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UCHWADA NR III/12/2011

 RADY GMINY DABUNIE

 z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dabunie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj 
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) 
oraz art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz.717 z 
pópn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

DZIAD I
Ustalenia ogólne

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Dabunie ｦ, uchwalonym uchwa-
Eą Nr XXIV/135/01 Rady Gminy Dabunie z dnia 27 
grudnia 2001 r. z pópniejszymi zmianami, uchwala 
się zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dabunie, zwaną dalej ｧpla-
nemｦ.

2. Plan obejmuje teren poEorony w miejscowo[ci 
DabuGki Pierwsze (w obrębie geod. DabuGki) w gra-
nicach dziaEki nr ewid. 183/1,187/2.

3. Plan stanowią:
1) ustalenia planu ｠ będące tre[cią niniejszej 

uchwaEy;
2) rysunek planu w skali 1: 500 ｠ stanowiący za-

Eącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwaEy.
4. Ustalenia planu wyrarone są w formie:
1) ustaleG ogólnych dotyczących obszaru objęte-

go planem, zawartych w Dziale I niniejszej uchwaEy;
2) ustaleG szczegóEowych dotyczących prze-

znaczenia terenu, zawartych w Dziale II niniejszej 
uchwaEy.

5. Rysunek planu okre[la przestrzenny zasięg ob-
szarów funkcjonalnych wyodrębnionych liniami po-
dziaEu uwidocznionymi graficznie oraz przestrzenny 
zasięg ograniczeG i uwarunkowaG dla dziaEalno[ci 
inwestycyjnej, wynikającej z ustaleG planu.

6. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczają-
cymi obowiązują ustalenia ogólne, ustalenia szcze-
góEowe i rysunek planu.

§2. Integralną czę[cią niniejszej uchwaEy są:
1) zaEącznik Nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie w 

sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Dabunie;

2) zaEącznik Nr 3 - zawierający rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dabunie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

§3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
stanowiące tre[ć niniejszej uchwaEy;

2) rysunku planu - nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, przedstawiony na mapie zasad-
niczej w skali 1:500, stanowiącej zaEącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwaEy;

3) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi, aktualne w momencie wykonywania 
niniejszej uchwaEy;

4) terenie- nalery przez to rozumieć wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren o 
okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodaro-
wania;

5) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie, wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe terenu w sposób okre[lony ustalenia-
mi planu;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć wyznaczoną dla terenu linię, której nie 
more przekroczyć raden element projektowanej za-
budowy z wyEączeniem inwestycji z zakresu infra-
struktury telekomunikacyjnej;

8) zabudowie usEugowej ｠ nalery przez to rozu-
mieć wszelkie budynki i budowle, które w caEo[ci 
lub czę[ci sEurą do dziaEalno[ci, której celem jest za-
spokajanie potrzeb ludno[ci, z wykluczeniem przed-
sięwzięć okre[lonych w przepisach szczególnych, 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
i zdrowie ludzi poza inwestycjami z zakresu infra-
struktury telekomunikacyjnej;

9) urządzeniach infrastruktury technicznej ｠ nale-
ry przez to rozumieć zarówno sieci jak i urządzenia 
kubaturowe związane z uzbrojeniem terenu, których 
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jednoznacznej lokalizacji nie okre[la się w planie;
10) powierzchni biologicznie czynnej - nalery 

przez to rozumieć powierzchnię dziaEki niezabudo-
waną i nieutwardzoną, nie stanowiącą nawierzchni 
dojazdów i doj[ć pieszych, pokrytą ro[linno[cią na-
turalną lub urządzoną oraz trawiaste nawierzchnie 
urządzeG sportowych, powierzchnie wodne a takre 
parkingi ekologiczne (kostka rzymska);

2. Pojęcia niezdefiniowane nalery rozumieć zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

§4. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenu objętego planem 
poEoronego w miejscowo[ci DabuGki Pierwsze (ob-
ręb geod. DabuGki);

2) ustalenie warunków zabudowy i zasad zago-
spodarowania terenu objętego planem;

3) okre[lenie zasad ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego.

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następu-
jące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnym sposobie urytkowania;

2) linie zabudowy nieprzekraczalne.
3. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie 

wymienione w ust. 2 mają charakter postulowany 
lub informacyjny.

RozdziaE 2
Oznaczenia planu

§5. 1. Terenowi wyznaczonemu w planie liniami 
rozgraniczającymi przypisuje się okre[lone przezna-
czenie podstawowe, przedstawione barwnym ozna-
czeniem graficznym i literowym na rysunku planu, 
okre[lające sposób urytkowania terenu: U ｠ teren 
zabudowy usEugowej.

2. Ustalenia szczegóEowe w zakresie przeznacze-
nia terenu z uwzględnieniem powyrszego symbolu 
zawarte są w Dziale II niniejszej uchwaEy. Przyjęte 
oznaczenia są adekwatne z tre[cią rysunku planu.

RozdziaE 3
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§6. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony 
i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) ustala się, z zastrzereniem pkt 2 i 3 , jedy-
nie inwestowanie zgodne z ustalonym w niniejszej 
uchwale przeznaczeniem podstawowym (funkcją) 
terenu;

2) w granicach terenu morliwa jest lokalizacja 
obiektów z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego 
pod warunkiem, re nie przekroczą one 20% po-
wierzchni terenu o przeznaczeniu podstawowym;

3) dopuszcza się lokalizację, w sposób nie kolidu-
jący z podstawowym przeznaczeniem oraz zgodnie 
z przepisami odrębnymi, nie przedstawionych na ry-

sunku planu urządzeG infrastruktury technicznej;
4) budynki, ich forma oraz usytuowanie na dziaEce 

wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu 
(ogrodzenia, garare, obiekty maEej architektury, de-
tal architektoniczny oraz zieleG) muszą uwzględniać 
uksztaEtowanie i poEorenie terenu, jego ekspozycję 
oraz zastane sąsiedztwo;

5) wprowadza się zakaz grodzenia nieruchomo[ci 
ogrodzeniami z elementów betonowych; dopuszcza 
się ogrodzenia drewniane, murowane lub z siatki;

6) ustala się zasady sytuowania no[ników rekla-
mowych:

a) dozwolona jest reklama na budynku dostosowa-
na indywidualnie do stylistyki i kompozycji obiektu 
po względem gabarytów, kolorystyki oraz ksztaEtu;

b) wyklucza się lokalizację wolnostojących, wiel-
kogabarytowych tablic reklamowych typu billboar-
dy.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7. 1. Teren objęty planem poEorony jest w są-
siedztwie obszarów specjalnej ochrony ptaków Na-
tura 2000 ｧDolina Górnej DabuGki ｦ kod PLB060013 
oraz projektowanych obszarów specjalnej ochrony 
siedlisk Natura 2000 ｧDoliny DabuGki i Topornicyｦ 
kod PLH060087, ｧBródekｦ kod PLH060085, ｧDa-
bunieｦ｣ kod PLH060080; zakazane są dziaEania mo-
gące znacząco negatywnie oddziaEywać na siedliska 
przyrodnicze i gatunki chronione w sieci obszarów 
Natura 2000.

2. Teren objęty planem lery w zasięgu projekto-
wanej strefy ochronnej GEównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 407 (CheEm ｠ Zamo[ć) w 
granicach której wprowadza się zakazy:

1) wznoszenia obiektów budowlanych i wykony-
wania robót, które mogą powodować zanieczysz-
czenie trwaEe gruntów lub wód;

2) odprowadzania nie oczyszczonych [cieków do 
wód powierzchniowych i gruntu;

3) utrzymywania otwartych rowów [ciekowych i 
zbiorników [ciekowych.

3. Przy projektowaniu budynków oraz ich usytu-
owania na dziaEce wraz z innymi elementami zago-
spodarowania terenu (obiekty maEej architektury, 
zieleG) ustala się obowiązek uwzględnienia walorów 
uksztaEtowania i poEorenia terenu.

4. Teren objęty planem o funkcji zabudowy usEu-
gowej (usEugi hotelarskie) oznaczony symbolem U 
nalery do grupy terenów chronionych przed haEa-
sem zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony 
[rodowiska. Dopuszczalny poziom haEasu dla tych 
terenów wynosi:

1) w przypadku haEasu komunikacyjnego 60dB w 
porze dziennej i 50dB w porze nocnej;

2) w przypadku haEasu z pozostaEych pródeE 55dB 
w porze dziennej i 45dB w porze nocnej.
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RozdziaE 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§8. 1. W granicach planu nie występują obiekty 
i tereny chronione na mocy przepisów o ochronie 
dóbr kultury.

2. Przypadkowe dokonanie znaleziska archeolo-
gicznego zobowiązuje do wstrzymania realizowa-
nych prac, zabezpieczenia znaleziska i miejsca od-
krycia oraz powiadomienie o znalezisku wEa[ciwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta 
gminy, a kontynuacja robót będzie morliwa pod sta-
Eym nadzorem archeologicznym po wcze[niejszym 
wykonaniu badaG interwencyjnych przez uprawnio-
nego archeologa, na podstawie pozwolenia konser-
watorskiego.

3. Przy projektowaniu obiektów budowlanych - 
ich formy i detali architektonicznych ustala się wy-
móg nawiązania do form architektury regionalnej.

RozdziaE 6
Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§9. Na obszarze objętym planem nie znajdują się 
tereny przestrzeni publicznej.

RozdziaE 7
Zasady ochrony innych terenów i obiektów

§10. Na obszarze objętym planem nie znajdują się 
tereny nararone na niebezpieczeGstwo powodzi, te-
reny górnicze ani inne obiekty i tereny podlegające 
ochronie.

RozdziaE 8
SzczegóEowe zasady i warunki scalania gruntów i 

podziaEu nieruchomo[ci

§11. Na obszarze objętym planem nie wyznacza 
się terenów wymagających scalania i podziaEu nie-
ruchomo[ci.

RozdziaE 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia i urytkowania terenów

§12. Teren przeznaczony w planie pod zabudo-
wę usEugową do czasu realizacji planowanej funkcji 
more być urytkowane w sposób dotychczasowy.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

§13. 1. Ustala się teren zabudowy usEugowej 
oznaczony na rysunku planu symbolem U.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się 
jako przeznaczenie podstawowe:

1) usEugi hotelarskie;
2) wydzielone parkingi do 60 miejsc postojowych 

ogóEem dla obsEugi projektowanego obiektu.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o 

którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) usEugi handlu;
2) urządzenia sportowo-rekreacyjne;
3) otwarty zbiornik p-por;
4) urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacji.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

1) przeznacza się do likwidacji obiekty budowlane, 
zaznaczone na rysunku planu;

2) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki maks. 
50%; obowiązuje pozostawienie min. 30% po-
wierzchni biologicznie czynnej;

3) stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe 
dla samochodów osobowych powinny mieć na-
wierzchnię utwardzoną ze spadkiem zapewniającym 
spEyw wody; wody opadowe z terenu parkingu wy-
magają podczyszczenia przed odprowadzeniem do 
gruntu;

4) ustala się następujące parametry zabudowy:
a) maksymalna ilo[ć kondygnacji obiektu hotelo-

wego ｠ trzy kondygnacje nadziemne (trzecia kondy-
gnacja w poddaszu),

b) wysoko[ć elewacji frontowej do okapu ｠ do 
8,0 m,

c) dach dwuspadowy z dopuszczeniem naczóEków 
i lukarn o kącie nachylenia poEaci do 35º, wysoko[ć 
kalenicy ｠ do 15,0 m;

5) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 
frontu dziaEki min.8,0 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni drogi gminnej nr 110886 L; z wyEączeniem 
lokalizacji urządzeG z zakresu infrastruktury teleko-
munikacyjnej;

6) obiekty budowlane powinny być sytuowane 
w odlegEo[ci min. 40,0 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni drogi krajowej nr 17; z wyEączeniem lokaliza-
cji urządzeG z zakresu infrastruktury telekomunika-
cyjnej;

7) nieprzekraczalna linia ogrodzenia ｠ w granicy 
wEasno[ci dziaEki.

5. Ustala się następujące zasady dotyczące ob-
sEugi terenu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie 
infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami 
dysponenta sieci;

2) zaopatrzenie w wodę z ujęcia lokalnego, doce-
lowo z wodociągu gminnego;

3) odprowadzenie [cieków ｠ do bezodpEywowe-
go zbiornika na nieczysto[ci ciekEe o pojemno[ci 
do 50 m³ , docelowo do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej; dopuszcza się lokalizację indywidualnej 
oczyszczalni [cieków pod warunkiem wykonania 
badaG gruntowo-wodnych, które będą rzutowaEy na 
ewentualne dopuszczenie lokalizacji lub wybór ro-
dzaju oczyszczalni;

4) obowiązek wstępnej segregacji odpadów w 
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miejscu powstawania, wywóz odpadów na gminne 
skEadowisko odpadów;

5) zaopatrzenie w gaz ｠ z istniejącego gazociągu 
zgodnie z warunkami dysponenta sieci;

6) pokrycie zapotrzebowania na usEugi telekomu-
nikacyjne z istniejących i projektowanych urządzeG 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

7) zaopatrzenie w ciepEo do ogrzewania budyn-
ków i przygotowania ciepEej wody z indywidualnych 
systemów grzewczych;

8) odprowadzenie wód opadowych ｠ na nieutwar-
dzony teren dziaEki i do zbiornika p/por.

6. Ustala się zasady obsEugi terenu, o którym 
mowa w ust.1 w zakresie komunikacji:

1) zjazd na dziaEkę ｠ z drogi gminnej nr 110886 L;
2) parking z ukEadem komunikacyjnym.

DZIAD III

RozdziaE 1
Przepisy uchylające

§14. W granicach terenu objętego niniejszym pla-
nem traci moc miejscowy planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dabunie uchwalony uchwaEą 

Nr X/47/03 Rady Gminy Dabunie z dnia 10 grudnia 
2003 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego z dnia 
23 stycznia 2003 r. Nr 3, poz. 36).

RozdziaE 2
Przepisy przej[ciowe i koGcowe

§15. Ustala się stawkę procentową jednorazowej 
opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w związ-
ku z uchwaleniem niniejszego planu w wysoko[ci: 
10 % wzrostu warto[ci (sEownie: dziesięć procent).

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy

§17. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w 
rycie po upEywie 30 dni od dnia ogEoszenia.

 Przewodniczący Rady Gminy 
Artur Edward Branecki
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Zał cznik Nr 1
do Uchwały Nr III/12/2011
Rady Gminy Łabunie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

N

0 10 15 20 25 m
RYSUNEK PLANU SKALA 1:500

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

OZNACZENIA:

OBIEKTY BUDOWLANE DO LIKWIDACJI

KD-G
NR 110886L

mgr JOLANTA SIEMASZKIEWICZ
członek Okręgowej Izby Urbanistów
z/s w Warszawie - Nr wpisu: WA - 184

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ŁABUNIE

OPRACOWANIE

PRZEDMIOT

5

TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ

TEREN DROGI PUBLICZNEJ - GMINNEJ

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁABUNIE

- GRANICE TERENU OBJ TEGO ZMIAN PLANU

KD-G
NR 110886L

U

U

8m

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ŁABUNIE
MIEJSCOWOŚĆ ŁABUŃKI PIERWSZE (OBRĘB ŁABUŃKI)
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/12/2011
Rady Gminy Łabunie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

N
0 10 15 20 25 m
RYSUNEK PLANU SKALA 1:500

LINIE ROZGRANICZAJ CE TERENY O RÓ NYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓ NYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

GRANICE OBSZARU OBJ TEGO PLANEM

OZNACZENIA:

OBIEKTY BUDOWLANE DO LIKWIDACJI

KD-G
NR 110886L

mgr JOLANTA SIEMASZKIEWICZ
członek Okr gowej Izby Urbanistów
z/s w Warszawie - Nr wpisu: WA - 184
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Uchwała Nr VI/34/2011 
 Rady Miejskiej w Łęcznej 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie ustanowienia nagród pienię nych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.), 14o14. 31 ust 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 
U. Nr 127, poz. 857 z późn. Zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:  
§1. 1. Ustanawia się nagrody pieniężne i wyróżnienia dla osób fizycznych – mieszkańców Gminy Łęczna za 
osiągnięte wyniki sportowe. 
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród oraz ich wysokość, określa regulamin, stanowiący 
załącznik do uchwały. 
§2. Informację o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia podaje się do publicznej wiadomości. 
§3. Wydatki związane z realizacją niniejszej uchwały finansowane są z budżetu Gminy Łęczna. 
§4. 1. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianej nagrody 
i wyróżnienia nie stanowią podstawy dla roszczeń kandydatów ani zobowiązania Gminy Łęczna do ich 
przyznania bądź wypłaty tym osobom. 
2. Przyznawanie nagród i wyróżnień należy do właściwości Burmistrza Łęcznej. 
§5. 1. W roku 2011 przyjmowanie wniosków za osiągnięcia sportowe w roku poprzednim zakończy się 
w terminie 14 dni od dnia wejścia niniejszej uchwały w życie. 
2. Dalsze postępowanie obejmujące przekazanie wniosków do Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw 
Młodzieży Rady Miejskiej, ich zaopiniowanie przez w/w Komisję oraz przyznanie nagród przez Burmistrza 
Łęcznej, zostanie przeprowadzone niezwłocznie po upływie terminu przyjmowania wniosków, o którym 
14owa w ust.1. 
§6. Tracą moc: 
1) Uchwała nr XIV/119/2008 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie 
ustanowienia nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników posiadających licencję zawodnika 


