochronnej od napowietrznej linii [redniego napięcia 
SN o szeroko[ci min. 7,5 m od osi linii, po obu jej 
stronach, zgodnie z zaEącznikiem graficznym, warun-
ki zblirenia obiektów budowlanych do napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej SN, zgodnie z przepi-
sami branrowymi; po ew. skablowaniu powyrszej 

linii, pas terenu more być doEączony do przylegEych 
dziaEek budowlanych ｠ rozwiązanie kolizji, wykona-
nie obostrzeG i ochrony przeciwporareniowej, reali-
zacja zasilania w energię elektryczną ｠ zgodnie z §6 
pkt 5 i 6 ustaleG ogólnych zmiany planu;

6) Z uwagi na poEorenie terenu planistycznego w 
oddaleniu od istniejących sieci elektroenergetycz-
nych, w obszarze nie przewidzianym do zasilania w 
obowiązującym Planie Rozwoju, obowiązuje realiza-
cja zaopatrzenia w energię elektryczną na warun-
kach okre[lonych w ustaleniach ogólnych, zawar-
tych w §6 pkt 5a; zasilanie w energię elektryczną 
będzie morliwe po wybudowaniu stacji transforma-
torowych SN,nN;

7) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem,

c) nasadzenie od strony terenów z planowaną za-
budową mieszkalno-usEugową ｠ zieleni osEonowej;

8) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynki mieszkalne ｠ dwie kondygnacje nad-

ziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 10,0 m,
b) budynki gospodarcze, gararowe w zabudowie 

zagrodowej ｠ jedna kondygnacja nadziemna,
c) budynki gospodarcze, gararowe w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondygnacja 
nadziemna, do 7,0 m;

9) Geometria dachów:
a) budynki mieszkalne ｠ dach wielospadowy o na-

chyleniu poEaci 25o-45o,
b) budynki gospodarcze, gararowe - dachy wielo-

spadowe o nachyleniu poEaci do 40o;
10) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudo-

wy:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 40% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 20% jej powierzchni;
11) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 50% jej powierzchni;
12) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym:
a) od granicy terenu ｠ od istniejącej drogi we-

wnętrznej oznaczonej symbolem KDW (wymagają-
cej poszerzenia, zgodnie z zaEącznikiem graficznym 
｠ 5,0 m od osi drogi):

- dla zabudowy nie przeznaczonej na staEy pobyt 
ludzi ｠ 4,0 m,

- dla zabudowy przeznaczonej na staEy pobyt ludzi 
｠ 10,0 m,

b) od projektowanej do wydzielenia na dziaEce we-
wnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 
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KDW ｠ 4,0 m;
13) ObsEuga komunikacyjna ｠ projektowaną drogą 

wewnętrzną wymienioną w pkt 4c, poprzez drogę 
wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW, wyma-
gającą poszerzenia pasa drogi, wEączoną do drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KDG(D);

14) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 1 
miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny.

§15. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenów przeznaczonych w planie na za-
budowę zagrodową (oznaczonego symbolem MR) i 
uprawy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠tere-
nów planistycznych poEoronych w obrębie LISÓW, 
oznaczonych na zaEączniku Nr 6 symbolami D 15 
MN, D 16 MN i KDW.

2. Przeznaczenie terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenów oznaczonych symbolami D 15 MN i 

D 16 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) terenów oznaczonych symbolem KDW ｠ droga 

wewnętrzna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenów oznaczonych symbolami D 15 MN i D 

16 MN:
- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, ko-

munikacja wewnętrzna),
b) terenów oznaczonych symbolem KDW ｠ infra-

struktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-

nów:
1) Na dziaEce przeznaczonej pod zabudowę jedno-

rodzinną dopuszcza się lokalizację budynku miesz-
kalnego i budynku gararowego (gospodarczo-ga-
rarowego); garar wolnostojący, w bryle budynku 
mieszkalnego lub dobudowany do budynku miesz-
kalnego, z zachowaniem warunków okre[lonych w 
zmianie planu;

2) Na terenie D 15 MN adaptacja istniejącego bu-
dynku mieszkalnego i morliwo[ć uzupeEnienia zabu-
dowy, zgodnie z przeznaczeniem okre[lonym zmia-
ną planu;

3) Na terenie D 16 MN dopuszcza się podziaE na 
dwie dziaEki budowlane, zgodnie z zasadą orienta-
cyjnie okre[loną na zaEączniku graficznym, z zacho-
waniem minimalnej powierzchni dziaEki 700 m2;

4) Na terenie D 16 MN dopuszcza się lokalizację 
budynku gospodarczego, przy zachodniej granicy 
dziaEki (nr ewid. 541/1), z zachowaniem warunków 
technicznych okre[lonych w przepisach szczegól-
nych;

5) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej, ujednolice-
nie charakteru zabudowy i jednorodną kolorystykę 
pokrycia dachowego harmonizującą z krajobrazem;

6) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynek mieszkalny ｠ dwie kondygnacje nad-

ziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 10,0 m,
b) garar, budynek gospodarczo-gararowy - jedna 

kondygnacja nadziemna, do 6,0 m;
7) Geometria dachów:
a) budynek mieszkalny ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 25o-45o,
b) budynek gararowy - dach wielospadowy o na-

chyleniu poEaci do 40o; przy sytuowaniu budynku 
przy granicy dziaEki dopuszcza się dach jednospado-
wy o nachyleniu do 30o;

8) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
｠ 30% powierzchni terenu planistycznego lub dziaE-
ki;

9) Minimalny wskapnik powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej ｠ 40% powierzchni terenu plani-
stycznego lub dziaEki;

10) Nieprzekraczalne linie zabudowy od granicy 
drogi wewnętrznej, wymagającej poszerzenia, ozna-
czonej symbolem KDW (wEączonej do drogi gminnej 
KDG(L)), zgodnie z zaEącznikiem graficznym:

a) dla zabudowy nie przeznaczonej na staEy pobyt 
ludzi ｠ 4,0 m,

b) dla zabudowy przeznaczonej na staEy pobyt lu-
dzi ｠ 10,0 m;

11) ObsEuga komunikacyjna:
a) terenu oznaczonego D 15 MN - z wykorzysta-

niem dojazdu (dz. ewid. 442/4) do istniejącej zabu-
dowy na dziaEce,

b) terenu oznaczonego D 16 MN ｠ istniejącą dro-
gą wewnętrzną wymagającą poszerzenia do 5,0 m, 
wEączoną do drogi gminnej oznaczonej symbolem 
KDG(L);

12) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych ｠ 1 
miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny;

13) Z uwagi na poEorenie terenu planistycznego 
oznaczonego symbolem D16 MN w oddaleniu od ist-
niejących sieci elektroenergetycznych, w obszarze 
nie przewidzianym do zasilania w obowiązującym 
Planie Rozwoju, obowiązuje realizacja zaopatrzenia 
w energię elektryczną na warunkach okre[lonych 
w ustaleniach ogólnych, zawartych w §6 pkt 5a; 
zasilanie w energię elektryczną będzie morliwe po 
wybudowaniu stacji transformatorowych SN, nN.

§16. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na upra-
wy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠terenu 
planistycznego poEoronego w obrębie KOL. WOLA 
MIECZYSDAWSKA, oznaczonego na zaEączniku Nr 
7 symbolem E 3 RM.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa zagro-

dowa;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) infrastruktura techniczna,
c) obsEuga komunikacji (droga wewnętrzna, miej-

sca do parkowania).
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Morliwo[ć lokalizacji na dziaEce w zabudowie 
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zagrodowej budynku mieszkalnego, budynków go-
spodarczych i gararu, na dziaEce z zabudową miesz-
kaniową jednorodzinną - budynku mieszkalnego, bu-
dynku gararowego (gospodarczo-gararowego);

2) Dopuszcza się podziaE na dwie dziaEki budow-
lane z wydzieleniem wewnętrznej drogi dojazdowej, 
zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na zaEącz-
niku graficznym; przy innym podziale nir ww. obo-
wiązuje zachowanie warunków:

a) minimalnej powierzchni dziaEki pod zabudowę 
jednorodzinną - 1000 m2,

b) zapewnienie dojazdu do dziaEki poEoronej w gEę-
bi terenu poprzez drogę wewnętrzną o szeroko[ci 
min. 5,0 m oraz dostępu do terenów rolnych poEo-
ronych na zapleczu terenu planistycznego;

3) Dopuszcza się sytuowanie budynku gospodar-
czo-gararowego na dziaEce poEoronej w gEębi terenu 
w zblireniu na odlegEo[ć 1,5 m lub przy granicy z 
dziaEką nr ewid. 179, przy zachowaniu warunków 
technicznych okre[lonych w przepisach szczegól-
nych;

4) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

5) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynek mieszkalny ｠ dwie kondygnacje nad-

ziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 10,0 m,
b) gospodarczy, gararowy w zabudowie zagrodo-

wej ｠ jedna kondygnacja nadziemna,
c) budynek gospodarczy, garar w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondygnacja 
nadziemna, do 7,0 m;

6) Geometria dachów:
a) budynek mieszkalny ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 25o-45o,
b) budynki gospodarcze, gararowe w zabudowie 

zagrodowej - dachy wielospadowe o nachyleniu po-
Eaci do 40o,

c) budynek gospodarczy, gararowy w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ dach wielospadowy 
o nachyleniu poEaci do 40o; w przypadku sytuowa-
nia budynków w zblireniu do granicy dziaEki dopusz-
cza się dach jednospadowy o nachyleniu do 30o;

7) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 40% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 20% jej powierzchni;
8) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 50% jej powierzchni;
9) Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-

Eącznikiem graficznym:

a) od granicy ewidencyjnej drogi powiatowej, 
oznaczonej symbolem KDP (L) (nr ewid. 307):

- dla zabudowy nie przeznaczonej na staEy pobyt 
ludzi ｠ 17,0 m,

- dla zabudowy przeznaczonej na staEy pobyt ludzi 
｠ 27,0 m,

b) od granicy ewidencyjnej lasu -12,0 m,
c) od wydzielonej drogi wewnętrznej (w przypad-

ku podziaEu terenu na dziaEki budowlane) - 4,0 m;
10) ObsEuga komunikacyjna - drogą powiatową 

oznaczoną symbolem KDP(L), w przypadku podzia-
Eu na dziaEki takre poprzez wydzieloną drogę we-
wnętrzną, oznaczoną symbolem KDW, wEączoną do 
drogi powiatowej, na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi powiatowej;

11) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych ｠ 1 
miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny;

12) Z uwagi na poEorenie terenu planistycznego 
w oddaleniu od istniejących sieci elektroenergetycz-
nych, w obszarze nie przewidzianym do zasilania w 
obowiązującym Planie Rozwoju, obowiązuje realiza-
cja zaopatrzenia w energię elektryczną na warun-
kach okre[lonych w ustaleniach ogólnych, zawar-
tych w §6 pkt 5a; zasilanie w energię elektryczną 
będzie morliwe po wybudowaniu stacji transforma-
torowych SN, nN;

§17. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na 
uprawy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠tere-
nu planistycznego poEoronego w obrębie MIECZY-
SDAWKA, oznaczonego na zaEączniku Nr 8 symbo-
lem F 5 RM.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa zagro-

dowa;
2) Przeznaczenie zamienne ｠ zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna;
3) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, 

drogi wewnętrzne).
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Morliwo[ć lokalizacji na dziaEce w zabudowie 

zagrodowej budynku mieszkalnego, budynków go-
spodarczych i gararu, na dziaEce z zabudową miesz-
kaniową jednorodzinną - budynku mieszkalnego, bu-
dynku gararowego (gospodarczo-gararowego);

2) Dopuszcza się podziaE na dziaEki budowlane z 
wydzieleniem dróg wewnętrznych, zgodnie z za-
sadą orientacyjnie okre[loną na zaEączniku graficz-
nym; przy innym podziale obowiązuje zachowanie 
warunków:

a) minimalna powierzchnia dziaEki pod zabudowę 
zagrodową i mieszkalno-usEugową - 2 000 m2,

b) minimalna powierzchnia dziaEki pod zabudowę 
mieszkaniową - 1500 m2,

c) zapewnienie dojazdu do wydzielonych dziaEek 
z drogi gminnej, oznaczonej symbolem KDG(L) lub 
poprzez projektowane drogi wewnętrzne o szeroko-



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13344 ｠ Poz. 2514 

[ci min. 5,0 m;
3) Dopuszcza się funkcje usEugowe nieuciąrliwe 

z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosEa, na dziaE-
kach dostępnych bezpo[rednio z drogi gminnej 
KDG(L); morliwo[ć lokalizacji usEug w budynku wol-
nostojącym lub wbudowanych w budynek mieszkal-
ny lub gospodarczy pod warunkiem, re na granicy 
dziaEki zostaną zachowane wymagane przepisami 
szczególnymi standardy jako[ci [rodowiska, będące 
skutkiem prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej;

4) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

5) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynek mieszkalny, mieszkalno-usEugowy ｠ 

dwie kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym, do 10,0 m,

b) budynek usEugowy, gospodarczy, gararowy w 
zabudowie zagrodowej ｠ jedna kondygnacja nad-
ziemna,

c) budynek gospodarczy, garar w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondygnacja 
nadziemna, do 7,0 m;

6) Geometria dachów:
a) budynek mieszkalny, mieszkalno-usEugowy ｠ 

dach wielospadowy o nachyleniu poEaci 25o-45o,
b) budynek usEugowy, budynki gospodarcze, ga-

rarowe - dachy wielospadowe o nachyleniu poEaci 
do 40o;

7) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dziaEki z zabudową zagrodową i mieszkalno-

usEugową - 40% jej powierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 20% jej powierzchni;
8) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki z zabudową zagrodową lub mieszkalno-

usEugową - 30% jej powierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 50% jej powierzchni;
9) Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-

Eącznikiem graficznym:
a) od granicy ewidencyjnej drogi gminnej oznaczo-

nej symbolem KDG (L) (nr ewid. 496):
- dla zabudowy nie przeznaczonej na staEy pobyt 

ludzi ｠ 17,0 m,
- dla zabudowy przeznaczonej na staEy pobyt ludzi 

｠ 23,0 m,
b) od wydzielonych dróg wewnętrznych - 4,0 m;
10) ObsEuga komunikacyjna - drogą gminną ozna-

czoną symbolem KDG(L) i poprzez wydzielone pro-
jektowane drogi wewnętrzne, oznaczone symbolem 
KDW o minimalnej szeroko[ci 5,0 m, wEączone do 
drogi gminnej. W przypadku zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej na dziaEce nr ewid. 91/1, obo-
wiązuje zapewnienie dojazdu do sąsiednich terenów 

rolnych;
11) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
d) 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny, 
e) miejsce parkingowe / 25 m2 powierzchni uryt-

kowej usEug.

§18. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na 
uprawy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠tere-
nu planistycznego poEoronego w obrębie MIECZY-
SDAWKA, oznaczonego na zaEączniku Nr 9 symbo-
lami F 6 RM,MN i KDW.

2. Przeznaczenie terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem F 6 RM,MN:
- zabudowa zagrodowa,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ droga 

wewnętrzna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbolem F 6 RM,MN:
- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, ko-

munikacja wewnętrzna),
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ infra-

struktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-

nów:
1) Adaptacja istniejącego siedliska rolniczego, z 

morliwo[cią wymiany i rozbudowy istniejących bu-
dynków i uzupeEnienia o nowe budynki, z zachowa-
niem warunków okre[lonych w zmianie planu; do-
puszcza się przeksztaEcenie zabudowy zagrodowej 
na funkcje zabudowy jednorodzinnej;

2) Dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki zgod-
nie z zasadą orientacyjnie okre[loną na zaEączniku 
graficznym lub inny podziaE przy zapewnieniu pod 
zabudowę jednorodzinną minimalnej powierzchni 
dziaEki - 1000 m2, oraz dojazdu projektowaną dro-
gą dojazdową o szeroko[ci min. 5,0 m (stanowiącą 
przedEurenie istniejącej drogi);

3) Na dziaEce przeznaczonej pod zabudową miesz-
kaniową jednorodzinną - morliwo[ć lokalizacji bu-
dynku mieszkalnego i budynku gararowego (gospo-
darczo-gararowego);

4) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

5) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynek mieszkalny｠ dwie kondygnacje nad-

ziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 10,0 m,
b) budynek gospodarczy, gararowy w zabudowie 

zagrodowej ｠ jedna kondygnacja nadziemna,
c) budynek gospodarczy, garar w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondygnacja 
nadziemna, do 7,0 m;
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6) Geometria dachów:
a) budynek mieszkalny - dach wielospadowy o na-

chyleniu poEaci 25o-45o,
b) budynek gospodarczy, gararowy - dach wielo-

spadowy o nachyleniu poEaci do 40o,
7) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 40% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 30% jej powierzchni;
8) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 40% jej powierzchni;
9) Nieprzekraczalne linie zabudowy - od projekto-

wanej drogi wewnętrznej, w przypadku podziaEu na 
dziaEki budowlane - 4,0 m;

10) ObsEuga komunikacyjna ｠ drogą gminną ozna-
czoną symbolem KDG(L), poprzez istniejącą i projek-
towaną, w przypadku podziaEu na dziaEki budowla-
ne, drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW, 
wEączoną do drogi gminnej;

11) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych ｠ 1 
miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny.

§19. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenów przeznaczonych w planie na 
uprawy polowe i zabudowę zagrodową (oznaczo-
nych symbolami RP i MR) ｠terenów planistycznych 
poEoronych w obrębie WINCENTÓW, oznaczonych 
na zaEączniku Nr 10 symbolami G 1 P i G 1a MN.

2. Przeznaczenie terenu G 1 P:
1) Przeznaczenie podstawowe ｠ teren obiektów 

produkcyjnych, skEadów i magazynów;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, 

place, komunikacja wewnętrzna),
c) zieleG izolacyjna.
3. Przeznaczenie terenu G 1a MN:
1) Przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, 

komunikacja wewnętrzna).
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-

nów oznaczonych symbolami G 1 P i G 1a MN:
1) Na terenie oznaczonym symbolem G 1 P - ada-

ptacja istniejącego zakEadu produkcji wyrobów be-
toniarskich, dopuszcza się rozbudowę istniejących 
oraz lokalizację nowych obiektów i urządzeG jako 
uzupeEnienie dotychczasowego zagospodarowania 
terenu, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i 
dopuszczalnym, z zachowaniem warunków:

a) dotrzymania na granicy terenu (dziaEki) standar-
dów jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach 
szczególnych w zakresie dopuszczalnych poziomów 

haEasu, drgaG, emisji pyEów itp.,
b) odwodnienie placów i podjazdów, eliminujące-

go spEyw zanieczyszczonych wód opadowych do 
gruntu,

c) nasadzenie wzdEur granic dziaEki zieleni izola-
cyjnej;

2) Na terenie oznaczonym symbolem G 1a MN ｠ 
adaptacja istniejącej zabudowy, dopuszcza się roz-
budowę istniejących budynków i ich uzupeEnienie na 
warunkach okre[lonych w zmianie planu. Obowią-
zuje:

a) zakaz podziaEu dziaEki przeznaczonej pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną, za wyjątkiem 
ewentualnego wydzielenia dojazdu zgodnie z pkt b,

b) zapewnienie dostępu do drogi publicznej ｠ po-
wiatowej, oznaczonej symbolem KDP(L/Z) dla tere-
nu oznaczonego symbolem G 1 P;

3) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynek produkcyjny, skEadowo-magazynowy 

｠ jedna kondygnacja nadziemna,
b) budynek mieszkalny ｠ dwie kondygnacje nad-

ziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 10,0 m,
c) budynek gospodarczy, garar - jedna kondygna-

cja nadziemna, do 7,5 m;
4) Geometria dachów:
a) budynek produkcyjny, skEadowo-magazynowy 

｠ dach wielospadowy lub pEaski, dla budynku usy-
tuowanego przy granicy dziaEki i w zblireniu na od-
legEo[ć 1,5 m, dopuszcza się dach jednospadowy, 
nachylenie poEaci do 30o,

b) budynek mieszkalny ｠ dach wielospadowy o 
nachyleniu poEaci 25o-45o,

c) budynek gararowy, gospodarczy - dach wielo-
spadowy o nachyleniu poEaci do 40o; przy sytuowa-
niu budynku przy granicy dziaEki dopuszcza się dach 
jednospadowy o nachyleniu do 30o;

5) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) na terenie oznaczonym symbolem G 1 P ｠ 40% 

powierzchni terenu,
b) na terenie oznaczonym symbolem G 1a MN ｠ 

30% powierzchni terenu;
6) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) na terenie oznaczonym symbolem G 1 P ｠ 35% 

powierzchni terenu,
b) na terenie oznaczonym symbolem G 1a MN ｠ 

40% powierzchni terenu;
7) Nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z za-

Eącznikiem graficznym:
a) na terenie oznaczonym symbolem G 1 P ｠ 8,0 

m od granicy terenu oznaczonego symbolem G 1a 
MN,

b) na terenie oznaczonym symbolem G 1a MN ｠ 
od drogi powiatowej oznaczonej symbolem KDP(L/Z) 
wyznaczona usytuowaniem istniejącego budynku 
mieszkalnego ｠ 12,0 m od granicy ewidencyjnej 
ww. drogi (dz. nr ewid. 362);

8) ObsEuga komunikacyjna - drogą powiatową 
oznaczoną symbolem KDP(L/Z) z wykorzystaniem 
istniejącego zjazdu do istniejącej zabudowy miesz-
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kaniowej; wEączenie do drogi powiatowej dojazdu 
do terenu oznaczonego symbolem G 1 P, na warun-
kach uzgodnionych z zarządcą drogi;

9) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe /100 m2 powierzchni 

urytkowej obiektów produkcyjno-magazynowych.

§20. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na 
uprawy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠tere-
nu planistycznego poEoronego w obrębie WINCEN-
TÓW, oznaczonego na zaEączniku Nr 11 symbolem 
G 2 RM,MN.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe,
b) infrastruktura techniczna,
c) obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, 

drogi wewnętrzne).
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

i zabudowy zagrodowej, z morliwo[cią rozbudowy 
istniejących i lokalizacji nowych budynków miesz-
kalnych oraz stanowiących zaplecze gospodarczo-
gararowe, z zachowaniem warunków okre[lonych 
w zmianie planu; dopuszcza się przeksztaEcenie za-
budowy zagrodowej na funkcje zabudowy jednoro-
dzinnej;

2) Morliwo[ć podziaEu terenu na dziaEki budowla-
ne zgodnie z przeznaczeniem okre[lonym w zmianie 
planu. W przypadku podziaEu terenu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną obowiązuje zachowa-
nie minimalnej powierzchni dziaEki 1000 m2; do-
puszcza się podziaE zgodnie z zasadą orientacyjnie 
okre[loną na zaEączniku graficznym;

3) Na kardej dziaEce przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną ｠ morliwo[ć lokalizacji 
budynku mieszkalnego i budynku gararowego lub 
gospodarczo-gararowego;

4) Dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej 
w budynku wolnostojącym lub jako wbudowanej 
w budynek mieszkalny lub gospodarczy, pod wa-
runkiem, re na granicy dziaEki zostaną zachowane 
standardy jako[ci [rodowiska okre[lone w przepi-
sach szczególnych, będące skutkiem prowadzonej 
dziaEalno[ci usEugowej;

5) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

6) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ dwie kondygnacje nadziemne, druga w podda-

szu urytkowym, do 10,0 m,
b) budynku gospodarczego, gararowego lub usEu-

gowego w zabudowie zagrodowej ｠ jedna kondy-
gnacja nadziemna,

c) budynku usEugowego, gospodarczo-gararowe-
go w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 
jedna kondygnacja nadziemna, do 7,0 m;

7) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

- dach wielospadowy o nachyleniu poEaci 25o-45o,
b) budynku gospodarczego, gararowego w zabu-

dowie zagrodowej - dach wielospadowy lub jedno-
spadowy o nachyleniu poEaci do 30o, 

c) budynku usEugowego, gospodarczo-gararowe-
go w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ 
dach wielospadowy o nachyleniu poEaci do 40o;

8) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dziaEki z zabudową zagrodową i mieszkalno-

usEugową - 40% jej powierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 30% jej powierzchni;
9) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki z zabudową zagrodową lub mieszkalno-

usEugową - 30% jej powierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 40% jej powierzchni;
10) Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym:
a) od granicy ewidencyjnej drogi wewnętrznej, 

oznaczonej symbolem KDW (dz. nr ewid. 406):
- dla zabudowy nie przeznaczonej na staEy pobyt 

ludzi ｠ 5,0 m,
- dla zabudowy przeznaczonej na staEy pobyt ludzi 

｠ 10,0 m,
b) od granicy ewidencyjnej drogi powiatowej 

oznaczonej symbolem KDP(L/Z) (dz. nr ewid. 362) 
｠ wyznaczona usytuowaniem istniejącego budynku 
mieszkalnego na dziaEce nr ewid. 407/2;

11) ObsEuga komunikacyjna - drogą powiatową 
oznaczoną symbolem KDP(L/Z), z wykorzystaniem 
istniejącego zjazdu oraz drogą wewnętrzną, ozna-
czoną symbolem KDW, wEączoną do ww. drogi po-
wiatowej;

12) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe / 25 m2 powierzchni 

urytkowej usEug.

§21. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na upra-
wy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠terenu 
planistycznego poEoronego w obrębie SKROBÓW, 
oznaczonego na zaEączniku Nr 12 symbolami H 7 
RM,MN i KDW.

2. Przeznaczenie terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem H 7 RM,MN:
- zabudowa zagrodowa,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
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b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ droga 
wewnętrzna;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbolem H 7 RM,MN:
- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, ko-

munikacja wewnętrzna),
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ infra-

struktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i 

z zachowaniem warunków okre[lonych w zmianie 
planu; z uwagi na poEorenie terenu planistycznego 
w oddaleniu od istniejącej sieci elektroenergetycz-
nej, w obszarze nie przewidzianym do zasilania w 
obowiązującym Planie Rozwoju, obowiązuje realiza-
cja zaopatrzenia w energię elektryczną na warun-
kach okre[lonych w ustaleniach ogólnych, zawar-
tych w §6 pkt 5a;

2) Na dziaEkach przeznaczonych pod zabudowę 
zagrodową morliwo[ć lokalizacji budynku miesz-
kalnego, budynków gospodarczych i gararowych, 
na dziaEkach przeznaczonych pod zabudowę jedno-
rodzinną dopuszcza się lokalizację budynku miesz-
kalnego i budynku gospodarczo-gararowego lub 
gararowego; garar wolnostojący, w bryle budynku 
mieszkalnego lub dobudowany do budynku miesz-
kalnego;

3) Morliwo[ć podziaEu terenu na dziaEki budowla-
ne zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na za-
Eączniku graficznym, z zachowaniem następujących 
warunków:

a) minimalna powierzchnia dziaEki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną ｠ 900 m2,

b) minimalna powierzchnia dziaEki pod zabudowę 
zagrodową - 1800 m2,

c) dopuszcza się wydzielenie projektowanej drogi 
wewnętrznej o szeroko[ci minimum 5,0 m, z dziaEek 
nr ewid. 960/1 i 959, jako wspólnej dla obsEugi ww. 
dziaEek;

4) Morliwo[ć Eączenia (scalenia) wąskich dziaEek 
i podziaEu na dziaEki budowlane o optymalnych pa-
rametrach zgodnie z zaEącznikiem graficznym; w 
przypadku realizacji zabudowy w granicach geode-
zyjnych dziaEek dopuszcza się lokalizację budynków 
przy granicy dziaEek nr ewid. 960/1 i 960/2, w for-
mie zabudowy blipniaczej, z zachowaniem warun-
ków okre[lonych w przepisach szczególnych;

5) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

6) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego ｠ dwie kondygnacje 

nadziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 10,0 
m,

b) budynku gospodarczego, gararowego w zabu-

dowie zagrodowej ｠ jedna kondygnacja nadziemna,
c) budynku gospodarczego, gararowego w zabu-

dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 7,0 m;

7) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 25o-45o, 
b) budynku gospodarczego, gararowego - dach 

wielospadowy; w przypadku sytuowania budynków 
przy granicy dziaEki dopuszcza się dach jednospado-
wy; nachylenie poEaci dachowych do 30o;

8) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 45% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 30% jej powierzchni;
9) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 40% jej powierzchni;
10) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym:
a) od granicy projektowanej drogi wewnętrznej 

oznaczonej symbolem KDW ｠ 5,0 m,
b) od granicy ewidencyjnej istniejącej drogi we-

wnętrznej, oznaczonej symbolem KDW (dz. nr ewid. 
987) ｠ 15,0 m;

11) ObsEuga komunikacyjna ｠ drogą wewnętrzną 
oznaczoną symbolem KDW (dz.nr 987), wymagają-
cą poszerzenia pasa drogi do szeroko[ci min. 10,0 
m (po 5,0 m od osi drogi) w liniach rozgraniczają-
cych oraz poprzez projektowaną drogę wewnętrz-
ną, wEączoną do ww. drogi;

12) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 1 
miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny.

§22. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na upra-
wy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠terenu 
planistycznego poEoronego w obrębie SKROBÓW 
KOLONIA, oznaczonego na zaEączniku Nr 13 sym-
bolami I 5 RM,MN i KDW.

2. Przeznaczenie terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem I 5 RM,MN:
- zabudowa zagrodowa,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ droga 

wewnętrzna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbolem I 5 RM,MN:
- usEugi komercyjne, nieuciąrliwe,
- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, ko-

munikacja wewnętrzna),
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ infra-

struktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
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nów:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i 

z zachowaniem warunków okre[lonych w zmianie 
planu;

2) Na dziaEkach przeznaczonych pod zabudowę 
zagrodową morliwo[ć lokalizacji budynku miesz-
kalnego, budynków gospodarczych i gararowych, 
na dziaEkach przeznaczonych pod zabudowę jedno-
rodzinną dopuszcza się lokalizację budynku miesz-
kalnego i budynku gospodarczo-gararowego lub 
gararowego; garar wolnostojący, w bryle budynku 
mieszkalnego lub dobudowany do budynku miesz-
kalnego;

3) Morliwo[ć podziaEu terenu na dziaEki budowla-
ne zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na za-
Eączniku graficznym; dopuszcza się inny podziaE z 
zachowaniem następujących warunków:

a) minimalna powierzchnia dziaEki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną ｠ 1000 m2,

b) minimalna powierzchnia dziaEki pod zabudowę 
zagrodową - 1800 m2,

c) wydzielenie drogi wewnętrznej oznaczonej 
symbolem KDW o szeroko[ci minimum 5,0 m, wEą-
czonej do drogi powiatowej ｠ KDP(Z/G) na warun-
kach okre[lonych przez zarządcę drogi;

4) Dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej 
w czę[ci dziaEek przylegEych do drogi powiatowej, 
oznaczonej symbolem KDP(Z/G) w budynku wolno-
stojącym lub jako wbudowanej w budynek miesz-
kalny lub gospodarczy pod warunkiem, re na gra-
nicy dziaEki zostaną zachowane standardy jako[ci 
[rodowiska okre[lone w przepisach szczególnych, 
będące skutkiem prowadzonej dziaEalno[ci usEugo-
wej;

5) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

6) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ dwie kondygnacje nadziemne, druga w podda-
szu urytkowym, do 10,0 m,

b) budynku gospodarczego, gararowego, usEugo-
wego w zabudowie zagrodowej ｠ jedna kondygna-
cja nadziemna,

c) budynku usEugowego, gospodarczego, gararo-
wego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 
jedna kondygnacja nadziemna, do 7,0 m;

7) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

｠ dach wielospadowy o nachyleniu poEaci 25o-45o,
b) budynku usEugowego, gospodarczego, gararo-

wego - dach wielospadowy; w przypadku sytuowa-
nia budynków przy granicy dziaEki dopuszcza się 
dach jednospadowy; nachylenie poEaci ww. dachów 
do 30o;

8) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:

a) dziaEki z zabudową zagrodową, mieszkalno-
usEugową - 45% jej powierzchni,

b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-
ną ｠ 30% jej powierzchni;

9) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej:

a) dziaEki z zabudową zagrodową, mieszkalno-
usEugową - 30% jej powierzchni,

b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-
ną ｠ 40% jej powierzchni;

10) Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
zaEącznikiem graficznym:

a) od granicy projektowanej drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem KDW ｠ 4,0 m,

b) od granicy ewidencyjnej drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KDP(Z/G) (dz. nr ewid. 428):

- dla zabudowy nie przeznaczonej na staEy pobyt 
ludzi ｠ 12,0 m,

- dla zabudowy przeznaczonej na staEy pobyt ludzi 
｠ 22,0 m;

11) ObsEuga komunikacyjna ｠ drogą powiatową 
oznaczoną symbolem KDP(Z/G) oraz poprzez pro-
jektowaną wewnętrzną drogę oznaczoną symbolem 
KDW, wEączoną do ww. drogi na warunkach uzgod-
nionych przez zarządcę drogi powiatowej;

12) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe / 25 m2 powierzchni 

urytkowej usEug.

§23. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na upra-
wy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠terenu 
planistycznego poEoronego w obrębie SKROBÓW 
KOLONIA, oznaczonego na zaEączniku Nr 13 sym-
bolami I 7 MN i KDW.

2. Przeznaczenie terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem I 7 MN ｠ zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ droga 

wewnętrzna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbolem I 7 MN:
- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji (parking, komunikacja we-

wnętrzna),
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ infra-

struktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-

nów:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i 

z zachowaniem warunków okre[lonych w zmianie 
planu; na dziaEce z zabudową mieszkaniową jedno-
rodzinną dopuszcza się lokalizację budynku miesz-
kalnego, budynku gospodarczo-gararowego ｠ garar 
jako budynek wolnostojący, wbudowany w budy-
nek mieszkalny lub dobudowany do budynku miesz-
kalnego i gospodarczego;

2) Morliwo[ć podziaEu terenu na dziaEki budowla-
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ne zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na za-
Eączniku graficznym, dopuszcza się inny podziaE pod 
warunkiem wydzielenia dla obsEugi dziaEek poEoro-
nych w gEębi terenu drogi wewnętrznej o minimalnej 
szeroko[ci 5,0 m, oznaczonej symbolem KDW oraz 
zachowania minimalnej powierzchni dziaEki pod za-
budowę mieszkaniową - 1500 m2;

3) Morliwo[ć poEączenia (scalenia) dziaEki nr ewid. 
151 z dziaEką nr ewid. 152 i podziaEu na dziaEki 
budowlane o optymalnych parametrach zgodnie z 
zaEącznikiem graficznym; dopuszcza się lokalizację 
budynków przy granicy ww. dziaEek, w formie zabu-
dowy blipniaczej, z zachowaniem warunków okre-
[lonych w przepisach szczególnych;

4) Sytuowanie budynków z zachowaniem strefy 
ochronnej od napowietrznej linii [redniego napięcia 
SN o szeroko[ci min. 7,5 m od osi linii, po obu jej 
stronach; rozwiązanie kolizji, wykonanie obostrzeG, 
ochrony przeciwporareniowej, realizacja zasilania w 
energię elektryczną ｠ zgodnie z §6 pkt 5 i 6 usta-
leG ogólnych zmiany planu; po ew. skablowaniu 
powyrszej linii, przestaje obowiązywać wyznaczo-
na strefa, warunki zblirenia obiektów budowlanych 
do kablowej linii elektroenergetycznej SN, zgodnie z 
przepisami branrowymi;

5) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

6) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego ｠ dwie kondygnacje 

nadziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 10,0 
m,

b) budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 7,0 m;

7) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 25o-45o,
b) budynku gospodarczego, gararowego ｠ dach 

wielospadowy; w przypadku realizacji obiektu przy 
granicy dziaEki dopuszcza się dach jednospadowy; 
nachylenie poEaci ww. dachów do 30o;

8) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
｠ 25% powierzchni dziaEki;

9) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej ｠ 50% powierzchni dziaEki;

10) Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
zaEącznikiem graficznym:

a) od granicy projektowanej drogi wewnętrznej, 
oznaczonej symbolem KDW ｠ 4,0 m,

b) od granicy ewidencyjnej drogi gminnej oznaczo-
nej symbolem KDG(D) (dz. nr ewid. 430) ｠ 18,0 m

11) ObsEuga komunikacyjna ｠ drogą gminną ozna-
czoną symbolem KDG(D) i projektowaną droga we-
wnętrzną oznaczoną symbolem KDW, wEączoną do 
ww. drogi gminnej;

12) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 1 

miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny.

§24. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenów przeznaczonych w planie na 
uprawy polowe i zabudowę zagrodową (oznaczo-
nych symbolami RP i MR) ｠terenu planistycznego 
poEoronego w obrębie SKROBÓW KOLONIA, ozna-
czonego na zaEączniku Nr 14 symbolem I 9 MN.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa zagrodowa,
b) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe,
c) infrastruktura techniczna,
d) obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, 

komunikacja wewnętrzna).
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i 

z zachowaniem warunków okre[lonych w zmianie 
planu;

2) Na dziaEce przeznaczonej pod zabudowę jedno-
rodzinną dopuszcza się lokalizację budynku miesz-
kalnego i budynku gospodarczo-gararowego lub 
gararowego; garar wolnostojący, w bryle budynku 
mieszkalnego lub dobudowany do budynku miesz-
kalnego; na dziaEce przeznaczonej pod zabudowę 
zagrodową morliwo[ć lokalizacji budynku mieszkal-
nego, budynków gospodarczych i gararowych;

3) Morliwo[ć podziaEu terenu na 6 dziaEek budow-
lanych, zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na 
zaEączniku graficznym; dopuszcza się inny podziaE 
przy zachowaniu pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną minimalnej powierzchni dziaEki ｠ 1000 
m2 oraz równoczesnego wydzielenia drogi we-
wnętrznej o szeroko[ci min. 5,0 m, wEączonej do 
drogi powiatowej oznaczonej symbolem KDP(Z/G), 
na warunkach zarządcy drogi powiatowej;

4) Dopuszcza się wydzielenie maksymalnie dwóch 
dziaEek pod zabudowę zagrodową o powierzchni 
min. 1800 m² oraz lokalizację funkcji usEugowej nie-
uciąrliwej (handel, gastronomia, rzemiosEo) w czę[ci 
dziaEek przylegEych do drogi powiatowej, oznaczo-
nej symbolem KDP(Z/G) w budynku wolnostojącym 
lub jako wbudowanej w budynek mieszkalny lub 
gospodarczy, pod warunkiem, re na granicy dziaEki 
zostaną zachowane standardy jako[ci [rodowiska 
okre[lone w przepisach szczególnych, będące skut-
kiem prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej;

5) Dopuszcza się morliwo[ć wydzielenia pasa te-
renu do 4,0 m, wzdEur wschodniej granicy terenu 
planistycznego na poszerzenie sąsiedniej dziaEki nr 
ewid. 158;

6) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;
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7) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ dwie kondygnacje nadziemne, druga w podda-
szu urytkowym, do 10,0 m,

b) budynku gospodarczego, gararowego, usEugo-
wego w zabudowie zagrodowej ｠ jedna kondygna-
cja nadziemna,

c) budynku usEugowego, gospodarczego, gararo-
wego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 
jedna kondygnacja nadziemna, do 7,0 m;

8) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

｠ dachy wielospadowe o nachyleniu poEaci 25o-45o, 
b) budynku usEugowego, gospodarczego, gara-

rowego - dachy wielospadowe; w przypadku sytu-
owania garary przy granicy dziaEki dopuszcza się da-
chy jednospadowe; nachylenie poEaci ww. dachów 
do 30o;

9) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dziaEki z zabudową zagrodową, mieszkalno-

usEugową - 40% jej powierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 30% jej powierzchni;
10) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki z zabudową zagrodową, mieszkalno-

usEugową - 30% jej powierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 40% jej powierzchni;
11) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym:
a) od granicy projektowanej drogi wewnętrznej 

oznaczonej symbolem KDW ｠ 5,0 m,
b) od granicy ewidencyjnej drogi powiatowej 

oznaczonej symbolem KDP(Z/G) (dz. nr ewid. 428):
- dla zabudowy nie przeznaczonej na staEy pobyt 

ludzi ｠ 12,0 m,
- dla zabudowy przeznaczonej na staEy pobyt ludzi 

｠ 30,0 m;
12) ObsEuga komunikacyjna ｠ drogą powiato-

wą oznaczoną symbolem KDP(Z/G) na warunkach 
uzgodnionych przez zarządcę drogi oraz poprzez 
projektowaną wewnętrzną drogę oznaczoną sym-
bolem KDW, wEączoną do ww. drogi;

13) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe / 25 m2 powierzchni 

urytkowej usEug.

§25. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na upra-
wy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠terenu 
planistycznego poEoronego w obrębie SKROBÓW 
KOLONIA, oznaczonego na zaEączniku Nr 14 sym-
bolem I 10 MN.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie zamienne - zabudowa zagrodo-

wa;

3) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) obsEuga komunikacji (parking, komunikacja we-

wnętrzna).
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

i z zachowaniem warunków okre[lonych w zmia-
nie planu; na dziaEce przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się lokaliza-
cję budynku mieszkalnego, budynku gospodarczo-
gararowego ｠ garar jako budynek wolnostojący, 
wbudowany w budynek mieszkalny lub dobudowa-
ny do budynku mieszkalnego i gospodarczego;

2) Morliwo[ć podziaEu terenu i wydzielenia dwóch 
dziaEek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną pod warunkiem zapewnienia dojazdu 
dla obsEugi dziaEki poEoronej w gEębi terenu o szero-
ko[ci min. 5,0 m;

3) Morliwo[ć lokalizacji na zasadzie przeznaczenia 
zamiennego - siedliska rolniczego, obejmującego bu-
dynek mieszkalny, budynki gospodarcze i gararowe;

4) Sytuowanie budynków z zachowaniem strefy 
ochronnej od napowietrznej linii [redniego napię-
cia SN o szeroko[ci min. 7,5 m od osi linii, po obu 
jej stronach; z uwagi na istniejące uwarunkowania 
w zagospodarowaniu terenu planistycznego obo-
wiązują wymagania okre[lone w ustaleniach ogól-
nych, zawarte w §6 pkt 5b; po ew. skablowaniu 
powyrszej linii, przestaje obowiązywać wyznaczo-
na strefa, warunki zblirenia obiektów budowlanych 
do kablowej linii elektroenergetycznej SN, zgodnie z 
przepisami branrowymi;

5) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

6) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego ｠ dwie kondygnacje 

nadziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 10,0 
m,

b) budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 7,0 m,

c) budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie zagrodowej - jedna kondygnacja nadziemna;

7) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 25o-45o, 
b) budynku gospodarczego, gararowego ｠ dach 

wielospadowy; w przypadku realizacji obiektu przy 
granicy dziaEki dopuszcza się dachy jednospadowe; 
nachylenie poEaci ww. dachów do 30o;

8) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 40% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 30% jej powierzchni;
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9) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej:

a) dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-
wierzchni,

b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-
ną ｠ 40% jej powierzchni;

10) Nieprzekraczalna linia zabudowy - od granicy 
ewidencyjnej drogi gminnej oznaczonej symbolem 
KDG(D) (dz. nr ewid. 430) ｠ 15,0 m, zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym;

11) ObsEuga komunikacyjna ｠ drogą gminną ozna-
czoną symbolem KDG(D);

12) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych ｠ 1 
miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny.

§26. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na upra-
wy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠terenu 
planistycznego poEoronego w obrębie SKROBÓW 
KOLONIA, oznaczonego na zaEączniku Nr 14 sym-
bolem I 11 RM,MN.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, 

komunikacja wewnętrzna).
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i 

z zachowaniem warunków okre[lonych w zmianie 
planu;

2) Na dziaEce przeznaczonej na zabudowę zagro-
dową morliwo[ć lokalizacji budynku mieszkalnego, 
budynków gospodarczych i garary, stanowiących 
zaplecze gospodarstwa rolnego; na dziaEce przezna-
czonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
dopuszcza się lokalizację budynku mieszkalnego, 
budynku gospodarczo-gararowego ｠ garar jako 
budynek wolnostojący, wbudowany w budynek 
mieszkalny lub dobudowany do budynku mieszkal-
nego i gospodarczego;

3) Morliwo[ć podziaEu dziaEek nr ewid. 159/9 i 
160/9 na dziaEki budowlane zgodnie z zasadą orien-
tacyjnie okre[loną na zaEączniku graficznym, pod 
warunkiem wydzielenia dla obsEugi dziaEek poEoro-
nych w gEębi terenu drogi dojazdowej o minimalnej 
szeroko[ci 7,0 m, oznaczonej symbolem KDW; do-
puszcza się inny podziaE w granicach ww. dziaEek 
przy zachowaniu minimalnej powierzchni dziaEki pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 1500 m2, 
pod zabudowę zagrodową - 2000 m2 oraz wydziele-
nia ww. drogi wewnętrznej;

4) Dopuszcza się podziaE dziaEki nr ewid. 161/1 na 
dwie dziaEki przy zapewnieniu na dziaEce dojazdu do 
dziaEki poEoronej w gEębi terenu o szeroko[ci min. 
5,0 m;

5) Sytuowanie budynków z zachowaniem strefy 
ochronnej od napowietrznej linii [redniego napięcia 

SN o szeroko[ci min. 7,5 m od osi linii, po obu jej 
stronach; rozwiązanie kolizji, wykonanie obostrzeG 
i ochrony przeciwporareniowej, realizacja zasila-
nia w energię elektryczną ｠ zgodnie z §6 pkt 5 i 6 
ustaleG ogólnych zmiany planu; po ew. skablowaniu 
powyrszej linii, przestaje obowiązywać wyznaczo-
na strefa, warunki zblirenia obiektów budowlanych 
do kablowej linii elektroenergetycznej SN, zgodnie z 
przepisami branrowymi;

6) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

7) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego ｠ dwie kondygnacje 

nadziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 10,0 
m, 

b) budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 7,0 m,

c) budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie zagrodowej - jedna kondygnacja nadziemna;

8) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 25o-45o, 
b) budynku gospodarczego, gararowego ｠ dach 

wielospadowy; w przypadku realizacji obiektu przy 
granicy dziaEki dopuszcza się dachy jednospadowe; 
nachylenie poEaci ww. dachów do 30o;

9) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 40% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 20% jej powierzchni;
10) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 50% jej powierzchni;
11) Nieprzekraczalna linia zabudowy - od granicy 

ewidencyjnej drogi gminnej oznaczonej symbolem 
KDG(D) (dz. nr ewid. 430) ｠ 15,0 m, zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym;

12) ObsEuga komunikacyjna ｠ drogą gminną ozna-
czoną symbolem KDG(D);

13) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 1 
miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny.

§27. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na upra-
wy polowe (oznaczonego symbolem RP)

｠  terenu planistycznego poEoronego w obrębie 
WIEZ NOWODWÓR, oznaczonego na zaEączniku Nr 
15 symbolem J 14 MN.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
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kaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa zagrodowa,
b) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe,
c) infrastruktura techniczna,
d) obsEuga komunikacji (parkingi, place, komunika-

cja wewnętrzna).
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Adaptacja zabudowy zagrodowej, dopuszcza 

się rozbudowę i budowę nowych obiektów w istnie-
jącym siedlisku, z zachowaniem warunków zmiany 
planu;

2) Dopuszcza się zmianę sposobu urytkowania ist-
niejących obiektów na funkcje mieszkalnictwa jed-
norodzinnego, usEug komercyjnych nieuciąrliwych;

3) Dopuszcza się podziaE terenu, zgodnie z zasadą 
okre[loną na zaEączniku graficznym, na dziaEki bu-
dowlane o minimalnej powierzchni 1200 m² z wa-
runkiem wydzielenia drogi wewnętrznej o minimal-
nej szeroko[ci 5,0 m;

4) Dopuszcza się lokalizację na dziaEkach z zabu-
dową mieszkaniową jednorodzinną garary i usEug 
wbudowanych, ewentualnie dobudowanych do 
budynku mieszkalnego lub zabudowę wolnostoją-
cą gospodarczo-gararową, usEugową, ewentualnie 
zblipnioną z ww. zabudową na sąsiedniej dziaEce;

5) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ dwie kondygnacje nadziemne, druga w podda-
szu urytkowym, do 10,0 m,

b) budynku gospodarczego, gararowego, usEugo-
wego w zabudowie zagrodowej ｠ jedna kondygna-
cja nadziemna,

c) budynku gospodarczego, gararowego, usEugo-
wego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ 
jedna kondygnacja nadziemna, do 7,0 m;

6) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ dach wielospadowy, o nachyleniu poEaci 25°-
45°,

b) budynku gospodarczego, gararowego, usEugo-
wego w zabudowie zagrodowej ｠ dach wielospado-
wy o nachyleniu poEaci do 30°,

c) budynku gospodarczego, gararowego, usEu-
gowego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzin-
nej - dach wielospadowy; w przypadku sytuowania 
budynków przy granicy dziaEki dopuszcza się dach 
jednospadowy; nachylenie poEaci ww. dachów do 
30°;

7) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dziaEki z zabudową zagrodową lub mieszkalno-

usEugową ｠ 30% jej powierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 20% jej powierzchni;
8) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki z zabudową zagrodową lub mieszkalno-

usEugową ｠ 40% jej powierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 50% jej powierzchni;

9) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) od granicy ewidencyjnej istniejącej drogi we-

wnętrznej (nr ewid. 174), oznaczonej symbolem 
KDW ｠ 20,0 m,

b) od granicy projektowanej drogi wewnętrznej, 
oznaczonej symbolem KDW ｠ 4,0 m (w przypadku 
podziaEu na dziaEki budowlane);

10) ObsEuga komunikacyjna - drogą wewnętrzną 
- istniejącą wymagającą poszerzenia do min. 8,0 
m, wEączoną do drogi gminnej i projektowaną drogą 
wewnętrzną o minimalnej szeroko[ci 5,0 m;

11) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce postojowe / 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce postojowe / 25 m² powierzchni uryt-

kowej usEug.

§28. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na upra-
wy polowe (oznaczonego symbolem RP)

｠  terenu planistycznego poEoronego w obrębie 
NOWODWÓR b.m. LUBARTÓW, oznaczonego na 
zaEączniku Nr 16 symbolami JL 4 P, JL 5 ZI.

2. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 
JL 4 P:

1) Przeznaczenie podstawowe ｠ skEady;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) administracja,
b) przetwórstwo rolno-sporywcze,
c) infrastruktura techniczna,
d) komunikacja wewnętrzna.
3. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

JL 5 ZI:
1) Przeznaczenie podstawowe ｠ zieleG izolacyjna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) komunikacja wewnętrzna.
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-

nów:
1) Budowa chEodni skEadowej owoców, warzyw, 

ryb, mięsa, lodów i innych artykuEów mroronych i 
chEodzonych;

2) Dopuszcza się budowę magazynów, budynków 
gospodarczo-gararowych, obiektów konfekcjono-
wania produktów sporywczych i socjalno-biuro-
wych ｠ w budynkach wolnostojących lub wielo-
funkcyjnych;

3) Maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 12,0 m, 
dopuszcza się obiekty wyrsze w przypadkach uza-
sadnionych względami technologicznymi;

4) Geometria dachów ｠ dachy wielospadowe o 
nachyleniu poEaci do 30° lub jednospadowe o na-
chyleniu do 12°;

5) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
｠ 50% powierzchni terenu;

6) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej ｠ 20% powierzchni terenu, nasa-
dzenia zieleni izolacyjnej przy póEnocnej i poEudnio-
wej granicy terenu oraz na terenie oznaczonym 
symbolem JL 5 ZI;

7) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
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a) od granicy ewidencyjnej ulicy Gazowej, ozna-
czonej symbolem KDL ｠ ok. 27,5 m, z zastrzere-
niem zachowania minimalnej odlegEo[ci od osi na-
powietrznej linii elektroenergetycznej SN ｠ 7,5 m, 
wyznaczonej na zaEączniku graficznym orientacyj-
nie,

b) od zachodniej granicy terenu planistycznego ｠ 
30,0 m;

8) Orientacyjne linie grodzenia od granicy ewi-
dencyjnej ulicy Gazowej (do czasu u[ci[lenia jej linii 
rozgraniczających w dostosowaniu do parametrów 
drogi lokalnej) ｠ 5,0 m od zachodniej granicy ewi-
dencyjnej ww. ulicy;

9) ObsEuga komunikacyjna ｠ ulicą Gazową, ozna-
czoną symbolem KDL (w granicach m. Lubartów), 
wEączoną do ulic Lipowej i Nowodworskiej (w ciągu 
dróg powiatowych) przez istniejące skrzyrowanie;

10) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych ｠ 1 
miejsce parkingowe / 1 zatrudnionego;

11) W zagospodarowaniu terenu nalery uwzględ-
nić:

a) strefowanie funkcjonalne, poprzez grupowanie 
funkcji wzajemnie niekolizyjnych,

b) warunki ogólne zmiany planu ustalone dla stre-
fy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej [redniego napięcia, w szczególno[ci ustalenia 
§6 pkt 5b,

c) warunki ochrony ustalone decyzją dla strefy po-
[redniej zewnętrznej ujęcia wody, w szczególno[ci 
dotyczące zasad obsEugi infrastrukturalnej;

12) Obowiązują warunki obsEugi infrastrukturalnej 
okre[lone w ustaleniach ogólnych zmiany planu, z 
zastrzereniem uwzględnienia zakazów ustanowio-
nych decyzją administracyjną dla strefy po[redniej 
zewnętrznej ujęcia wody, dotyczących wykluczenia 
budowy na terenie planistycznym indywidualnych 
ujęć wody;

13) Rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzenia-
mi i sieciami elektroenergetycznymi SN, wykonanie 
obostrzeG i ochrony przeciwporareniowej, realizacja 
zasilania w energię elektryczną ｠ zgodnie z §6 pkt 5 
i 6 ustaleG ogólnych zmiany planu.

§29. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenów przeznaczonych w planie na 
mieszkalnictwo rolnicze (oznaczonego symbolem 
MR) i na uprawy polowe (oznaczonego symbolem 
RP)

｠  terenu planistycznego poEoronego w obrębie 
NOWODWÓR PIASKI, oznaczonego na zaEączniku 
Nr 17 symbolami K 11 RM,MN oraz KDW.

2. Przeznaczenie terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem K 11 RM,MN:
- zabudowa zagrodowa,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ droga 

wewnętrzna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
1) terenu oznaczonego symbolem K 11 RM,MN:

- usEugi komercyjne, nieuciąrliwe,
- obsEuga komunikacji (parkingi, place, komunika-

cja wewnętrzna),
- infrastruktura techniczna,
b) terenu oznaczonego symbolem KDW - infra-

struktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-

nów:
1) Adaptacja istniejącej zabudowy siedliska rolne-

go z morliwo[cią jej rozbudowy, odtworzenia lub 
uzupeEnienia nowymi budynkami, z zachowaniem 
warunków zmiany planu;

2) Dopuszcza się zmianę sposobu urytkowania 
obiektów wymienionych w pkt 1 lub ich czę[ci na 
funkcje usEug komercyjnych, nieuciąrliwych;

3) Dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki pod za-
budowę, zgodnie z zasadą okre[loną orientacyjnie 
na zaEączniku graficznym:

a) zagrodową ｠ o minimalnej powierzchni 1900 
m²,

b) mieszkaniową jednorodzinną ｠ o minimalnej po-
wierzchni 1400 m²,

c) drogę wewnętrzną ｠ o minimalnej szeroko[ci 
8,0 m;

4) Dopuszcza się zabudowę dziaEek wym. w pkt 
3b budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz 
zabudową towarzyszącą ｠ budynkiem gospodar-
czym, gararowym, gospodarczo-gararowym;

5) Dopuszcza się lokalizację na dziaEce posiadają-
cej bezpo[rednią dostępno[ć do drogi gminnej usEug 
komercyjnych nieuciąrliwych, wbudowanych w 
budynkach sytuowanych na dziaEce lub w budynku 
wolnostojącym;

6) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego ｠ dwie kondygnacje 

nadziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 10,0 
m,

b) budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie zagrodowej ｠ jedna kondygnacja nadziemna,

c) budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 7,0 m;

7) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego ｠ dach wielospadowy, o 

nachyleniu poEaci 25°-45°,
b) budynku gospodarczego, gararowego ｠ dach 

wielospadowy o nachyleniu poEaci do 40°;
8) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) terenu lub dziaEki zabudowanej siedliskiem rol-

nym ｠ 40% powierzchni,
b) dziaEki zabudowanej zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną ｠ 20% powierzchni dziaEki;
9) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki zabudowanej zabudową zagrodową ｠ 

30% powierzchni dziaEki,
b) dziaEki zabudowanej zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną ｠ 50% powierzchni dziaEki;
10) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym:
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a) od krawędzi jezdni drogi gminnej, oznaczonej 
symbolem KDG(D/L) ｠ minimum 15,0 m, w nawią-
zaniu do linii zabudowy istniejącego budynku miesz-
kalnego,

b) od granicy projektowanej drogi wewnętrznej, 
oznaczonej symbolem KDW ｠ 4,0 m;

11) ObsEuga komunikacyjna:
a) drogą gminną oznaczoną symbolem KDG(D/L),
b) projektowaną drogą wewnętrzną oznaczoną 

symbolem KDW, o minimalnej szeroko[ci 8,0 m;
12) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe / 25 m² powierzchni 

urytkowej usEug;
13) Nasadzenia zieleni osEonowej między zabudo-

wą zagrodową a zabudową mieszkaniową jednoro-
dzinną.

§30. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
zmianie ustaleG dotyczących warunków zabudo-
wy i zagospodarowania terenu przeznaczonego w 
planie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
i letniskową (oznaczonego symbolem 1 MN/ML) i 
wydziela się

｠  teren planistyczny poEorony w obrębie MAJ-
DAN KOZDOWIECKI, oznaczony na zaEączniku Nr 
18 symbolami N 2 MN,ML i KDW.

2. Przeznaczenie terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu oznaczone-

go symbolem N 2 MN,ML:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa letniskowa (rekreacji indywidualnej);
2) Przeznaczenie podstawowe terenu oznaczone-

go symbolem KDW ｠ droga wewnętrzna;
3) Przeznaczenie dopuszczalne terenów objętych 

zmianą:
a) infrastruktura techniczna,
b) obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, 

ciągi piesze, pieszo-jezdne).
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem N 2 MN,ML:
1) PodziaE terenu, zgodnie z zasadą orientacyjnie 

okre[loną na zaEączniku graficznym, na maksymal-
nie cztery dziaEki warunkowany:

a) ustanowieniem odpowiednich sEurebno[ci dro-
gowych na drodze wewnętrznej, oznaczonej sym-
bolem KDW,

b) minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej 
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną lub letniskową ｠ 1500 m²;

2) Dopuszcza się zagospodarowanie kardej z dzia-
Eek wymienionych w pkt 1 budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym lub letniskowym, oraz budynkami 
gospodarczymi i gararowymi; dopuszcza się sytu-
owanie budynków gospodarczych i gararowych 
przy granicy sąsiedniej dziaEki budowlanej, jako blip-
niaczych;

3) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego (jednorodzinnego, letni-

skowego) ｠ dwie kondygnacje nadziemne, druga w 

poddaszu urytkowym, do 9,0 m,
b) budynku gospodarczego, gararowego ｠ jedna 

kondygnacja nadziemna, do 6,0 m,
c) poziom parteru budynków mieszkalnych nie 

wyrej nir 0,6 m od naturalnego poziomu terenu 
mierzonego w obrysie budynków;

4) Geometria dachów zabudowy wymienionej w 
pkt 2 ｠ dachy wielospadowe o nachyleniu poEaci 
pod kątem 25°-45°; w przypadku sytuowania za-
budowy wymienionej w pkt 2 przy granicy sąsied-
niej dziaEki budowlanej dopuszcza się dachy jedno-
spadowe;

5) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) 20% powierzchni dziaEki z zabudową mieszka-

niową jednorodzinną,
b) 10% powierzchni dziaEki z zabudową letnisko-

wą;
6) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) 60% powierzchni dziaEki z zabudową mieszka-

niową jednorodzinną,
b) 70% powierzchni dziaEki z zabudową letnisko-

wą;
7) Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-

Eącznikiem graficznym:
a) od granicy ewidencyjnej drogi wewnętrznej, 

oznaczonej symbolem KDW ｠ 4,0 m,
b) od poEudniowej granicy terenu planistycznego 

｠ 4,0 m,
c) dopuszcza się sytuowanie zabudowy przy po-

Eudniowo-zachodniej granicy terenu planistycznego;
8) ObsEuga komunikacyjna ｠ drogą wewnętrzną, 

oznaczoną symbolem KDW ｠ istniejącą, wEączoną 
do drogi gminnej oznaczonej symbolem KDG(D);

9) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych, re-
alizowanych w granicach dziaEki ｠ 1 miejsce parkin-
gowe / 1 lokal mieszkalny;

10) Zagospodarowanie terenu zielenią osEonową, 
w szczególno[ci przy poEudniowej granicy terenu 
planistycznego;

11) Zabudowa terenu o kolorystyce harmonizują-
cej z krajobrazem, stonowanej.

§31. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu rolnego (oznaczonego w planie 
symbolem RP) oraz z terenu mieszkalnictwa rolni-
czego i zabudowy letniskowej (oznaczonego w pla-
nie symbolem MR,ML)

｠  terenu planistycznego poEoronego w obrębie 
MAJDAN KOZDOWIECKI, oznaczonego na zaEączni-
ku Nr 19 symbolem N 8 MN,ML.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa letniskowa;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obsEuga komunikacji (parkingi, komunikacja we-

wnętrzna),
b) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
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1) Dopuszcza się podziaE terenu na dwie dziaEki 
budowlane pod warunkiem:

a) zapewnienia dostępu do drogi gminnej, ozna-
czonej symbolem KDG(L), wydzielonej w drugim 
rzędzie dziaEki,

b) zapewnienia dojazdu do terenów rolnych, ozna-
czonych symbolem RP,

c) minimalna powierzchnia dziaEki przeznaczonej 
pod zabudowę jednorodzinną ｠ 1500 m², pod zabu-
dowę letniskową ｠ 2000 m²;

2) Zagospodarowanie terenu winno uwzględniać 
ochronę systemu melioracyjnego poprzez:

a) budowę zjazdu na drogę gminną, oznaczoną 
symbolem KDG(L), w sposób zapewniający dror-
no[ć rowu melioracyjnego,

b) grodzenie dziaEki od strony rowów z zachowa-
niem minimalnej odlegEo[ci 1,5 m od granicy rowu;

3) Zabudowa kardej wydzielonej dziaEki budyn-
kiem mieszkalnym jednorodzinnym lub letniskowym;

4) Dopuszcza się zabudowę dziaEki budynkiem 
gararowym, gospodarczym, gospodarczo-gararo-
wym, wskazane powiązanie gararu z budynkiem 
mieszkalnym (wbudowany lub dobudowany);

5) Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem 
uwarunkowaG przyrodniczo-krajobrazowych obsza-
ru, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego;

6) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego jednorodzinnego, letni-

skowego ｠ dwie kondygnacje nadziemne, druga w 
poddaszu urytkowym, do 9,0 m; wskazana zabudo-
wa parterowa,

b) budynku gospodarczego, gararowego ｠ jedna 
kondygnacja nadziemna, do 7,0 m;

7) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego jednorodzinnego, letni-

skowego ｠ dach wielospadowy, o nachyleniu poEaci 
25°-45°,

b) budynku gospodarczego, gararowego ｠ dach 
wielospadowy o nachyleniu poEaci do 40°;

8) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) terenu lub wydzielonej dziaEki zabudowanej za-

budową mieszkaniową jednorodzinną ｠ 15% ich po-
wierzchni,

b) terenu lub wydzielonej dziaEki zabudowanej za-
budową letniskową ｠ 20% ich powierzchni;

9) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej:

a) terenu lub wydzielonej dziaEki zabudowanej za-
budową mieszkaniową jednorodzinną ｠ 60% ich po-
wierzchni,

b) terenu lub wydzielonej dziaEki zabudowanej za-
budową letniskową ｠ 70% ich powierzchni;

10) Nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ od krawę-
dzi jezdni drogi, oznaczonej symbolem KDG(L) ｠ mi-
nimum 40,0 m, w nawiązaniu do istniejącego za-
inwestowania, zgodnie z zaEącznikiem graficznym;

11) ObsEuga komunikacyjna ｠ drogą gminną, 
oznaczoną symbolem KDG(L) oraz drogą wewnętrz-
ną, oznaczoną symbolem KDW, o minimalnej sze-
roko[ci 5,0 m (wydzieloną w przypadku podziaEu 
terenu na dziaEki budowlane);

12) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 1 
miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny.

§32. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na 
uprawy polowe (oznaczonego symbolem RP ) ｠te-
renu planistycznego poEoronego w obrębie DUC-
KA oznaczonego na zaEączniku Nr 20 symbolami  
U 6 RM i KDW.

2. Przeznaczenie terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem U 6 RM - zabu-

dowa zagrodowa,
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ droga 

wewnętrzna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbole U 6 RM:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- usEugi komercyjne, nieuciąrliwe,
- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, 

drogi wewnętrzne),
b) terenu oznaczonego symbolem KDW - infra-

struktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-

nów:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i 

z zachowaniem warunków okre[lonych w zmianie 
planu;

2) Morliwo[ć lokalizacji na dziaEce przeznaczonej 
na zabudowę zagrodową - budynku mieszkalnego, 
budynków gospodarczych i gararu, na dziaEce z za-
budową mieszkaniową jednorodzinną ｠ budynku 
mieszkalnego, budynku gararowego (gospodarczo-
gararowego); dopuszcza się sytuowanie ww. bu-
dynków przy granicy sąsiedniej dziaEki budowlanej 
w granicach terenu planistycznego jako blipniaczej;

3) Zabudowę przeznaczoną na staEy pobyt ludzi 
nalery lokalizować poza zasięgiem uciąrliwo[ci po-
wodowanych ruchem drogowym na drodze krajowej 
(m.in. haEas, drgania, zanieczyszczenia powietrza). 
Dopuszcza się sytuowanie zabudowy przeznaczo-
nej na staEy pobyt ludzi w zasięgu uciąrliwo[ci ww. 
drogi pod warunkiem zabezpieczenia jej na koszt i 
staraniem inwestora, przed ewentualnymi uciąrli-
wo[ciami pochodzącymi od ruchu drogowego, z za-
chowaniem przepisów szczególnych;

4) Dopuszcza się funkcje usEugowe nieuciąrliwe, 
nie generujące ruchu drogowego wymagającego 
budowy zjazdu publicznego, na dziaEce przylegEej 
do drogi krajowej, oznaczonej symbolem KDK(GP); 
morliwo[ć lokalizacji nieuciąrliwych usEug w bu-
dynku wolnostojącym lub wbudowanej w budynek 
mieszkalny lub gospodarczy;

5) Morliwo[ć podziaEu terenu na trzy dziaEki bu-
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dowlane z wydzieleniem drogi wewnętrznej o szero-
ko[ci minimum 5,0 m, zgodnie z zasadą orientacyj-
nie okre[loną na zaEączniku graficznym:

a) jednej pod zabudowę zagrodową o powierzchni 
minimum 2000 m², na której adaptuje się siedlisko 
rolnicze, z morliwo[cią rozbudowy istniejących bu-
dynków i uzupeEnienia o nowe budynki, z zachowa-
niem przy ich lokalizacji zasady dobrego sąsiedztwa,

b) wydzielenie pozostaEych dwóch dziaEek pod za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną, kardej o po-
wierzchni minimum 900 m²,

c) dopuszcza się zamienny podziaE pod zabudowę 
jednorodzinną o powierzchni minimum 1500 m², z 
morliwo[cią przeksztaEcenia istniejącej zabudowy 
zagrodowej na funkcje zabudowy jednorodzinnej lub 
usEugowej,

d) obowiązuje warunek uzgodnienia podziaEu tere-
nu i zapewnienia dostępu do drogi publicznej z Za-
rządcą drogi krajowej nr 19;

6) Na dziaEce, w czę[ci poEoronej w strefie uciąr-
liwo[ci ruchu komunikacyjnego na drodze krajowej 
nr 19, zalecane nasadzenie zieleni izolacyjnej, wy-
sokiej i [redniej z gatunkami drzew zimozielonych;

7) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

8) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go - dwie kondygnacje nadziemne, druga w podda-
szu urytkowym, do 10,0 m,

b) budynku usEugowego, gospodarczego, gararo-
wego w zabudowie zagrodowej ｠ jedna kondygna-
cja nadziemna,

c) budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 7,0 m;

9) Geometria dachów:
a) budynek mieszkalny, mieszkalno-usEugowy ｠ 

dach wielospadowy o nachyleniu poEaci 25o-45o,
b) budynek usEugowy, gospodarczy, gararowy w 

zabudowie zagrodowej - dach wielospadowy o na-
chyleniu poEaci do 30o,

c) budynek gospodarczy, gararowy w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej - dach wielospadowy 
o nachyleniu poEaci do 40o,

d) w przypadku sytuowania zabudowy wymienio-
nej w pkt a-c przy granicy sąsiedniej dziaEki budow-
lanej, dopuszcza się dachy jednospadowe o nachy-
leniu do 40o;

10) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudo-
wy:

a) dziaEki z zabudową zagrodową i mieszkalno-
usEugową - 40% jej powierzchni,

b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-
ną ｠ 30% jej powierzchni;

11) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki z zabudową zagrodową lub mieszkalno-

usEugową - 30% jej powierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 40% jej powierzchni;
12) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym:
a) od granicy ewidencyjnej drogi krajowej ozna-

czonej symbolem KDK(GP) (nr ewid. 360):
- dla zabudowy nie przeznaczonej na staEy pobyt 

ludzi - 17,0 m,
- dla zabudowy przeznaczonej na staEy pobyt ludzi 

- 32,0 m ｠ 44,0 m (w nawiązaniu do istniejącego 
budynku mieszkalnego),

b) od wydzielonej drogi wewnętrznej dojazdowej 
｠ w nawiązaniu do istniejącej zabudowy - 2,0 m i 
5,0 m;

13) ObsEuga komunikacyjna - drogą krajową nr 19, 
oznaczoną symbolem KDK(GP) z wykorzystaniem 
istniejącego indywidualnego zjazdu; w przypadku 
podziaEu terenu ｠ drogą wewnętrzną dojazdową o 
szeroko[ci minimum 5,0 m, oznaczoną symbolem 
KDW; ewentualna przebudowa zjazdu za zgodą i na 
warunkach zarządcy drogi krajowej, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi;

14) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe / 50 m² powierzchni 

urytkowej usEug;
15) Rozwiązanie ewentualnych kolizji z istnieją-

cymi urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi 
SN, wykonanie obostrzeG i ochrony przeciwpora-
reniowej, realizacja zasilania w energię elektryczną 
- zgodnie z §6 pkt 5 i 6 ustaleG ogólnych zmiany 
planu.

§33. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na 
uprawy polowe i pod zabudowę zagrodową (ozna-
czonego symbolem RP i MR) ｠terenu planistyczne-
go poEoronego w obrębie DUCKA oznaczonego na 
zaEączniku Nr 21 symbolem U 7 RM.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-

dowa;
2) Przeznaczenie zamienne ｠ zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna;
3) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, 

komunikacja wewnętrzna).
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

ustalonym zmianą planu;
2) Adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej rozbudowy, wymiany i uzupeEnienia nowymi bu-
dynkami gospodarczymi, gararowymi z zachowa-
niem warunków zmiany planu, ustalonych dla za-
budowy zagrodowej oraz przepisów szczególnych;

3) Morliwo[ć lokalizacji na dziaEce przeznaczonej 
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pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ｠ bu-
dynku mieszkalnego z budynkiem gospodarczym i 
gararowym;

4) Dopuszcza się podziaE terenu pod warunkiem 
wydzielenia drogi wewnętrznej, oznaczonej symbo-
lem KDW o minimalnej szeroko[ci 5,0 m , zapew-
niającej dojazd do dziaEki poEoronej w gEębi terenu. 
Ustala się minimalne powierzchnie dziaEek pod zabu-
dowę zagrodową - 1500 m2, pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną - 1000 m2;

5) Dopuszcza się w przypadku realizacji funkcji 
zamiennej podziaE na dwie dziaEki o minimalnej po-
wierzchni 1300 m2;

6) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

7) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego - dwie kondygnacje nad-

ziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 10,0 m,
b) budynków gospodarczych, gararu w zabudo-

wie zagrodowej ｠ jedna kondygnacja nadziemna,
c) budynku gararowego, gospodarczego w zabu-

dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 7,0 m;

8) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 25o-45o,
b) budynków gospodarczych, gararowych - dachy 

wielospadowe o nachyleniu poEaci do 30o; dopusz-
cza się dachy jednospadowe w przypadku zblipnia-
nia budynków przy granicy dziaEki;

9) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 40% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 30% jej powierzchni;
10) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 40% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 40% jej powierzchni;
11) Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym:
a) od granicy ewidencyjnej istniejącej drogi we-

wnętrznej, oznaczonej symbolem KDW (dziaEka nr 
ewid. 525) ｠ 12,0 m, 

b) od granicy projektowanej drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem KDW ｠ 2,0 m (w nawiązaniu 
do istniejącego budynku mieszkalnego) i 4,0 m;

12) ObsEuga komunikacyjna ｠ istniejącą drogą 
wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW, wymaga-
jącą poszerzenia do min. 6,0 m od osi drogi, wEączo-
ną do drogi publicznej ｠ gminnej oraz w przypadku 
podziaEu na dziaEki budowlane projektowaną drogą 
wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW o minimal-

nej szeroko[ci 5,0 m;
13) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 1 

miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny.

§34. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na 
uprawy polowe (oznaczonego symbolem RP) ｠tere-
nu planistycznego poEoronego w obrębie KOLONIA 
DUCKA, oznaczonego na zaEączniku Nr 22 symbo-
lem V 8 MN.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) obsEuga komunikacji (parking, komunikacja we-

wnętrzna).
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i z 

zachowaniem warunków okre[lonych zmianą planu;
2) Na dziaEce przeznaczonej pod zabudowę miesz-

kaniową jednorodzinną dopuszcza się lokalizację 
budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i 
gararowego ｠ garar jako budynek wolnostojący, 
wbudowany w budynek mieszkalny lub zintegrowa-
ny z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym;

3) Morliwo[ć podziaEu terenu na trzy dziaEki bu-
dowlane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną, z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
- 800 m2;

4) Adaptacja zabudowy mieszkalnej i gospodar-
czej istniejącej na dziaEce z morliwo[cią jej rozbudo-
wy i uzupeEnienia o nowe budynki zgodnie z prze-
znaczeniem terenu; dopuszcza się zmianę sposobu 
urytkowania budynku gospodarczego, z jego prze-
ksztaEceniem na zabudowę mieszkalną;

5) Sytuowanie budynków z zachowaniem strefy 
ochronnej od napowietrznej linii [redniego napięcia 
SN o szeroko[ci min. 7,5 m od osi linii po obu jej 
stronach; rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządze-
niami i sieciami elektroenergetycznymi SN, wyko-
nanie obostrzeG i ochrony przeciwporareniowej, 
realizacja zasilania w energię elektryczną - zgodnie 
z §6 pkt 5 i 6 ustaleG ogólnych zmiany planu; po 
ewentualnym skablowaniu powyrszej linii, przestaje 
obowiązywać wyznaczona strefa, warunki zblirenia 
obiektów budowlanych do kablowej linii elektroener-
getycznej SN, zgodnie z przepisami branrowymi;

6) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarunko-
waG przyrodniczo-krajobrazowych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem;

7) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego ｠ dwie kondygnacje 

nadziemne , druga w poddaszu urytkowym, do 
10,0 m,

b) budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
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kondygnacja nadziemna, do 7,0 m;
8) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 25o-45o,
b) budynku gospodarczego, gararowego ｠ dach 

wielospadowy; w przypadku realizacji obiektu przy 
granicy dziaEki dopuszcza się dach jednospadowy; 
nachylenie poEaci ww. dachów do 40o;

9) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
｠ 40 % powierzchni dziaEki;

10) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej ｠ 40% powierzchni dziaEki;

11) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 
zaEącznikiem graficznym:

a) od granicy istniejącej drogi wewnętrznej, ozna-
czonej symbolem KDW ｠ 4,0 m,

b) od granicy ewidencyjnej lasu na dziaEce nr ewid. 
1181/2 ｠ 12,0 m;

12) ObsEuga komunikacyjna ｠ istniejącą drogą we-
wnętrzną, oznaczoną symbolem KDW, wEączoną do 
drogi wojewódzkiej, oznaczonej symbolem KDW(G);

13) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 1 
miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny.

§35. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na upra-
wy polowe i pod zabudowę zagrodową (oznaczo-
nego symbolem RP i MR) ｠terenu planistycznego 
poEoronego w obrębie KOLONIA DUCKA oznaczo-
nego na zaEączniku Nr 23 symbolem V 9 RM,MN.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna, 
b) obsEuga komunikacji (miejsca do parkowania, 

komunikacja wewnętrzna).
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i 

z zachowaniem warunków okre[lonych w zmianie 
planu oraz przepisów szczególnych m.in. w zakresie 
ochrony interesów osób trzecich;

2) Dopuszcza się podziaE terenu na trzy dziaEki 
budowlane, obejmujący wydzielenie dziaEki o mini-
malnej powierzchni 800 m² z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz dziaE-
ki na lokalizację siedliska rolnego, pod warunkiem 
zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla dziaEki 
poEoronej w gEębi terenu, speEniającego wymagania 
przepisów szczególnych;

3) Adaptacja istniejącego budynku mieszkalne-
go i gospodarczo-gararowego, znajdujących się w 
czę[ci frontowej dziaEki, dopuszcza się ich rozbudo-
wę oraz ewentualne uzupeEnienie o nowe budynki, 
zgodnie z przeznaczeniem terenu;

4) Na dziaEce przeznaczonej pod zabudowę za-
grodową ustala się morliwo[ć lokalizacji budynku 
mieszkalnego, zabudowy gospodarczej i gararowej; 
dopuszcza się realizację zaplecza inwentarskiego dla 

koni (stajnia, ew. wybieg) z uwzględnieniem inte-
resów osób trzecich ｠ sytuowanie budynku stajni 
poza strefą zabudowy mieszkaniowej, w poEudnio-
wej czę[ci terenu;

5) Na dziaEce przeznaczonej pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną dopuszcza się lokalizację 
budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i 
gararu jako budynku wolnostojącego, wbudowa-
nego w budynek mieszkalny lub zintegrowanego z 
budynkiem mieszkalnym i gospodarczym;

6) Zabudowa terenu z uwzględnieniem uwarun-
kowaG stanu istniejącego i przyrodniczo-krajobrazo-
wych, poprzez:

a) nawiązanie formy architektonicznej budynków 
do architektury tradycyjnej, regionalnej,

b) ujednolicenie charakteru zabudowy i jednorod-
ną kolorystykę pokrycia dachowego harmonizującą 
z krajobrazem,

c) zachowanie warunków ustaleG ogólnych zmia-
ny planu dotyczących strefy ochronnej napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej SN o szeroko[ci 15,0 
m (po ok. 7,5 m od osi linii);

7) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego ｠ dwie kondygnacje 

nadziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 10,0 
m,

b) budynku gospodarczego, gararowego, inwen-
tarskiego (stajnia) w zabudowie zagrodowej ｠ jedna 
kondygnacja nadziemna,

c) budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 7,0 m;

8) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego ｠ dach wielospadowy o 

nachyleniu poEaci 25o-45o,
b) budynku gospodarczego, gararowego, inwen-

tarskiego (stajnia) - dach wielospadowy; w przypad-
ku realizacji obiektu przy granicy dziaEki dopuszcza 
się dach jednospadowy; nachylenie poEaci ww. da-
chów do 30o;

9) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 40% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 30% jej powierzchni;
10) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
a) dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni,
b) dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną ｠ 40% jej powierzchni;
11) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym, od granicy ewidencyjnej 
istniejącej drogi wewnętrznej, oznaczonej symbo-
lem KDW (dz. nr ewid. 1302/2):

a) nie przeznaczonej na staEy pobyt ludzi ｠ 8,0 m,
b) przeznaczonej na staEy pobyt ludzi ｠ 21,0 m,
c) tylna linia zabudowy do 135,0 m od granicy 

ewid. ww. drogi,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy na dziaEce nr 
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ewid. 1286/3 ｠ 170,0 m od granicy ewid. ww. dro-
gi;

12) ObsEuga komunikacyjna ｠ istniejącą drogą 
wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW, wEączoną 
do dróg publicznych ｠ krajowej i wojewódzkiej;

13) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych ｠ 1 
miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny.

§36. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na upra-
wy polowe i zabudowę zagrodową (oznaczonego 
symbolem RP i MR) ｠terenu planistycznego poEoro-
nego w obrębie KOLONIA DUCKA, oznaczonego na 
zaEączniku Nr 23 symbolami V 10 UCm i KDW.

2. Przeznaczenie terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) terenu oznaczonego symbolem V 10 UCm - 

usEugi komercyjne,
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ droga 

wewnętrzna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenu oznaczonego symbolem V 10 UCm:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- zabudowa gospodarcza, gararowa, magazyno-

wa, 
- infrastruktura techniczna,
- obsEuga komunikacji (dojazdy, parking), zieleG 

izolacyjna,
b) terenu oznaczonego symbolem KDW ｠ infra-

struktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-

nów:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i 

na warunkach okre[lonych w zmianie planu;
2) Morliwo[ć lokalizacji zakEadu usEugowego o 

dziaEalno[ci nieuciąrliwej, dopuszcza się usEugi ko-
mercyjne z zakresu handlu, napraw sprzętu i pojaz-
dów, montar instalacji gazowych w samochodach 
osobowych i dostawczych oraz inne usEugi o zbliro-
nych wymaganiach lokalizacyjnych, pod warunkiem 
zachowania przepisów szczególnych m. in. doty-
czących interesów osób trzecich;

3) Dopuszcza się funkcję usEugową w obiekcie 
wolnostojącym lub w budynku wielofunkcyjnym: 
usEugowo-mieszkalnym, usEugowo-gospodarczym;

4) ObsEuga komunikacyjna wewnętrzną drogą do-
jazdową, oznaczoną symbolem KDW, o szeroko[ci 
minimum 5,0 m, zapewniającą dojazd do istniejącej 
i planowanej zabudowy w gEębi terenu, zgodnie z 
zasadą orientacyjnie okre[loną na zaEączniku gra-
ficznym;

5) Funkcję mieszkalną dopuszcza się w formie bu-
dynku mieszkalnego wolnostojącego, jako uzupeE-
nienie zabudowy dziaEki, jego lokalizacja zgodnie z 
zasadą dobrego sąsiedztwa ｠ w tylnej jej czę[ci lub 
w budynku usEugowo-mieszkalnym;

6) Dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzy-
szącego funkcji usEugowo-mieszkalnej: gararowej, 
magazynowej, gospodarczej , z zachowaniem wy-
magaG przepisów szczególnych i ochrony uzasad-

nionych interesów osób trzecich;
7) Zagospodarowanie czę[ci dziaEki zielenią izola-

cyjną, urządzenie miejsc parkingowych, podjazdów, 
itp.;

8) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go ｠ dwie kondygnacje nadziemne, druga w podda-
szu urytkowym, do 10,0 m,

b) budynku usEugowego, gospodarczego, gararo-
wego, magazynowego ｠ jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 7,0 m;

9) Geometria dachów:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

｠ dach wielospadowy o nachyleniu poEaci 25o-45o, 
b) budynku usEugowego, gospodarczego, gararo-

wego, magazynowego - dach wielospadowy; do-
puszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu po-
Eaci do 30o;

10) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
- 50% powierzchni terenu planistycznego;

11) Minimalny wskapnik powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej - 30% powierzchni terenu plani-
stycznego;

12) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 
zaEącznikiem graficznym:

a) od granicy ewidencyjnej istniejącej drogi we-
wnętrznej, oznaczonej symbolem KDW (dziaEka nr 
ewid.1302/2):

- nie przeznaczonej na staEy pobyt ludzi - 12,0 m,
- przeznaczonej na staEy pobyt ludzi ｠ 21,0 m,
b) od projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczo-

nej symbolem KDW ｠ 4,0 m;
13) ObsEuga komunikacyjna - ogólnodostępną dro-

gą wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW;
14) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe / 25 m2 powierzchni za-

budowy usEugowej.

§37. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na zieleG 
izolacyjną (oznaczonego symbolem ZI) ｠terenu pla-
nistycznego poEoronego w obrębie KOLONIA DUC-
KA, oznaczonego na zaEączniku Nr 24 symbolami  
V 14 KS i KDW.

2. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 
V 14 KS:

1) Przeznaczenie podstawowe - teren obsEugi ko-
munikacji - parking;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleG izolacyjna,
b) infrastruktura techniczna,
c) obsEuga komunikacji (ciągi wewnętrzne prze-

jezdne, place nawrotowe).
3. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

KDW:
1) Przeznaczenie podstawowe ｠ droga dojazdowa 

- wewnętrzna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura 

techniczna.
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4. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nów:

1) Zagospodarowanie terenu zgodnie z przezna-
czeniem i z zasadami okre[lonymi w zmianie planu i 
zachowaniem przepisów szczególnych;

2) Lokalizacja parkingu, z wydzieleniem miejsc po-
stojowych oraz wewnętrznych dojazdów i nawro-
tów;

3) Rekultywacja i uksztaEtowanie terenu, uwzględ-
niające wydzielenie wyrównanej czę[ci dziaEki na 
parking oraz wyprofilowanie obrzery skarpy na po-
wiązanie komunikacyjne i funkcjonalne z terenem 
oznaczonym symbolem V 15 UC;

4) Utwardzenie podEora parkingu i podjazdów z 
zabezpieczeniem przed spEywem i przenikaniem do 
wód i ziemi substancji szkodliwych dla [rodowiska;

5) W zagospodarowaniu terenu uwzględnić wypo-
sarenie w towarzyszące obiekty maEej architektury i 
urządzenia infrastruktury technicznej, w tym o[wie-
tlenie parkingu;

6) Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem 
ustaleG ogólnych zmiany planu dotyczących strefy 
ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
[redniego napięcia;

7) W czę[ci terenu poEoronego w strefie wEącze-
nia istniejącej drogi wewnętrznej oznaczonej sym-
bolem KDW, do drogi krajowej, obowiązuje posze-
rzenie linii rozgraniczającej drogi i narorne [cięcie 
linii rozgraniczających terenu parkingu;

8) W zagospodarowaniu terenu nalery uwzględ-
nić wydzielenie projektowanej drogi dojazdowej 
wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW, o mini-
malnej szeroko[ci 5,0 m, obsEugującej tereny objęte 
zmianą planu oraz dziaEki z nimi sąsiadujące, poEo-
rone na póEnoc, z zachowaniem przepisów szcze-
gólnych z zakresu gospodarki nieruchomo[ciami; 
wEączenie ww. drogi dojazdowej do istniejącej drogi 
wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW, zgodnie z 
warunkami pkt 10;

9) Urządzenie zieleni izolacyjnej ｠ nasadzenia ga-
tunków drzew i krzewów odpornych na oddziaEywa-
nie odkomunikacyjne, z zastrzereniem pkt 6;

10) ObsEuga komunikacyjna parkingu - z istniejącej 
drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW (po-
Eoronej poza obszarem opracowania); obowiązuje 
zakaz realizacji nowych zjazdów z drogi krajowej nr 
19. Lokalizacja zjazdu na obszar V 14 KS (wEącze-
nia projektowanej drogi dojazdowej ｠ wewnętrznej, 
oznaczonej symbolem KDW) z istniejącej drogi we-
wnętrznej KDW (poEoronej poza obszarem opraco-
wania) - poza obszarem oddziaEywania istniejącego 
poEączenia z drogą krajową nr 19 ｠ w sąsiedztwie 
terenu V 15 UC.

§38. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na zie-
leG izolacyjną i zabudowę zagrodową (oznaczonego 
symbolem ZI i MR) ｠terenu planistycznego poEoro-
nego w obrębie KOLONIA DUCKA, oznaczonego na 
zaEączniku Nr 24 symbolem V 15 UC.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe - usEugi komercyj-

ne, nieuciąrliwe;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarczo-magazynowa, gararo-

wa,
b) infrastruktura techniczna,
c) obsEuga komunikacji (podjazdy, place),
d) zieleG izolacyjna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem i 

z zachowaniem warunków okre[lonych w zmianie 
planu;

2) Dopuszcza się lokalizację obiektów przezna-
czonych na usEugi komercyjne w zakresie handlu 
detalicznego i hurtowego oraz jego zaplecze ma-
gazynowo- skEadowe, gararowe i techniczne, z za-
chowaniem wymagaG ochrony [rodowiska dotyczą-
cych dotrzymania standardów jako[ci [rodowiska 
okre[lonych w przepisach szczególnych;

3) Rekultywacja terenu w strefie wyrobiska - 
uksztaEtowanie podEora dla potrzeb zabudowy i 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem, do-
puszcza się lokalizację obiektów typu pawilonowe-
go, urządzenie podjazdów i miejsc postojowych dla 
potrzeb obsEugi funkcji terenu;

4) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) obiekty usEugowe, magazynowe- jedna kondy-

gnacja nadziemna, do 8,0 m,
b) obiekt gospodarczy lub gararowy - jedna kon-

dygnacja nadziemna do 6,0 m;
5) Geometria dachów:
a) obiekty usEugowe, magazynowe ｠ dach wielo-

spadowy o nachyleniu poEaci 10o-35o; dopuszcza 
się dachy pEaskie i jednospadowe o nachyleniu po-
Eaci do 30o, 

b) obiekt gospodarczy lub gararowy - dachy wie-
lospadowe, dopuszcza się dachy jednospadowe; 
nachylenie ww. poEaci do 30o;

6) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
50% jej powierzchni;

7) Minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 30% jej powierzchni;

8) Nieprzekraczalna linia zabudowy - od granicy 
ewidencyjnej istniejącej drogi wewnętrznej, plano-
wanej do przebudowy (dziaEka nr ewid. 1256/3 i 
1302/2), oznaczonej symbolem KDW ｠ 15,0 m, 
zgodnie z zaEącznikiem graficznym; 

9) ObsEuga komunikacyjna - istniejącą drogą we-
wnętrzną, oznaczoną symbolem KDW (dziaEka nr 
ewid. 1256/3 i 1302/2 ) i projektowaną drogą we-
wnętrzną wydzieloną z terenu oznaczonego symbo-
lem V 14 KS;

10) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych - 1 
miejsce parkingowe / 25 m2 powierzchni zabudowy 
obiektów usEugowo-magazynowych.

§39. Ustala się stawki procentowe opEaty plani-
stycznej na rzecz gminy od wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci będącego skutkiem wej[cia w rycie zmia-
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ny planu, w wysoko[ci:
1) 5 % wzrostu warto[ci nieruchomo[ci terenów 

przeznaczonych na:
a) zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkanio-

wą jednorodzinną (w przypadku zbycia na rzecz 
zstępnych) - oznaczonych symbolami RM,MN,

b) drogi wewnętrzne ｠ oznaczonych symbolem 
KDW,

c) infrastrukturę techniczną (nie oznaczoną na ry-
sunku zmiany planu),

d) zabudowę zagrodową ｠ oznaczonych symbo-
lem RM,

e) zieleG izolacyjną ｠ oznaczonych symbolem ZI;
2) 10 % wzrostu warto[ci nieruchomo[ci terenów 

przeznaczonych na:
a) przemysE, bazy, skEady ｠ oznaczonych symbo-

lem P,
b) obsEugę komunikacji ｠ oznaczonych symbolem 

KS;
3) 30 % wzrostu warto[ci nieruchomo[ci terenów 

przeznaczonych na:
a) zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkanio-

wą jednorodzinną - oznaczonych symbolem RM,MN,
b) usEugi komercyjne ｠ oznaczonych symbolem 

UC,
c) usEugi komercyjne z dopuszczeniem funkcji 

mieszkaniowej ｠ oznaczonych symbolem UCm,
d) zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednoro-

dzinną i usEugi komercyjne - oznaczonych symbolem 
RM,MN,UC,

e) usEugi publiczne, usEugi komercyjne i zabudowę 
pensjonatową - oznaczonych symbolem UP,UC,MP,

f) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letni-
skową - oznaczonych symbolem MN,ML,

g) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ｠ ozna-
czonych symbolem MN,

h) zabudowę pensjonatową ｠ oznaczonych sym-
bolem MP.

§40. 1. W zakresie objętym zmianą przestają obo-
wiązywać ustalenia planu.

2. Przestają obowiązywać ustalenia zmiany planu 
uchwalonej uchwaEą Nr XLII/268/06 Rady Gminy 
Lubartów z dnia 20.10.2006 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 
36, poz. 947 z 2 marca 2007 r.).

§41. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Lubartów.

§42. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§43. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubelskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Robert Piętka
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GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY
O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU LUB
RÓ¯NYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
-ŒCIŒLE OKREŒLONA

OZNACZENIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNA 
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TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ,
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
I US£UG KOMERCYJNYCH

TEREN LEŒNY - WG EW. GRUNTÓW
S¥SIADUJ¥CY Z TERENEM OPRACOWANIA

DROGA POWIATOWA KLASY L - LOKALNA,
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- GOSPODARCZA
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GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY
O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU LUB
RÓ¯NYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
-ŒCIŒLE OKREŒLONA

OZNACZENIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

MN TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ

DROGA GMINNA
KLASY L - LOKALNA

KDG(L)

ZIELEÑ OS£ONOWA

GRANICA PLANISTYCZNEJ STREFY
OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ “OW”

ZA£¥CZNIK NR 2
DO UCHWA£Y NR IX/55/11
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 22 LIPCA 2011 R.
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GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

OZNACZENIA

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA -ŒCIŒLE OKREŒLONA

NIEPRZEKRACZALNA 
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TEREN ZABUDOWY PENSJONATOWEJ
Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ Z POKOJAMI GOŒCINNYMI

MP

PROJEKTOWANE POSZERZENIE ISTNIEJ¥CEJ
DROGI WEWNÊTRZNEJ

DROGA WEWNÊTRZNA - PROJEKTOWANA

KDW
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ZL LAS

PROPONOWANY PODZIA£ TERENU
NA DZIA£KI BUDOWLANE
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I ZABUDOWY PENSJONATOWEJ
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ZMIAN¥ PLANU

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA -ŒCIŒLE OKREŒLONA
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D. OBRÊB LISÓW

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU
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D. OBRÊB LISÓW

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA -ŒCIŒLE OKREŒLONA

OZNACZENIA

MN TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ

ZABUDOWA ADAPTOWANA
GOSPODARCZA / MIESZKANIOWA

NIEPRZEKRACZALNA 
PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWYM

NIEPRZEKRACZALNA 
PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWY NIEG KDG(L)

DROGA WEWNÊTRZNA - ISTNIEJ¥CA / WYMAGANE
POSZERZENIE DROGI WEWNÊTRZNEJKDW

KDG(L)

KDW



Poz. 2514 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13373 ｠

541/1

541/2

10 10 20 30 40 50m0

SKALA 1:1 000

1cm = 10m

PROPONOWANY PODZIA£ TERENU
NA DZIA£KI BUDOWLANE

DROGA GMINNA
KLASY L - LOKALNA

KDG(L)

ZA£¥CZNIK NR 6
DO UCHWA£Y NR IX/55/11
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 22 LIPCA 2011 R.

D15MN

KDW

D16MN

G

M

G

M



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13374 ｠ Poz. 2514 

E. OBRÊB KOLONIA WOLA MIECZYS£AWSKA

KDP(L)

Mieczys³awka

G

M E3RM

K
D

W



Poz. 2514 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13375 ｠

WSKA

10 10 20 30 40 50m0

SKALA 1:1 000

1cm = 10m

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNA 
NIE PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWY

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA - ŒCIŒLE OKREŒLONA

OZNACZENIA

G

TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJRM

TEREN LEŒNY - WG EW. GRUNTÓW
S¥SIADUJ¥CY Z TERENEM OPRACOWANIAZL

NIEPRZEKRACZALNA 
PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWYM

DROGA POWIATOWA
KLASY L - LOKALNA

KDP(L)

PROPONOWANY PODZIA£ TERENU
NA DZIA£KI BUDOWLANE

DROGA WEWNÊTRZNA - PROJEKTOWANAKDW

ZA£¥CZNIK NR 7
DO UCHWA£Y NR IX/55/11
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 22 LIPCA 2011 R.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13376 ｠ Poz. 2514 

89

87

50

45

G
M

F. OBRÊB MIECZYS£AWKA

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

NIEPRZEKRACZALNA 
NIE PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWY

PROPONOWANY PODZIA£ TERENU
NA DZIA£KI BUDOWLANE

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA -ŒCIŒLE OKREŒLONA

NIEPRZEKRACZALNA 
PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

G

M

OZNACZENIA

TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJRM

DROGA GMINNA
KLASY L - LOKALNA

KDG(L)

DROGA WEWNÊTRZNA - PROJEKTOWANAKDW



Poz. 2514 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13377 ｠
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51
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)
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F5RM
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W

K
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10 10 20 30 40 50m0

SKALA 1:1 000

1cm = 10m

ZA£¥CZNIK NR 8
DO UCHWA£Y NR IX/55/11
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 22 LIPCA 2011 R.
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F. OBRÊB MIECZYS£AWKA ZA£¥CZNIK NR 9
DO UCHWA£Y NR IX/55/11
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 22 LIPCA 2011 R.
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SKALA 1:1 000

1cm = 10m

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA -ŒCIŒLE OKREŒLONA

OZNACZENIA

DROGA GMINNA
KLASY L - LOKALNA

KDG(L)

DROGA WEWNÊTRZNA
- ISTNIEJ¥CA / PROJEKTOWANAKDW

TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
I MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJRM,MN

PROPONOWANY PODZIA£ TERENU
NA DZIA£KI BUDOWLANE

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

F6RM,MN



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13380 ｠ Poz. 2514 

G. OBRÊB WINCENTÓW

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNA 
PRODUKCYJNEJ

LINIA ZABUDOWY

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA -ŒCIŒLE OKREŒLONA

OZNACZENIA

P TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SK£ADÓW
I MAGAZYNÓW

DROGA POWIATOWA KLASY L - LOKALNA,
DOCELOWO KLASY Z - ZBIORCZA

KDP(L/Z)

P

MN TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ

ZABUDOWA ADAPTOWANA
GOSPODARCZA / MIESZKANIOWA

G1P



Poz. 2514 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13381 ｠

393/1

393/2

392

47/3

10 10 20 30 40 50m0

SKALA 1:1 000

1cm = 10m

ZA £¥ C ZN IK N R  10
D O U C HWA £Y  N R  IX /55/11
R A D Y  GMIN Y  LU BA R TÓW
Z D N IA  22 LIPC A  2011 R .
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Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13382 ｠ Poz. 2514 

G. OBRÊB WINCENTÓW

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

NIEPRZEKRACZALNA 
NIE PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWY

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA -ŒCIŒLE OKREŒLONA

OZNACZENIA

NIEPRZEKRACZALNA 
PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWY

G

M

DROGA WEWNÊTRZNAKDW

DROGA POWIATOWA KLASY L - LOKALNA,
DOCELOWO KLASY Z - ZBIORCZA

KDP(L/Z)

ZABUDOWA ADAPTOWANA
- MIESZKANIOWA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
I MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJRM,MN

PROPONOWANY PODZIA£ TERENU
NA DZIA£KI BUDOWLANE

G

M



Poz. 2514 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13383 ｠

407/3

10 10 20 30 40 50m0

SKALA 1:1 000

1cm = 10m

ZA£¥CZNIK NR 11
DO UCHWA£Y NR IX/55/11
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 22 LIPCA 2011 R.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13384 ｠ Poz. 2514 

960/1

960/2

H. OBRÊB SKROBÓW
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H7RM,MN
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W

KDW



Poz. 2514 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13385 ｠

10 10 20 30 40 50m0

SKALA 1:1 000

1cm = 10m

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

OZNACZENIA

TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
I MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJRM,MN

PROJEKTOWANE POSZERZENIE ISTNIEJ¥CEJ
DROGI WEWNÊTRZNEJKDW

NAPOWIETRZNA LINIA
ELEKTROENERGETYCZNA SN
ZE STREF¥ OCHRONNA

PROPONOWANY PODZIA£ TERENU
NA DZIA£KI BUDOWLANE

LINIE ROZGRANICZAJ¥CE TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA - ŒCIŒLE
OKREŒLONA / ORIENTACYJNA

DROGA WEWNÊTRZNA - PROJEKTOWANAKDW

ZA£¥CZNIK NR 12
DO UCHWA£Y NR IX/55/11
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 22 LIPCA 2011 R.
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I5RM,MNK
D

W

KDP(Z/G) Lubartów
Michów

G

M

I. OBRÊB KOLONIA SKROBÓW

OZNACZENIA

ZA£¥CZNIK NR 13
DO UCHWA£Y NR IX/55/11
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 22 LIPCA 2011 R.
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I7MN

K
D

W

KDG(D)

10 10 20 30 40 50m0

SKALA 1:1 000

1cm = 10m

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNA 
NIE PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWY

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA -ŒCIŒLE OKREŒLONA

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA - ORIENTACYJNA

OZNACZENIA

NIEPRZEKRACZALNA 
PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWY

G

M

PROPONOWANY PODZIA£ TERENU
NA DZIA£KI BUDOWLANE

MN TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ

KDP(Z/G) DROGA POWIATOWA KLASY Z - ZBIORCZA,
DOCELOWO KLASY G - G£ÓWNA

DROGA WEWNÊTRZNA - PROJEKTOWANAKDW

DROGA GMINNA
KLASY D - DOJAZDOWA

KDG(D)

NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA
SN ZE STREF¥ OCHRONNA

TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ 
I MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJRM,MN
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158

159/8

K
D

W

I9MN

G

M

KDP(Z/G) Lubartów
Michów

I. OBRÊB KOLONIA SKROBÓW

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNA 
NIE PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWY

PROPONOWANY PODZIA£ TERENU
NA DZIA£KI BUDOWLANE

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA -ŒCIŒLE OKREŒLONA

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA - ORIENTACYJNA

OZNACZENIA

NIEPRZEKRACZALNA 
PRZEZNACZONEJ NA STA£Y POBYT LUDZI

LINIA ZABUDOWY

G

M

MN TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ

TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
I MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJRM,MN

KDP(Z/G) DROGA POWIATOWA KLASY Z - ZBIORCZA,
DOCELOWO KLASY G - G£ÓWNA

DROGA GMINNA
KLASY D - DOJAZDOWA

KDG(D)

ZA£¥CZNIK NR 14
DO UCHWA£Y NR IX/55/11
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 22 LIPCA 2011 R.
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159/9

160/9

159/7

157/6

KDG(D)

I10MN
I11RM,MN
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10 10 20 30 40 50m0

SKALA 1:1 000

1cm = 10m

DROGA WEWNÊTRZNA - PROJEKTOWANAKDW

KLASY D - DOJAZDOWA
KDG(D)

NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA
SN ZE STREF¥ OCHRONN¥
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404403
402401

400

S

J. OBRÊB WIEŒ NOWODWÓR

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA -ŒCIŒLE OKREŒLONA

OZNACZENIA

ZABUDOWA ADAPTOWANA

PROPONOWANY PODZIA£ TERENU
NA DZIA£KI BUDOWLANE

PROJEKTOWANE POSZERZENIE ISTNIEJ¥CEJ
DROGI WEWNÊTRZNEJKDW

MN TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ

DROGA WEWNÊTRZNA - PROJEKTOWANAKDW

ZA £¥ C ZN IK N R  15
D O U C HWA £Y  N R  IX /55/11
R A D Y  GMIN Y  LU BA R TÓW
Z D N IA  22 LIPC A  2011 R .
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SKALA 1:1 000

1cm = 10m
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Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13392 ｠ Poz. 2514 

191

185

JL. OBRÊB NOWODWÓR B.M. LUBARTÓW

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY, MIASTA

LINIE ROZGRANICZAJ¥CE TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA -ŒCIŒLE OKREŒLONA / ORIENTACYJNA

OZNACZENIA

P TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SK£ADÓW
I MAGAZYNÓW

ZIELEÑ IZOLACYJNAZI

ULICA KLASY LKDL

NAPOWIETRZNA
SN ZE STREF¥ OCHRONNA



Poz. 2514 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13393 ｠

200
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179
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177/1

10 10 20 30 40 50m0

SKALA 1:1 000

1cm = 10m

TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SK£ADÓW
I MAGAZYNÓW

ZIELEÑ IZOLACYJNA / OS£ONOWA

 L - LOKALNA

NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA
SN ZE STREF¥ OCHRONNA - ORIENTACYJNY PRZEBIEG

ZA£¥CZNIK NR 16
DO UCHWA£Y NR IX/55/11
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 22 LIPCA 2011 R.
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220/3

221/1

K. OBRÊB NOWODWÓR PIASKI

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA -ŒCIŒLE OKREŒLONA

OZNACZENIA

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ 
I MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJRM,MN

DROGA WEWNÊTRZNA - PROJEKTOWANAKDW

DROGA GMINNA KLASY D - DOJAZDOWA,
DOCELOWO KLASY L - LOKALNA

KDG(D/L)

KAPLICZKA

ZABUDOWA ADAPTOWANA
GOSPODARCZA / MIESZKANIOWA

ZIELEÑ OS£ONOWA

PROPONOWANY PODZIA£ TERENU
NA DZIA£KI BUDOWLANE

ZA£¥CZNIK NR 17
DO UCHWA£Y NR IX/55/11
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 22 LIPCA 2011 R.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13396 ｠ Poz. 2514 
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ZL

N2MN,ML

KDW

N. OBRÊB MAJDAN KOZ£OWIECKI



Poz. 2514 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13397 ｠
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6/12

K
�G(D)

W
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20 20 40 60 80 100m0

SKALA 1:2 000

1cm = 20m

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

GRANICA KOZ£OWIECKIEGO
PARKU KRAJOBRAZOWEGO

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY O RÓ¯NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA -ŒCIŒLE OKREŒLONA

OZNACZENIA

LAS / TEREN LEŒNY - WG EW. GRUNTÓW
S¥SIADUJ¥CY Z TERENEM OPRACOWANIAZL

DROGA GMINNA
KLASY D - DOJAZDOWA

KDG(D)

DROGA WEWNÊTRZNA - ISTNIEJ¥CAKDW

PROPONOWANY PODZIA£ TERENU
NA DZIA£KI BUDOWLANE

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ I LETNISKOWEJ (REKREACJI
INDYWIDUALNEJ)

MN,ML

ZA£¥CZNIK NR 18
DO UCHWA£Y NR IX/55/11
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 22 LIPCA 2011 R.



D
ziennik U

rzędow
y

W
ojew

ództw
a Lubelskiego N

r 1
5
7

｠
 1

3
3
9
8
 ｠

Poz. 2
5
1
4
 

N. OBRÊB MAJDAN KOZ£OWIECKI

GRANICA TERENU OBJÊTEGO
ZMIAN¥ PLANU

NIEPRZEKRACZALNA
LINIA ZABUDOWY

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA TERENY
O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓ¯NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA
-ŒCIŒLE OKREŒLONA

OZNACZENIA

ZA£¥CZNIK NR 19
DO UCHWA£Y NR IX/55/11
RADY GMINY LUBARTÓW
Z DNIA 22 LIPCA 2011 R.
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10 10 20 30 40 50m0

SKALA 1:1 000

1cm = 10m

RÓW MELIORACYJNY

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ I LETNISKOWEJ

MN,ML

DROGA GMINNA
KLASY L - LOKALNA

KDG(L)

ZIELEÑ OS£ONOWA

RP TERENY ROLNE WED UG PLANU£

N8MN,ML

RP



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 157 ｠ 13400 ｠ Poz. 2514 

322/4

320/2

322/3

323

S

U. OBRÊB £UCKA
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ZaEącznik Nr 25 
do UchwaEy Nr IX/55/11 

Rady Gminy Lubartów 
z dnia 22 lipca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PU-
BLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO GMINY LUBARTÓW ｠ II ETAP 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Lubartów ｠ II etap wy-
Eorono do publicznego wglądu w terminie od 8 do 

28 czerwca 2011 roku. W ustalonym terminie tj. do 
12 lipca 2011 roku nie wniesiono uwag. 
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ZaEącznik Nr 26
do UchwaEy Nr IX/55/11 

Rady Gminy Lubartów 
z dnia 22 lipca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRE-
SU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASA-

DACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 

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 pópniej-
szymi zmianami) stwierdza się, re dla terenów obję-
tych zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje się inwestycję z zakresu 
infrastruktury technicznej nalerącą do zadaG wEa-

snych gminy tj. sieć wodociągową i kanalizacyjną, 
w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny gminy. In-
frastruktura finansowana będzie przez Gminę Lubar-
tów ze [rodków wEasnych, [rodków pomocowych 
Unii Europejskiej lub innych dotacji i ewentualnie 
kredytów preferencyjnych, funduszy ochrony [ro-
dowiska oraz prywatnych inwestorów. 
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