
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 70 ｠ 6954 ｠ Poz. 1372 

1372

UCHWADA NR VI/60/11

 RADY MIEJSKIEJ W ZAMOZCIU

 z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamo[ć dla 
terenu: Jednostka Strukturalna Planu Nr 20 Zachodnie Przedmie[cie Lubelskie ｠ Czę[ć Zachodnia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 
pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. 
zm.), oraz art. 20 ust.1, art. 27, art. 29, art.36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717 z pópn. zm.) Rada Miejska w Zamo-
[ciu uchwala, co następuje: 

§1. 1. Stwierdza się, ir niniejsza zmiana planu 
nie narusza ustaleG ｧStudium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Zamo[ćｦ przyjętego uchwaEą nr XV/232/99 Rady 
Miejskiej w Zamo[ciu z dnia 20 grudnia 1999 r. 
wraz z pópniejszymi zmianami, przyjętymi uchwaEą 
nr XXVIII/136/04 Rady Miejskiej w Zamo[ciu z dnia 
27 grudnia 2004 r. oraz uchwaEą nr XVI/144/08 
Rady Miejskiej w Zamo[ciu z dnia 21 stycznia 2008 
r. 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Miasta Zamo[ć, 
przyjętego uchwaEą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej 
w Zamo[ciu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zamo[ć, ogEoszonego w Dz. 
Urz. Województwa Lubelskiego Nr 160 poz. 2611 z 
dnia 29 wrze[nia 2006 r., zmienionego uchwaEą Nr 
XXII/203/2008 Rady Miejskiej w Zamo[ciu z dnia 
25 sierpnia 2008 r., ogEoszoną w Dz. Urz. Woje-
wództwa Lubelskiego Nr 118 poz. 2839 z dnia 05 
listopada 2008 r., uchwaEą nr XXVIII/261/09 Rady 
Miejskiej w Zamo[ciu z dnia 26 stycznia 2009 r. 
ogEoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 
40 poz. 1015 z dnia 3 kwietnia 2009 r., uchwa-
Eą nr XXX/289/09 Rady Miejskiej w Zamo[ciu z 
dnia 30 marca 2009 r. ogEoszoną w Dz. Urz. Wo-
jewództwa Lubelskiego Nr 71 poz. 1711 z dnia 12 
czerwca 2009 r., uchwaEą nr XXXIX/390/10 Rady 
Miejskiej w Zamo[ciu z dnia 25 stycznia 2010 r. 
ogEoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 
45 poz. 966 z dnia 23 kwietnia 2010 r., uchwaEą 
nr XLI/402/10 Rady Miejskiej w Zamo[ciu z dnia 
28 marca 2010 r. ogEoszoną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubelskiego Nr 75 poz. 1448 
z dnia 6 lipca 2010 r., uchwaEą Rady Miejskiej w 
Zamo[ciu nr XLVII/482/10 z dnia 25.10.2010 roku 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubelskiego nr 1, poz. 19 z dnia 11 stycznia 
2011 r., uchwaEą Rady Miejskiej w Zamo[ciu nr 

XLVII/483/10 z dnia 25.10.2010 roku opublikowa-
ną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubel-
skiego nr 1, poz. 20 z dnia 11 stycznia 2011 r., 
zwaną dalej zmianą planu. 

3. Ustalenia niniejszej zmiany planu dotyczą tere-
nu okre[lonego w uchwale Nr XLVII/484/10 Rady 
Miejskiej w Zamo[ciu z dnia 25 papdziernik 2010 
roku w wyodrębnionej w granicach administracyj-
nych miasta Zamo[ć jednostce strukturalnej: Jed-
nostka Strukturalna Planu Nr 20 ｠ Zachodnie Przed-
mie[cie Lubelskie ｠ Czę[ć Zachodnia. 

4. Powierzchnia terenu objętego zmianą planu wy-
nosi 2,147 ha. 

§2. 1. Tekst zmiany planu stanowi tre[ć niniejszej 
UchwaEy. 

2. ZaEącznikami do UchwaEy są: 
1) zaEącznik nr 1 - rysunek zmiany planu w ska-

li 1:2000 wykonany na urzędowej kopii mapy sy-
tuacyjno-wysoko[ciowej, stanowiący integralną 
czę[ć UchwaEy i będący ustaleniem zmiany planu; 

2) zaEącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu zmiany planu ｠ nie bę-
dące ustaleniem tej zmiany planu;

3) zaEącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - 
nie będące ustaleniem tej zmiany planu.

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§3. 1. Ustalenia zmiany planu zawarte w uchwale 
oraz w czę[ci graficznej obowiązują Eącznie. 

2. Ustalenia zmiany planu nalery rozpatrywać i 
stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

§4. 1. Obowiązujące elementy ustaleG zmiany pla-
nu, wyznaczone na rysunku zmiany planu stanowią-
cym zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy: 

1) granice terenu objętego zmianą planu; 
2) linie rozgraniczające - wyznaczające tereny o 

rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zago-
spodarowania, stanowiące jednocze[nie nieprzekra-
czalne linie zabudowy ｠ je[li linii zabudowy nie wy-
znaczono odrębnie na rysunku planu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone 
na rysunku zmiany planu i obowiązujące w odnie-
sieniu do budynków - planowanych oraz przebudo-
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wywanych; 
4) teren o przeznaczeniu podstawowym i dopusz-

czalnym, wydzielony liniami rozgraniczającymi i 
oznaczony symbolem identyfikacyjnym: 20.13.UC. 

§5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 

uchwaEę, o ile z tre[ci przepisu nie wynika inaczej; 
2) zmianie planie - nalery przez to rozumieć tekst 

zmiany planu i rysunek zmiany planu; 
3) rysunku zmiany planu - nalery przez to rozu-

mieć graficzną czę[ć zmiany planu wykonaną w 
skali 1 : 2000 na kopii mapy zasadniczej, stanowią-
cą zaEącznik Nr 1 do niniejszej uchwaEy; 

4) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 
linię, która rozgranicza tereny o rórnym przezna-
czeniu podstawowym i dopuszczalnym lub rórnych 
zasadach zagospodarowania, stanowiąca jednocze-
[nie nieprzekraczalną linię zabudowy w terenach, w 
których nie wrysowano odrębnych, nieprzekraczal-
nych linii zabudowy; 

5) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia, ustalonego w tek-
[cie planu na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć inny rodzaj przeznaczenia nir przeznacze-
nie podstawowe, dopuszczone na danym terenie 
jako uzupeEnienie przeznaczenia podstawowego; 

7) terenie - nalery przez to rozumieć teren wy-
znaczony i ograniczony na rysunku zmiany planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem po-
rządkującym i przypisanym symbolem, na którym 
obowiązują te same ustalenia, je[li z tre[ci uchwaEy 
nie wynika inaczej; 

8) terenie inwestycji - nalery przez to rozumieć 
teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i 
granicami projektu zagospodarowania w rozumieniu 
przepisów odrębnych; 

9) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
nieruchomo[ć gruntową lub dziaEkę gruntu, której 
wielko[ć, cechy geometryczne, dostęp do drogi pu-
blicznej oraz wyposarenie w urządzenia infrastruktu-
ry technicznej speEniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrębnych przepisów ｠ 
wedEug definicji zawartej w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym; 

10) powierzchni zabudowy - nalery przez to ro-
zumieć sumę powierzchni zabudowy budynków ist-
niejących i projektowanych ｠ zlokalizowanych na 
dziaEce budowlanej lub na terenie inwestycji; 

11) powierzchni biologicznie czynnej - nalery 
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę po-
wierzchniową na terenie dziaEki budowlanej lub w 
terenie inwestycji a takre 50% sumy powierzchni 
tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej 
10 m² urządzonych jako staEe trawniki lub kwietniki 
na podEoru zapewniającym im naturalną wegetację 
- zgodnie z definicją zawartą w przepisach odręb-
nych; 

12) wysoko[ci zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć okre[lenie maksymalnego pionowego wymiaru 
budynku, zgodnie z definicją zawartą w przepisach 
odrębnych; 

13) billboardzie - nalery przez to rozumieć wiel-
kopowierzchniowe urządzenie reklamowe o po-
wierzchni większej nir 10,0 m², wolno stojące a 
takre umieszczane na elementach konstrukcyjnych 
obiektu budowlanego lub na ogrodzeniu; 

14) gazociągu - nalery przez to rozumieć rurociąg 
wraz z wyposareniem, sEurący do przesyEania i dys-
trybucji paliw gazowych; 

15) strefie kontrolowanej gazociągu - nalery przez 
to rozumiec obszar wyznaczony po obu stronach osi 
gazociągu, w którym operator sieci gazowej podej-
mować będzie czynno[ci w celu zapobierenia dzia-
Ealno[ci mogącej mieć negatywny wpEyw na trwa-
Eo[ć gazociągu i jego prawidEową eksploatację; 

16) drodze wewnętrznej ｠ nalery przez to rozu-
mieć nie wyznaczoną lub wyznaczoną na rysunku 
zmiany planu drogę niepubliczną, o której mowa w 
przepisach odrębnych; 

17) dojazdach nie wydzielonych ｠ nalery przez to 
rozumieć drogi stanowiące dojazdy do budynków i 
urządzeG, a takre ustanowione sEurebno[ci drogo-
we. 

2. Inne okre[lenia uryte w uchwale, a nie wymie-
nione powyrej, nalery rozumieć zgodnie z ich defini-
cjami umieszczonymi w przepisach odrębnych. 

RozdziaE II
Ustalenia obowiązujące na caEym obszarze zmia-

ny planu

§6. 1. Przebudowa istniejącej i budowa nowej za-
budowy oraz utrzymanie dotychczasowego zainwe-
stowania, a takre zmiany zagospodarowania i uryt-
kowania terenów nie mogą naruszać: 

1) przepisów odrębnych; 
2) praw wEa[cicieli i urytkowników terenów są-

siadujących; 
3) innych wymagaG, a w szczególno[ci dotyczą-

cych ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego, 
ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego. 

2. Dopuszcza się dotychczasowy sposób wyko-
rzystywania terenu 20.13UC - do czasu jego zago-
spodarowania zgodnie z niniejszą zmianą planu. 

3. Wprowadza się obowiązek stosowania przepi-
sów z zakresu ochrony przeciwporarowej, dotyczą-
cych przeciwporarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg porarowych. 

§7. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego. 

1. W zakresie zasad ochrony istniejących warto[ci 
urbanistycznych oraz prawidEowego ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego w granicach obszaru objętego 
zmianą planu ustala się: 

1) ksztaEtowanie przestrzeni w projektowanych 
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zespoEach zabudowy usEugowej przez okre[lenie 
gabarytów projektowanych obiektów przy równo-
czesnym zapewnieniu jednorodno[ci form architek-
tonicznych; 

2) w sposobie zagospodarowania terenu prze-
znaczonego pod zabudowę usEugową, w celu ogra-
niczenia jej nadmiernej koncentracji ｠ okre[lenie 
maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej - oraz ksztaEtowa-
nie harmonijnych form zabudowy z zielenią towa-
rzyszącą; 

3) ograniczenia w zainwestowaniu zabudową 
- przez ustalenie maksymalnych wskapników po-
wierzchni zabudowy; 

4) wprowadzenie ograniczeG gabarytowych dla 
nowo projektowanych budynków w celu zachowa-
nia warto[ci krajobrazowych w nawiązaniu do tere-
nów sąsiadujących; 

5) ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy w 
celu zapewnienia odpowiednich warunków funk-
cjonalno-[rodowiskowych wzdEur istniejących dróg 
publicznych znajdujących w poza obszarem objętym 
zmianą planu; 

6) zachowanie zieleni istniejącej oraz jej uzupeEnie-
nia w terenie zabudowy usEugowej. 

2. Dopuszcza się umieszczanie urządzeG rekla-
mowych w postaci szyldów, tablic informacyjnych 
oraz billboardów : 

1) jako wolnostojących; 
2) nad attyką dachu lub na [cianie budynku. 
3. W obszarze objętym zmianą planu zakazuje się 

budowy ogrodzeG peEnych od strony dróg publicz-
nych. 

§8. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego 

1. Dla ochrony [rodowiska i przyrody ustala się 
następujące zasady: 

1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, 
wód, gleby, ochrony przed wibracjami i oddziaEywa-
niem pól elektromagnetycznych realizować zgodnie 
obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

2) pod względem zrórnicowanego, dopuszczalne-
go poziomu haEasu przyporządkowuje się wyznaczo-
ny w planie teren 20.13 UC jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniowo-usEugową; 

3) teren objęty zmianą planu poEorony jest w ob-
szarach wymagających szczególnej ochrony plani-
stycznej z uwagi na występowanie GEównego Zbior-
nika Wód Podziemnych Nr 407 Niecka Lubelska 
(CheEm｠Zamo[ć) i projektowany Obszar Najwyrszej 
Ochrony, którego ochrona polega na: 

a) wykluczeniu lokalizacji inwestycji mogących 
wpEywać znacząco na jako[ć i ilo[ć wód podziem-
nych i powierzchniowych wg przepisów odrębnych, 

b) rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnych, desz-
czowych, budowy lokalnych oczyszczalni [cieków, 
przepompowni, podczyszczalni [cieków sanitarnych 
i deszczowych, uszczelnienie zbiorników bezodpEy-
wowych na terenach nieskanalizowanych oraz nad-

zór nad budową i eksploatacją tych urządzeG.
4) w strefie zewnętrznej ochrony po[redniej uję-

cia wód podziemnych w/w zbiornika ｠ ｧDabuGkaｦ 
ustanowionej decyzją: Znak ｠ OSG-6210/41/98 
Wojewody Zamojskiego z dnia 30 lipca 1998 r, 
zmienioną decyzją: Znak ｠ OZiR.III.6814/6/2000 
Wojewody Lubelskiego z dnia 4 wrze[nia 2000 r. 
obowiązują następujące zakazy: 

a) wprowadzania nieoczyszczonych [cieków ko-
munalnych i przemysEowych do ziemi i wód po-
wierzchniowych,

b) rolniczego wykorzystania [cieków w obszarze 
objętym granicami administracyjnymi miasta Zamo-
[cia i strefą ochronną,

c) stosowania nawozów sztucznych niezgodnie z 
zaleceniami sEurb agrotechnicznych oraz [rodków 
ochrony ro[lin zabronionych w art. 30 ustawy z 
dnia 12 lipca 1995r. o ochronie ro[lin uprawnych  
/Dz.U z 1995r. Nr 90 poz.446/, 

d) budowy zakEadów przemysEowych, których 
dziaEalno[ć z zaEorenia profilu produkcji jest szkodli-
wa dla [rodowiska, pomimo zastosowania technicz-
nych [rodków neutralizujących zanieczyszczenia, 

e) budowy ferm hodowlanych w granicach mia-
sta, a objętych strefą ochronną, 

f) skEadowanie [rodków i odpadów promienio-
twórczych, 

g) lokalizacji nowych cmentarzy oraz grzebania 
zwierząt bez uzyskania pozytywnej opinii i warun-
ków dopuszczających ich realizację od wEa[ciwego 
w sprawie organu ochrony [rodowiska i inspekcji 
sanitarnej, 

h) wydobywania kopalin, w tym torfów, przewo-
zu toksycznych [rodków przemysEowych obwodni-
cą rozdzielającą czę[ć wschodnią i zachodnią; 

5) w zlewni chronionej rzeki Wieprz ochrona wód 
powierzchniowych na terenie objętym zmianą pla-
nu polega na utrzymaniu standardów czysto[ci wód 
oraz oczyszczonych [cieków wprowadzanych do 
wód wg przepisów odrębnych; 

6) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaEywać negatywnie na [rodo-
wisko w rozumieniu przepisów odrębnych; 

7) zaopatrzenie w ciepEo przez stosowanie nisko-
emisyjnych pródeE, takich jak: energia elektryczna, 
gaz przewodowy, gaz propan-butan, olej opaEowy 
oraz paliwa staEe z wykorzystaniem odpowiednich 
technologii spalania;

8) dopuszcza się wykorzystywanie niekonwencjo-
nalnych pródeE energii, w tym stosowanie między 
innymi kolektorów sEonecznych oraz pomp ciepEa; 

9) dopuszcza się magazynowanie wód opado-
wych z powierzchni dachowych w zbiornikach zlo-
kalizowanych na dziaEce lub w terenie inwestycji; 

10) utrzymuje się prowadzenie gospodarki odpa-
dami zgodnie z uwzględnieniem segregacji odpadów 
u pródeE ich powstawania z jednoczesnym wyodręb-
nieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi i zasadami okre[lonymi dla miasta 
Zamo[cia; 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 70 ｠ 6957 ｠ Poz. 1372

11) obszar objęty zmianą planu znajduje się w re-
jonie, w którym nie występują zagrorenia związane 
z: 

a) osuwaniem się mas ziemnych, 
b) bezpo[rednim zagroreniem powodzią, 
c) występowaniem terenów górniczych; 
12) realizacja obiektów budowlanych wymaga 

sporządzenia odpowiedniej dokumentacji w zakresie 
ustalenia geotechnicznych warunków ich posado-
wienia, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

13) w celu poprawy warunków [rodowiskowych 
w terenach przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniową w sąsiedztwie skoncentrowanych terenów 
usEug, obiektów produkcyjnych, skEadów i magazy-
nów, ustala się obowiązek wytwarzania wzdEur wy-
znaczonych dróg publicznych pasów zieleni o cha-
rakterze izolacji akustycznej i optycznej; 

14) ustala się obowiązek zachowania wymagaG w 
zakresie ochrony [rodowiska i zdrowia ludzi okre[lo-
nych w przepisach odrębnych. 

2. Dla ochrony krajobrazu i [rodowiska kulturowe-
go, z uwagi na stan zainwestowania w obszarze ob-
jętym zmianą planu, z uwzględnieniem aktualnego 
zagospodarowania terenów sąsiednich ustala się: 

1) ograniczenia wysoko[ci projektowanej zabudo-
wy; 

2) maksymalne, nieprzekraczalne powierzchnie 
planowanej zabudowy; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy ze szczegól-
nym uwzględnieniem przestrzeni tras komunikacji 
publicznej, stanowiących element ksztaEtowania 
krajobrazu; 

4) obowiązek modernizacji napowietrznych linii 
elektroenergetycznych i ich kablowanie w celu po-
prawy standardów funkcjonalnych, estetycznych i 
krajobrazowych. 

§9. Zasady warunków scalania i podziaEu nieru-
chomo[ci 

1. Nie okre[la się terenów wymagających scaleG i 
wtórnego podziaEu nieruchomo[ci. 

2. W terenie objętym zmianą planu ustala się mi-
nimalną wielko[ć dla nowo wydzielanych dziaEek: 
minimum 1500 m².

3. PodziaE geodezyjny lub Eączenie dziaEek winno 
speEniać wymagania przepisów odrębnych i zapew-
niać morliwo[ć zagospodarowania dziaEek zgodnie z 
przeznaczeniem terenu ustalonym w niniejszej zmia-
nie planu. 

§10. Ustalenia dotyczące ukEadu komunikacyjne-
go. 

1. Ustala się następujący sposób obsEugi obszaru 
zmiany planu przez ukEad drogowy: 

1) teren objęty zmianą planu obsEugiwany jest 
przez istniejący ukEad komunikacyjny poEorony poza 
tym terenem, wytworzony z drogi publicznej w kla-
sie techniczno-urytkowej - droga gEówna KD/G (dro-
ga krajowa nr 17 w ciągu ul. Lubelskiej) oraz drogi 
publicznej w klasie techniczno-urytkowej - droga 

lokalna KD/L (droga gminna w ciągu ul. Granicznej); 
2) ustala się zasadę obsEugi terenu 20.13 UC przez 

istniejący ukEad komunikacyjny, o którym mowa w 
pkt 1; 

3) dopuszcza się realizację nie wyznaczonych 
na rysunku zmiany planu ulic wewnętrznych oraz 
dojazdów do dziaEek, w parametrach okre[lonych 
przepisami odrębnymi; 

4) wymagane drogi porarowe do budynków i 
obiektów budowlanych powinny być okre[lane w 
projektach budowlanych i uzgadniane w trybie prze-
widzianym przepisami odrębnymi. 

2. Ustala się jako zasadę obsEugi parkingowej 
wskapnik: 1 miejsce postojowe przypadające na 
maksimum 30 m² powierzchni urytkowej w zabu-
dowie. 

§11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej. 

1. Ustala się zasady obsEugi terenu objętego zmia-
ną planu w zakresie infrastruktury technicznej, w 
dostosowaniu do potrzeb jego przeznaczenia. 

2. Jako generalne zasady obowiązujące w obsza-
rze objętym zmianą planu ustala się: 

1) dopuszcza się utrzymanie istniejących ciągów, 
urządzeG i obiektów uzbrojenia infrastrukturalnego 
oraz ich rozbudowę i modernizację; 

2) dopuszcza się realizację nowych ciągów uzbro-
jenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeG infra-
struktury technicznej; 

3) dopuszcza się u[ci[lanie lokalizacji urządzeG i 
sieci infrastruktury technicznej na etapie wydawa-
nia decyzji administracyjnych dla poszczególnych 
inwestycji; 

4) w granicach terenu objętego zmianą planu do-
puszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na ry-
sunku zmiany planu podziemnych urządzeG i sieci 
infrastruktury technicznej w celu obsEugi zabudowy 
istniejącej oraz dla realizacji niezbędnych inwestycji 
pod warunkiem, re ich lokalizacja nie pozostaje w 
sprzeczno[ci z pozostaEymi ustaleniami zmiany pla-
nu; 

5) nakaz zapewnienia dostępu do urządzeG linio-
wych w celu wykonania bierących konserwacji i 
napraw. 

3. Ustala się następujące zasady remontu, rozbu-
dowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę pitną 
terenów objętych zmianą planu: 

1) dopuszcza się dotychczasowy sposób wyposa-
renia terenu w wodę dostarczaną z miejskiej sieci 
wodociągowej; 

2) dopuszcza się modernizację istniejących i budo-
wę nowych odcinków sieci wodociągowej w obsza-
rze zmiany planu; 

4. Ustala się następujące zasady remontu, rozbu-
dowy i budowy systemu odprowadzania [cieków z 
terenu objętego zmianą planu: 

1) nakazuje się obowiązek wyposarenia obszaru 
w kanalizację z dopuszczeniem odprowadzenia z 
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niej [cieków do istniejącego kolektora sanitarnego; 
2) nakazuje się obowiązek odprowadzenia [cie-

ków poza teren objęty zmianą planu; 
3) dopuszcza się modernizację istniejących i budo-

wę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w tere-
nie objętym zmianą planu. 

5. Ustalenia dotyczące budowy systemu odpro-
wadzenia wód opadowych z terenu objętego zmia-
ną planu: 

1) dopuszcza się odprowadzania wód opadowych 
z terenu objętego zmianą planu do odbiornika znaj-
dującego się poza tym terenem; 

2) nakazuje się budowę kanalizacji opadowej z 
podEączeniem jej do istniejącego kolektora deszczo-
wego; 

3) dopuszcza się magazynowanie wód opadowych 
odprowadzanych z powierzchni dachowych (w celu 
ich wykorzystania między innymi do pielęgnacji zie-
leni, mycia nawierzchni utwardzonych itp.) do zbior-
ników zamkniętych podziemnych lub naziemnych, 
usytuowanych na dziaEce lub w terenie inwestycji; 

6. Ustala się następujące zasady remontu, rozbu-
dowy i budowy systemu gazowniczego: 

1) dopuszcza się morliwo[ć dotychczasowego 
sposobu wyposarenia terenu w sieć gazową roz-
dzielczą; 

2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istnie-
jących oraz budowę nowych gazociągów; 

3) zakazuje się w strefie kontrolowanej gazocią-
gów wznoszenia budynków i sadzenia drzew oraz 
podejmowania przedsięwzięć mogących zagrozić 
trwaEo[ci gazociągów; 

4) dopuszcza się za zgodą operatora sieci gazo-
wej, urządzanie parkingów nad gazociągami; 

5) wyznacza się strefę kontrolowaną o szeroko[ci 
1,0 m ( po 0,5 m. od osi 1. gazociągu) dla istnieją-
cych i projektowanych gazociągów niskiego i [red-
niego ci[nienia. 

7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia ob-
szaru w ciepEo: 

1) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepEo zabudowy 
poEoronej w terenie 20.13 UC przez zastosowanie 
najlepszej dostępnej techniki wykorzystywanej w 
jego wytwarzaniu z niskoemisyjnych pródeE, w tym: 
energii elektrycznej, gazu przewodowego, gazu pro-
pan-butan oraz paliw staEych z wykorzystaniem od-
powiednich technologii spalania; 

2) dopuszcza się utrzymanie obecnego sposobu 
ogrzewania istniejących budynków i przygotowania 
ciepEej wody w oparciu o indywidualne pródEa ciepEa 
i lokalny system grzewczy; 

3) dopuszcza się wykorzystywanie niekonwencjo-
nalnych pródeE energii, w tym stosowanie między 
innymi kolektorów sEonecznych oraz pomp ciepEa; 

4) dopuszcza się morliwo[ć dostarczania ciepEa 
do ogrzewania budynków oraz ciepEej wody ze pró-
deE znajdujących się poza terenem objętym zmianą 
planu; 

8. Ustala się następujące zasady remontu, rozbu-
dowy i budowy systemu elektroenergetycznego: 

1) teren objęty zmianą planu wyposarony jest w 
sieci i urządzenia elektroenergetyczne;

2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istnie-
jących oraz budowę nowych sieci i urządzeG elek-
troenergetycznych z zastosowaniem następujących 
zasad: 

a) nowe stacje transformatorowo - rozdzielcze 
15/04 kV nalery budować wyEącznie jako wnętrzo-
we, 

b) nową sieć elektroenergetyczną [redniego i ni-
skiego napięcia nalery wykonać wyEącznie jako ka-
blową, ukEadaną pod powierzchnią terenu; 

3) przy ustalaniu lokalizacji zabudowy, nalery za-
chować strefy ochronne i techniczne, które wyno-
szą: 

a) dla linii kablowych NN i SN ｠ 1 m, 
b) dla wewnętrznych stacji transf. SN/nN ｠ mini-

malna strefa od budynków zaliczancyh do kategorii 
zagrorenia p.por. ZL, PM i S wynosi min. 15m. Do-
puszcza się zmniejszenie wielko[ci powyrszej strefy 
za uzgodnieniem dokumentacji projektowej w ww. 
zakresie z zarządcą sieci. 

9. Ustala się następujące zasady remontu, rozbu-
dowy i budowy systemu telekomunikacyjnego: 

1) dopuszcza się wyposarenie obszaru objętego 
zmianą planu w infrastrukturę teletechniczną; 

2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę ist-
niejących oraz budowę nowych sieci i urządzeG 
teletechnicznych z zastosowaniem następujących 
zasad: 

a) nowe linie sieci telekomunikacyjnych nalery 
prowadzić wyEącznie jako doziemne kablowe lub w 
kanalizacji teletechnicznej, 

b) w przypadku modernizacji, istniejące napo-
wietrzne linie telekomunikacyjne nalery wymieniać 
na linie kablowe ukEadane pod powierzchnią terenu; 

10. Ustala się następujące zasady gospodarki od-
padami: gospodarkę odpadami nalery prowadzić 
zgodnie z uwzględnieniem segregacji odpadów u 
pródeE ich powstawania, z jednoczesnym wyodręb-
nieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi i zasadami okre[lonymi dla miasta 
Zamo[cia. 

RozdziaE III
Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenu i zasad 

jego zagospodarowania

§12. 1. Wyznacza się TEREN ROZMIESZCZE-
NIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI 
SPRZEDAqY POWYqEJ 2000 m², oznaczony na ry-
sunku zmiany planu symbolem 20.13 UC. 

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudo-
wę obiektami handlowymi o powierzchni sprzedary 
powyrej 2000 m². 

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 
1) zabudowę budynkami pomocniczymi jak bu-

dynki gospodarcze i garare, których powierzchnia 
zabudowy nie przekroczy 10 % powierzchni dziaEki 
budowlanej lub terenu inwestycji; 
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2) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca parkin-
gowe, chodniki, podej[cia i podjazdy ｠ nie wyzna-
czone na rysunku zmiany planu; 

3) zieleG tzw. izolacyjną oraz ozdobną z elementa-
mi maEej architektury; 

4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 
5) dopuszcza się budowę stacji paliw. 
4. W granicach terenu 20.13 UC, w zakresie spo-

sobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy 
obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II niniej-
szej UchwaEy a ponadto następujące ustalenia: 

1) powierzchnia zabudowy nie more przekroczyć 
70 % powierzchni dziaEki budowlanej lub terenu in-
westycji; 

2) powierzchnia biologicznie czynna nie more sta-
nowić mniej nir 10 % powierzchni dziaEki budowla-
nej lub terenu inwestycji; 

3) wysoko[ć zabudowy nie more przekroczyć 15 
m, (nie licząc elementów instalacji technologicznych 
związanych z przeznaczeniem podstawowym, któ-
rych wysoko[ć nie more przekroczyć 20 m ); 

4) ustala się kąty nachylenia poEaci dachowych od 
0º - 30º, z dopuszczeniem zastosowania powierzch-
ni dachowych nie będących pEaszczyznami; 

5) dopuszcza się umieszczanie urządzeG reklamo-
wych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych 
i tzw. billboardów z zachowaniem ograniczenia wy-
nikającego z zastosowania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy ｠ jak ich obowiązywanie w odniesieniu 
do budynków, 

6) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych 
nie wrysowanych na rysunku zmiany planu. 

7) dopuszcza się utrzymanie zjazdów i wyjazdów 
z terenu 20.13 UC na tereny istniejących dróg pu-
blicznych poEoronych poza granicą terenu zmiany 
planu. 

RozdziaE IV
Przepisy koGcowe

§13. Ustala się stawkę procentową sEurącej nali-
czaniu jednorazowej opEaty związanej ze wzrostem 
warto[ci nieruchomo[ci w związku z uchwaleniem 
zmiany planu w wysoko[ci 30% dla terenu UC.

§14. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-
towi Miasta Zamo[ć.

§15. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zamo[ciu
Jan Wojciech Matwiejczuk
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr VI/60/11

Rady Miejskiej w Zamo[ciu
z dnia 28 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
DOTYCZĄCYCH PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE-

GO MIASTA ZAMOZĆ 

Projekt zmiany planu zostaE wyEorony do publicz-
nego wglądu - w zakresie zgodnym z przepisami 
art.19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ｠ w okresie od 09 lutego 2011 roku 

do 01 marca 2011 roku. W wyznaczonym terminie 
wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany pla-
nu, to jest do dnia 15 marca 2011 roku nie wpEynęEa 
radna uwaga.
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr VI/60/11

Rady Miejskiej w Zamo[ciu
z dnia 28 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W
ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAMOZĆ INWE-
STYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH GMINY 

ORAZ  ZASADACH  I oRÓDDACH ICH FINANSOWANIA

1. Tereny poEorone w granicach obszaru objętego 
zmianą planu wyposarone są w podstawowy ukEad 
komunikacyjny wytworzony z dróg lokalnych (KD/L) 
i dojazdowych (KD/D) powiązanych z miejskim sys-
temem dróg znajdujących się poza granicami tych 
terenów. W ustaleniach zmiany planu dopuszczono 
uzupeEnienie podstawowego ukEadu komunikacyjne-
go wytworzonego z dróg publicznych przez morli-
wo[ć realizacji dróg wewnętrznych (niepublicznych) 
｠ w zalerno[ci od powstających potrzeb poszcze-
gólnych inwestorów i na ich koszt.  

2. Tereny objęte zmianą planu wyposarone są 
czę[ciowo w sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, w tym w miejską sieć wodociągową. W 
ustaleniach zmiany planu zakEada się morliwo[ć roz-
budowy i modernizacji istniejących sieci uzbrojenia 
infrastrukturalnego oraz budowy nowych odcinków 
sieci ｠ w zalerno[ci od powstających potrzeb dla 
poszczególnych inwestycji. 

3. Dla okre[lonych w ust. 1 i 2 inwestycji stano-
wiących zadania wEasne Gminy Zamo[ć, przewiduje 

się morliwo[ć ich finansowania z budretu miasta 
oraz z budretu PaGstwa, przy udziale podmiotów 
gospodarczych prowadzących dziaEalno[ć w tere-
nach objętych zmianą planu ｠ w ramach porozu-
mienia cywilno-prawnego lub w formie partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

4. oródEem finansowania inwestycji związanych 
z realizacją dróg publicznych (lokalnych i dojazdo-
wych) oraz budowy i modernizacji sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej będzie   budret  gminy ｠ w czę[ci 
dotyczącej inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
gminnym oraz dotacje pochodzące z funduszy Unii 
Europejskiej i krajowych funduszy celowych. 

5. Uzbrojenie terenów objętych zmianą planu w 
sieci i urządzenia elektroenergetyczne oraz związa-
ne z zaopatrzeniem w gaz, nie stanowiących zadaG 
wEasnych gminy, realizowane będzie zgodnie z zasa-
dami okre[lonymi w ustawie Prawo energetyczne.


