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UCHWADA NR IX/60/2011

 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI

 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usEugami nieuciąrliwymi w obrębie miejscowo[ci Majdan Górny gmina Tomaszów 

Lubelski, obejmującego dziaEkę Nr 214

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1591) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i 3, 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.), UchwaEy Nr 
XXIII/149/2009 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z 
dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usEugami nieuciąrliwymi w ob-
rębie miejscowo[ci Majdan Górny gmina Tomaszów 
Lubelski, obejmującego dziaEkę Nr 214, Rada Gminy 
Tomaszów Lubelski, uchwala co następuje: 

DZIAD I
USTALENIA FORMALNO ｠ PRAWNE

RozdziaE 1
USTALENIA PODSTAWOWE

§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego opracowany jest zgodnie ze,,Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Tomaszów Lubelskiｦ,uchwalone 
UchwaEą VIII/55/2011 Rady Gminy Tomaszów Lu-
belski z dnia 28 czerwca 2011 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usEugami nieuciąrliwymi w obrębie 
miejscowo[ci Majdan Górny gmina Tomaszów Lu-
belski, obejmującego dziaEkę Nr 214.

3. Plan obejmuje teren dziaEki o Nr geodezyjnym 
214 poEoronej w obrębie miejscowo[ci Majdan Gór-
ny ｠ zgodnie z UchwaEą Nr XXIII/149/2009 Rady 
Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 21 stycznia 2009 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usEugami nieuciąrliwymi w obrębie miejscowo[ci 
Majdan Górny gmina Tomaszów Lubelski, obejmują-
cego dziaEkę Nr 214.

4. Plan stanowią:
1) ustalenia planu będące tre[cią niniejszej uchwa-

Ey oraz zaEącznik:
a) rysunek planu w skali 1:1000 obejmujący teren 

objęty opracowaniem ｠ zaEącznik Nr 1,
2) ustalenia planu oraz zaEącznik Nr 1 stanowią 

integralną caEo[ć.

RozdziaE 2
ZAKRES USTALEF PLANU

§2. 1. Zakres ustaleG planu obejmuje m.in.:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o innych sposobach zagospodarowania,
2) podstawowe elementy planu,
3) zasady ksztaEtowania zabudowy,
4) obszar objęty planem miejscowym, o którym 

mowa w §1 ust. 2, oznacza się graficznie na rysun-
ku planu symbolem,,granica opracowaniaｦ, zgodnie 
z rysunkiem planu na sekcji mapy zasadniczej w 
skali 1:1000 stanowiący zaEącznik Nr 1 do uchwaEy,

5) rysunek studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, stwierdzający 
zgodno[ć ustaleG planu ze,,Studium uwarunkowaG 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Tomaszów Lubelskiｦ.

2. Zakres ustaleG planu nie obejmuje:
1) okre[lenia granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takre nararonych na nie-
bezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwa-
niem się mas ziemnych,

2) okre[lenia obszarów wymagających przeksztaE-
ceG i rekultywacji,

3) okre[lenia terenów pod budowę obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedary ponad 2000 m2,

4) okre[lenia terenów rekreacyjno ｠ wypoczyn-
kowych oraz terenów sEurących organizacji imprez 
masowych,

5) okre[lenia granicy pomników zagEady oraz stref 
ochronnych,

§3. 1. Przedmiotem ustaleG planu są:
1) przeznaczenie (funkcja) terenu, zasady jego za-

gospodarowania oraz linie rozgraniczające;
2) linie rozgraniczające dróg publicznych;
3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaEto-

wania zabudowy oraz urządzenia terenów, w tym 
linie zabudowy;

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu są obo-
wiązującymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu oraz o rórnych zasadach zagospodarowania, 
[ci[le okre[lone;
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2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) granica opracowania;

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

1) przeznaczeniu podstawowym｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno domi-
nować na terenie wyznaczonym liniami rozgranicza-
jącymi;

2) przeznaczeniu uzupeEniającym lub dopuszczal-
nym- nalery przez to rozumieć przeznaczenie inne 
nir podstawowe, które uzupeEnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe, ale nie jest sprzeczne 
z funkcją obszaru;

3) wysoko[ci zabudowy- nalery przez to rozumieć 
wysoko[ć mierzoną od najnirszego punktu pierwot-
nego poziomu terenu do najwyrszego punktu kale-
nicy dachu lub zwieGczenie [ciany attykowej ｠ nie 
dotyczy obiektów infrastruktury technicznej teleko-
munikacyjnej oraz obiektów mieszczących urządze-
nia technologiczne;

4) dachu stromym｠ nalery przez to rozumieć for-
mę dachu budynku, w którym poszczególne poEacie 
pochylone są (w stosunku do poziomu), pod katem 
co najmniej 20°,

5) terenie ｠ nalery przez o rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, posiadającymi symbol (skEadający się z cyfr i 
liter) i przypisane do niego ustalenia;

6) usEugach(bez blirszego okre[lenia ich profilu) 
- nalery przez to rozumieć obiekty usEugowe wol-
nostojące lub lokale usEugowe wbudowane, sEurą-
ce szeroko rozumianej funkcji usEugowej (przede 
wszystkim w zakresie handlu, biurowo[ci i rzemio-
sEa) bądp funkcjom administracji, wymiaru sprawie-
dliwo[ci i utrzymania porządku publicznego, z wy-
Eączeniem obsEugi technicznej i naprawy pojazdów 
mechanicznych, sprzedary detalicznej paliw do po-
jazdów, handlu hurtowego wymagającego magazy-
nów, a takre obiektów wymagających placu skEa-
dowego, zaplecza warsztatowego o powierzchni 
przekraczającej 50 m2 lub bazy pojazdów transportu 
towarowego,

7) ciągu pieszo ｠ jezdnym｠ nalery przez to rozu-
mieć ogólnodostępne, publiczne poEączenie komuni-
kacyjne piesze i jezdne, o parametrach okre[lonych 
w planie morliwe do rozwiązania bez wydzielania 
osobnych czę[ci przeznaczonych dla ruchu pojaz-
dów i pieszych z dopuszczonym przebiegiem sieci 
inrynieryjnych w ramach caEego pasa,

8) linii rozgraniczającej｠ nalery przez to rozumieć 
linię wyznaczającą podziaEy terenu opracowania na 
dziaEki o rórnym przeznaczeniu, a takre ustalone 
podziaEy wewnętrzne, w obrębie jednego przezna-
czenia;

9) symbolu terenu｠ nalery przez to rozumieć 
oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi, skEadające się z cyfr i du-
rych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

10) powierzchni biologicznie czynnej-nalery przez 
to rozumieć nieutwardzoną i nie zabudowaną po-
wierzchnię gruntową pokrytą ro[linno[cią,

11) przepisach szczególnych｠ nalery przez to ro-
zumieć obowiązujące w dniu podjęcia uchwaEy prze-
pisy prawne (ustawy i rozporządzenia), regulujące 
zasady dziaEaG inwestycyjnych na danym terenie,

12) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy- 
nalery przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy 
od drogi istniejącej, linii brzegowej itp. co najmniej 
na odlegEo[ć okre[loną w uchwale｠ dotyczy budyn-
ków staEych, z wyEączeniem budowli infrastruktury 
telekomunikacyjnej i innych oraz pozostaEego uzbro-
jenia terenu;

13) zaleca się ... ｠nalery przezto rozumieć su-
gestię zastosowania się do ustaleG niewiąrących, 
wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, es-
tetycznych, ochronnych itp.;

14) planie- nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu okre[lone w Rozdziale 2 uchwaEy;

15) uchwale- nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy;

16) rysunku planu- nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu na mapie sytuacyjno - wysoko[ciowej w 
skali 1:1000, stanowiący zaEącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwaEy;

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie 
wyja[nione w ust. 1, nalery interpretować zgodnie 
z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i prze-
pisów odrębnych, obowiązujących w dniu podjęcia 
niniejszej uchwaEy.

RozdziaE 3
USTALENIA OGÓLNE

§5. 1. W Planie uwzględnia się zasady zgodno[ci 
Planu z ustaleniami ｧStudium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tomaszów Lubelskiｦ.

2. Na obszarze objętym ustaleniami planu wyzna-
cza się tereny o okre[lonym przeznaczeniu i zasa-
dach zagospodarowania, wyodrębnione na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbo-
lami:

Tereny zainwestowania
MN｠ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

podstawowym przeznaczeniem pod kompleksową 
zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem dziaEal-
no[ci gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i by-
towaniem ludno[ci wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi,

U｠ teren usEug z towarzyszącymi im obiektami i 
urządzeniami

komunikacja drogowa ｠ drogi publiczne i niepu-
bliczne:

KD ｠ P (G) Nr 3521 L｠ droga powiatowa Nr 3521 L
KD ｠ P (Z) Nr 3529 L｠ droga powiatowa Nr 3529 L
KDW｠ drogi wewnętrzne
Infrastruktura techniczna
E｠ elektroenergetyka
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§6. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się na-
stępujące ogólne zasady i warunki scalania i podzia-
Eu na dziaEki budowlane:

1) dopuszcza się morliwo[ć scalenia (Eączenia) 
dziaEek bez prawa wtórnego ich podziaEu, zgodnie z 
ustaleniami szczegóEowymi;

§7. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się na-
stępujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz ziemny, energię 
elektryczną i [rodki Eączno[ci oraz skEadowanie od-
padów staEych (komunalnych i przemysEowych), 
odprowadzenie [cieków i wód opadowych, nalery 
realizować w oparciu o istniejące i projektowane 
sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z ustaleniami szcze-
góEowymi.

2) zaopatrzenie w ciepEo z indywidualnych (wbu-
dowanych) lub grupowych kotEowni z preferowa-
niem ekologicznych pródeE energii.

3) w zagospodarowaniu terenów dziaEek inwe-
stycyjnych nalery przewidzieć odpowiednią ilo[ć 
miejsc parkingowych, przyjmując zasadę oraz pla-
ców manewrowych dla samochodów osobowych i 
dostawczych zgodnie z wymogami funkcji i przepi-
sami odrębnymi:

- min. 2 miejsca postojowe/100m2 pow. urytko-
wej i usEugowej｣

- min. 1 miejsce /1 mieszkanie
4) zasady lokalizowania dojazdów do dziaEek bu-

dowlanych - zgodnie z wymogami okre[lonymi w 
ustaleniach szczegóEowych;

5) ustalenia planu nie ograniczają morliwo[ci roz-
biórki, modernizacji, rozbudowy lub przebudowy ist-
niejącej infrastruktury technicznej i nie ograniczają 
morliwo[ci zastosowania innych parametrów dla 
projektowanej infrastruktury technicznej, pod wa-
runkiem zapewnienia wEa[ciwej obsEugi poszczegól-
nych terenów zgodnie z ustaleniami planu.

RozdziaE 4
ZASADY OCHRONY ZRODOWISKA

§8. 1. Wprowadza się na obszarze wyznaczane-
go zbiornika obostrzeG w urytkowaniu terenu, a w 
szczególno[ci wykluczenie inwestycji zaliczonych 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko. Na obszarze miejscowo[ci Kolonia 
Daszczówka ochrony wymagają wody podziemne w 
obrębie strefy ochronnej GEównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 407 na zasadach okre[lonych w 
,,Dokumentacji okre[lającej warunki hydrogeolo-
gicznej dla ustanowienia stref ochronnych GZWP Nr 
407 (CheEm - Zamo[ćｦ.

§9. 1. Do obszarów ochrony planistycznej zaliczo-
no:

1) ｧzielony pier[cieGｦ wyznaczony w celu popra-
wy warunków rycia w mie[cie Tomaszów Lubel-

ski; za elementy konstytuujące uznaje się: doliny 
rzeczne, większe kompleksy le[ne i rolnicze tereny 
otwarte z zachowanym harmonijnym krajobrazem.

2. ,,Zielonemu pier[cieniowiｦ poza stabilizacyj-
nym wpEywem na [rodowiskowe warunki rycia w 
mie[cie, przypisuje się:

1) funkcję ochrony struktury przestrzennej przed 
semiuranizacją i chaotyczną urbanizacją,

2) funkcję buforową, osEabiającą presję miasta na 
tereny wiejskie,

3) funkcję wypoczynku codziennego i [wiąteczne-
go dla mieszkaGców miasta,

2. W obrębie pier[cienia wskazuje się do ochrony 
indywidualnej (ustawa o ochronie przyrody) cenne 
pod względem przyrodniczo ｠ krajobrazowym ele-
menty oraz ochrony planistycznej.

§10. 1. W zakresie ochrony przed haEasem:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z usEugami MN/U dopuszcza się tylko prze-
znaczenie i zagospodarowanie powodujące pozio-
my haEasu nirsze od dopuszczalnych w przepisach 
odrębnych dla terenów z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną;

2. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i 
podziemnych:

1) dopuszcza się przedsięwzięcia nie powodujące 
zanieczyszczenia wód podziemnych oraz nie wyma-
gające urządzeG wodochEonnych, których zapotrze-
bowanie na wodę mogEoby naruszać równowagę 
lokalnych zasobów wodnych;

2) ustaEa się dla przedsięwzięć realizowanych po-
nirej poziomu wód gruntowych stosowanie rozwią-
zaG technicznych ograniczających obnirenie pozio-
mu wód gruntowych;

3) ustala się rozwój systemu odprowadzającego 
wody opadowe w sposób zapewniający podczysz-
czenie wód opadowych z terenów komunikacji i na-
wierzchni utwardzonych;

4) zakazuje się bezpo[redniego odprowadzania 
[cieków sanitarnych i zanieczyszczonych wód desz-
czowych do wód powierzchniowych i gruntu.

3. W zakresie ochrony powietrza ustala się:
1) stosowanie nawierzchni o niskim wspóEczynni-

ku [cieralno[ci - pylenia;
2) stosowanie trwaEych elewacji nie podlegają-

cych wietrzeniu tynków;
3) dopuszczenie termo-modernizacji budynków w 

caEym obszarze planu.
4) W zakresie gospodarki odpadami staEymi ustala 

się wywóz odpadów poza obszar planu, w miejsce 
wskazane przez organy gminy.

4. W zakresie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym:

1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy mieszka-
niowej /jednorodzinnej, zagrodowej/ w strefie po-
tencjalnego oddziaEywania promieniowania elektro-
magnetycznego od napowietrznych linii [redniego 
napięcia 15 kV tj. w pasach terenu o szeroko[ci 
15,0 m mierzonych od osi po 7,5 m zgodnie z wy-
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znaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
2) powyrszy zakaz nic obowiązuje w przypadku 

skablowania linii [redniego napięcia;
3) dopuszcza się odstąpienie od ustaleG zawar-

tych w pkt 1 niniejszego ust, na terenach, gdzie zo-
staną wykonane pomiary pola elektromagnetyczne-
go wykazujące, re strefa, w której przekroczone są 
dopuszczalne wielko[ci pola elektromagnetycznego, 
ma mniejszy zasięg.

RozdziaE 5
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURO-

WEGO I ZABYTKÓW

§11. 1. W związku z występowaniem w sąsiedz-
twie przedmiotowego terenu intensywnego osad-
nictwa pradziejowego, istnieje morliwo[ć dokona-
nia przypadkowych odkryć zabytków i obiektów 
archeologicznych.

2. W przypadku natrafienia podczas robót ziem-
nych na zabytki i obiekty archeologiczne, nalery 
wstrzymać prace, zabezpieczyć znalezisko i powia-
domić o odkryciu WUOZ Delegaturę w Zamo[ciu. 
Kontynuacja robót będzie morliwa po wykonaniu 
badaG ratowniczych pod staEym nadzorem archeolo-
gicznym.

DZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDWE

RozdziaE 6
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

WEDDUG RODZAJÓW FUNKCJI

§12. Ustalenia szczegóEowe dotyczące funkcji te-
renów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
liczbowymi i literowymi oraz liniami rozgraniczają-
cymi:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej.
1.MN7U, 2. MN/U, 3. MN/U - zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna (wolnostojąca) z usEugami 
nieuciąrliwymi- istniejąca - ustala się:

 przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna

 przeznaczenie uzupeEniające - usEugi komercyjne 
nieuciąrliwe - stanowiące do 40 % podstawowej 
funkcji terenu,

 morliwo[ć realizacji maksymalnie trzech odręb-
nych, trwaEych obiektów kubaturowych na jednej 
dziaEce,

 zalecenie wprowadzenia zieleni urządzonej, przy-
najmniej od strony drogi,

- do zabudowy przeznacza się do 40% dziaEki, 
obowiązek zachowania co najmniej 40% pow. dziaE-
ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,

 wskapnik intensywno[ci zabudowy 0,2 - 0,6,
 dopuszczalną zabudowę gospodarczo - gararo-

wą, bądp usEugową parterową przewiduje się na 
granicach dziaEek sąsiednich lub jako budynki wol-
nostojące;

 dla zabudowy usEugowej, obowiązek wykonania 
w obrębie dziaEki niezbędnej ilo[ci miejsc parkingo-
wych, w ilo[ci min. 1 miejsca parkingowego na kar-
de 50 m2 powierzchni usEugowej,

 optymalna wielko[ć dziaEki budowlanej min. 450 
m2 przy szeroko[ci frontu dziaEki mim. 25,0 m,

 dopuszcza się morliwo[ć scalenia (Eączenia) dzia-
Eek bez prawa wtórnego ich podziaEu;

- warunki realizacji:
 budynek mieszkalny o wysoko[ci caEkowitej (od 

poziomu terenu do najwyrszej kalenicy dachu) do 
10,0 m tj. do II kondygnacji, z morliwo[cią podpiw-
niczenia, z dachem stromym - dwu- lub wielospado-
wym o kącie nachylenia poEaci dachowych do 45°;

 kubatura budynków mieszkalnych do 2000 m3

 morliwo[ć lokalizacji budynków mieszkalnych w 
zabudowie wolnostojącej bądp blipniaczej,

 morliwo[ć wprowadzenia funkcji usEugowej w 
wydzielonej czę[ci budynku mieszkalnego,

 morliwo[ć budowy funkcji gararowo - gospodar-
czej, usEugowej w formie samodzielnej bryEy parte-
rowej o wysoko[ci caEkowitej (od poziomu terenu 
do najwyrszej kalenicy dachu) do 7,0 m, z dachem 
stromym - dwu- lub wielospadowym o kącie nachy-
lenia poEaci dachowych do 45°, o architekturze do-
stosowanej do budynku podstawowego,

 kubatura budynków towarzyszących do 800 m3

- indywidualna, estetyczna forma architektonicz-
na,

 zalecenie  stosowania naturalnych  i  tradycyj-
nych  dla obszarów  wiejskich materiaEów drewno, 
kamieG, materiaEy ceramiczne lub inne posiadające 
atest,

warunki realizacji dla budynków istniejących:
 zachowanie istniejących budynków mieszkal-

nych oraz innych budynków na dziaEkach np. go-
spodarczych.

 modernizację budynków, remonty, przebudowę i 
rozbudowę, ewentualnie lokalizację nowych obiek-
tów uzupeEniających zgodnych z funkcją terenu przy 
zachowaniu dla:

o budynków mieszkalnych w miarę morliwo[ci 
wysoko[ci nieprzekraczającej dwóch kondygnacji 
nadziemnych /ostatnia w poddaszu urytkowym/ o 
wysoko[ci caEkowitej (od poziomu terenu do naj-
wyrszej kalenicy dachu) do 10,0 m tj. do II kon-
dygnacji, z morliwo[cią podpiwniczenia, z dachem 
stromym - dwu- lub wielospadowym o kącie nachy-
lenia poEaci dachowych do 45°;

o kubatura budynków mieszkalnych do 2000 m3

o morliwo[ć budowy funkcji gararowo - gospo-
darczej, usEugowej w formie samodzielnej bryEy par-
terowej o wysoko[ci caEkowitej (od poziomu terenu 
do najwyrszej kalenicy dachu) do 8,0 m, z dachem 
stromym - dwu- lub wielospadowym o kącie nachy-
lenia poEaci dachowych do 45°, o architekturze do-
stosowanej do budynku podstawowego,

o kubatura budynków towarzyszących do 1000 
m3

o budynki w zEym stanie technicznym bądp koli-
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dujące w zamierzeniu inwestycyjnym przeznaczyć 
nalery do rozbiórki,

DZIAD III 
INFRASTRUKTURA

RozdziaE 7 
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

§13. 1. UkEad dróg i ulic w granicach opracowania 
planu:

Ustalenia ogólne:
Zgodnie z potrzebami nowej zabudowy, wprowa-

dza się nową siatkę dróg oraz rezerwuje pasy dróg 
zgodnie z zamierzeniami zarządców drogi, jak rów-
nier dla osiągnięcia odpowiedniej klasy technicznej: 
Ustala się docelowy przebieg

1. droga powiatowa Nr 3521 L kl. technicznej G 
(gEówna) - oznaczonej na rysunku planu symbolem 
O1KD - P (G) Nr 3521 L,przebiegającej po [ladzie 
drogi istniejącej - szeroko[ć pasa drogi w istnieją-
cych liniach rozgraniczających - 16,0 - 10,0 m i sze-
roko[ci jezdni 5,5 m,

2. droga powiatowa Nr 3529 L kl. technicznej Z 
(zbiorcza) - oznaczonej na rysunku planu symbolem 
02KD -P (Z) Nr 3529 L, przebiegającej po [ladzie 
drogi istniejącej - szeroko[ć pasa drogi w istnieją-
cych liniach rozgraniczających - 20,0 m i szeroko[ci 
jezdni 5,5 m,

3. drogi wewnętrzne 03KDW- szeroko[ć pasa 
drogi w projektowanych liniach rozgraniczających 
- 12,0 m i szeroko[ci jezdni 6,0 m oraz 04KDW- 
szeroko[ć pasa drogi w projektowanych liniach roz-
graniczających -12,0 m i szeroko[ci jezdni 6,0 m,

 

2. Ustaleniu szczegóEowe w zakresie dróg publicz-
nych:

2.1. Droga powiatowa, istniejąca:

ｪ droga powiatowa Nr 3521 L kl. technicznej G 
(gEówna) - oznaczonej na rysunku planu symbolem 
01 KD - P (G) Nr 3521 L

1. ustalenia parametrów kl. drogi G
a) szeroko[ć pasa ruchu - 2,25 m,
b) szeroko[ć jezdni - 6,0 m,
c) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 10,0 - 

16.0,0 m.
2. ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni 12,0- 14,0 m/zgodnie
z rysunkiem planu/.

2.2. Droga powiatowa, istniejąca:

ｪ droga powiatowa Nr 3529 L kl. technicznej Z 
(zbiorcza) - oznaczonej na rysunku planu symbolem 
02KD - P(G) Nr 3529 I

1. ustalenia parametrów kl. drogi Z
a) szeroko[ć pasa ruchu - 2,25 m,
b) szeroko[ć jezdni - 6,0 m,
c) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 20,0,0 

m.
2. ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni 20,0 m
3. Ustalenia szczegóEowe w zakresie dróg niepu-

blicznych: 

3.1. Droga wewnętrzna, projektowana:

ｪ droga wewnętrzna 03KDW

1. ustalenia parametrów drogi
a) szeroko[ć pasa ruchu - 3,0 m,
b) szeroko[ć jezdni - 6,0 m,
c) szeroko[ć w liniach rozgraniczających -12,0 m,
d) chodniki obustronne
2. ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni - 7,0 m,

3.2. Droga wewnętrzna, projektowana:

ｪ   droga wewnętrzna 04KDW
1. ustalenia parametrów drogi
e) szeroko[ć pasa ruchu - 3,0 m,
f) szeroko[ć jezdni - 6,0 m,
g) szeroko[ć w liniach rozgraniczających -15,0 m.
h) chodniki obustronne
2. ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni - 10,0 m.

RozdziaE 8 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

§14. Zaopatrzenie w wodę.
1. Zgodnie z Prawem wodnym podstawę powinny 

stanowić zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę. 
Do czasu zapewnienia dostępu do sieci zbiorczych 
dopuszcza się eksploatację indywidualnych syste-
mów zaopatrzenia w wodę ( studnie , wodociągi 
indywidualne)

2. Ustala się obowiązek likwidacji lub trwaEego 
zabezpieczenia studni kopanych i wierconych w 
sposób uniemorliwiający ich inne wykorzystanie po 
caEkowitym zrealizowaniu zbiorczej sieci wodocią-
gowej.

§15. Gospodarka [ciekowa
1. Zgodnie z Prawem wodnym podstawę powinny 

stanowić systemy zbiorowe systemy odprowadza-
nia i oczyszczania [cieków. Do czasu zapewnienia 
dostępu do sieci zbiorczych odprowadzania [cieków 
lub oczyszczania [cieków ( oczyszczalnie przydo-
mowe i zakEadowe ).

2. Dla caEego obszaru objętego planem ustala się 
odprowadzanie [cieków poprzez budowę sieci WOD 
｠ KAN dla terenów zmiany planu i odprowadzenie 
do oczyszczalni [cieków,
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3. Ustala się peEną obsEugę w zakresie odprowa-
dzania [cieków sanitarnych i wód deszczowych,

4. Dla dróg ustala się obowiązek lokalnych ukEa-
dów

odprowadzenia [cieków deszczowych (zakoGczo-
nych separatorami zanieczyszczeG)przed odprowa-
dzeniem wód powierzchniowych do gruntu, lub ka-
nalizacji deszczowej.

5. Dopuszcza się odprowadzanie wód deszczo-
wych wprost do gruntu lub do wód powierzchnio-
wych,

6. W okresie przej[ciowym do czasu powstania 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych na nieczy-
sto[ci ciekle, pod warunkiem speEnienia wymogów 
zawartych w przepisach odrębnych;

§16. Elektroenergetyka
1. Nalery przewidzieć do eksploatacji wszystkie 

istniejące sieci elektroenergetyczne z morliwo[cią 
ich remontu, modernizacji oraz rozbudowy w zaler-
no[ci od potrzeb. Lokalizacja obiektów w pobliru 
czynnych linii elektroenergetycznych more odby-
wać się zgodnie z warunkami okre[lonymi w PN-E-
05100-1 oraz PN ｠ 76/E-05125 tj. przy zachowaniu 
odpowiednich odlegEo[ci: Strefa wolna od zabudo-
wy wynosi odpowiedni: dla linii napowietrznej15 kV 
｠ pas 15,0 m (po 7,5 m od osi linii), dla linii kablo-
wej 15 kV ｠ pas 2,0 m (po 1,0 m od osi linii),

2. Zaopatrzenie w energię elektryczną z i plano-
wanych sieci elektroenergetycznych. W przypadku 
zwiększonego zapotrzebowania na moc konieczna 
będzie budowa stacji transformatorowej SN/nn.

3. W pasach drogowych przewiduje się miejsce 
pod infrastrukturę techniczną w tym sieci elektro-
energetyczne do zasilania odbiorców.

4. Rezerwuje się teren oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem EE pod stację transformatorową.

§17. Zaopatrzenie w ciepEo
1. Zachowuje się i utrzymuje obecny system 

ogrzewania oparty o lokalne kotEownie ogrzewające 
pojedyncze obiekty lub ich zespoEy, oraz indywidu-
alne urządzenia grzewcze w budynkach,

2. W nowych kotEowniach nalery stosować roz-
wiązania zapewniające niską emisję zanieczyszczeG, 
z zaleceniem wykorzystywania paliw niskoemisyj-
nych (gaz, olej opaEowy, węgiel wysokokaloryczny 
itp.),

3. Nalery dąryć do sukcesywnej przebudowy ist-
niejących kotEowni opalanych paliwami staEymi na 
opalane paliwami o niskiej emisji zanieczyszczeG.

§18. Gospodarka odpadami staEymi
1. Docelowo gospodarka odpadami powinna być 

zorganizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

,,Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Lubelskiegoｦ opracowanym na zlecenie Urzędu Mar-
szaEkowskiego i zatwierdzonym w czerwcu 2003 r.

2. Dopuszcza się dotychczasowe zasady gospo-
darki odpadami komunalnymi, polegające na indywi-
dualnym, czasowym gromadzeniu odpadów w od-
powiednich pojemnikach i kontenerach i wyworeniu 
ich na gminne wysypisko poEorone poza obszarem 
opracowania oraz wtórnego wykorzystania.

§19. Telekomunikacja
1. Przy zmianie rzędnych wysoko[ciowych terenu 

przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej nale-
ry zachować co najmniej 0,7 m gEęboko[ci przy-
krycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej 
powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej,

2. W przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej z miejscowym planem zagospo-
darowania Inwestor wystąpi do Pionu Sieci Obszar 
Eksploatacji w Lublinie o okre[lenie warunków tech-
nicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidują-
cych urządzeG teletechnicznych,

3. Na terenie objętym opracowaniem zakEada się 
utrzymanie istniejącej infrastruktury telekomunika-
cyjnej /urządzeG i sieci/ oraz jej rozbudowę wraz z 
masztami i antenami dostępu..

4. Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyj-
nej, która koliduje z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu i ukEadem komunikacyjnym, more 
być realizowana na warunkach okre[lonych prze 
operatora telekomunikacyjnego wedEug przepisów 
odrębnych.

DZIAD IV
USTALENIA KOFCOWE

§20. Ustala się stawkę procentową z tytuEu wzro-
stu warto[ci nieruchomo[ci, sEurącą naliczeniu 
opEaty jednorazowej na rzecz gminy w momencie 
sprzedary tej nieruchomo[ci:

｠  30 %｠ dla terenów przeznaczonych pod indy-
widualną zabudowę mieszkaniową ｠ jednorodzinną 
z usEugami nieuciąrliwymi,

§21. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

§22. 1. Miejscowy plan zagospodarowania, ob-
jęty niniejszą uchwaEą wchodzi w rycie po upEywie 
30 dni od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

2. UchwaEa podlega publikacji na tablicy ogEoszeG 
w siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Wawrzusiszyn
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