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UCHWADA NR  IV/25/11

 RADY MIEJSKIEJ W NADĘCZOWIE

 z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Grzegorza 
Wójcika i Polnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ｠ z pópn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 29 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) oraz uchwaEy 
Nr XXIV/188/2005 Rady Miejskiej w NaEęczowie z 
dnia 25 listopada 2005r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru ulic Grzegorza 
Wójcika i Polnej oraz na podstawie uchwaEy Nr 
XXXIV/227/2009 Rady Miejskiej w NaEęczowie z 
dnia 29 grudnia 2009r. i po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii Komisji Uzdrowiskowej ｠Rada Miejska, 
po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami Studium 
uchwala co następuje: 

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru ulic Grzegorza 
Wójcika i Polnej w skali 1 : 1000 w granicach zgod-
nie z rysunkiem planu.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego stano-
wią:

1) ustalenia planu ｠ będące tre[cią uchwaEy,
2) rysunek planu w skali 1 : 1000 ｠ będący za-

Eącznikiem nr 1 do uchwaEy,
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu ｠ wykaz uwag wniesionych do 
wyEoronego do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
stanowi zaEącznik nr 2 do uchwaEy,

4) sposób realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy oraz zasady ich finanso-
wania ｠ stanowi zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

§2. 1. Ustalenia planu wyrarone są w postaci:
1) ustaleG ogólnych dotyczących warunków i za-

sad regulacji zagospodarowania obszaru okre[lo-
nych w: 

- §4 ｠ Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego.

- §5 ｠ Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.
- §6 ｠ Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego.
- §7 ｠ Parametry i wskapniki ksztaEtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenów o rórnym 
sposobie urytkowania.

- §8 ｠ Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-
wania przestrzeni publicznych.

2) ustaleG ogólnych dotyczących rozwoju infra-
struktury technicznej okre[lonych w:

- §9 ｠ Zasady ksztaEtowania i rozwoju ukEadu ko-
munikacyjnego.

- §10 ｠ Zasady rozwoju infrastruktury sanitarnej.
- §11 ｠ Zasady rozwoju sieci energetycznej i te-

lekomunikacji.
3) ustaleG szczegóEowych zawartych w §12 i §13.
2. Przedmiotem ustaleG planu są następujące te-

reny poEorone w granicach objętych uchwaEą, ozna-
czone symbolami:

- MN ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

- KD D - droga publiczna dojazdowa
- KDW ｠ droga wewnętrzna
3. Następujące oznaczenia graficzne rysunku pla-

nu są ustaleniami obowiązującymi:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 

urytkowania,
3) linie podziaEów wewnętrznych,
4) oznaczenia obowiązujących i nieprzekraczal-

nych linii zabudowy,
5) strefa ochrony stanowiska archeologicznego,
6) granica strefy ochronnej od linii SN,
7) oznaczenia przebiegu ukEadu komunikacyjnego.
4. Na terenach, o których mowa w planie usta-

la się przeznaczenie podstawowe z dopuszczeniem 
uzupeEnieG funkcjami towarzyszącymi uzupeEniają-
cymi funkcje podstawowe i nienaruszającymi rysun-
ku planu oraz zasad ustalonych w dalszych przepi-
sach uchwaEy.

§3. Celem planu jest wyznaczenie terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

§4. ZASADY OCHRONY ZRODOWISKA, PRZY-
RODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

1. Za nadrzędne uwarunkowania przy formuEowa-
niu zasad zagospodarowania obszaru planu uznaje 
się:

1) poEorenie w strefie ｧBｦ ochrony uzdrowisko-
wej,

2) poEorenie w systemie ochrony wód podziem-
nych,

3) poEorenie w systemie ochrony wód powierzch-
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niowych,
4) poEorenie w otulinie Kazimierskiego Parku Kra-

jobrazowego.
2. Dla zapewnienia prawidEowej dziaEalno[ci lecz-

nictwa uzdrowiskowego zgodnie z obowiązującym 
Statutem Uzdrowiska w strefie ｧBｦ ochrony uzdro-
wiskowej zabrania się:

1) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących 
zakEadów przemysEowych, punktów skupu zEomu, 
punktu skupu produktów rolnych,

2) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
większej nir 400 m² z obiektami towarzyszącymi,

3) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urzą-
dzeG emitujących fale elektromagnetyczne mogą-
cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko nie blirej 
nir 500 m od granicy obszaru strefy ochronnej ｧAｦ, 
uruchamiania punktów dystrybucji i skEadowania 
[rodków chemicznych, produktów naftowych i in-
nych artykuEów uciąrliwych dla [rodowiska,

4) wyrębu drzew le[nych i parkowych, z wyjąt-
kiem cięć sanitarnych,

5) pozyskiwania surowców mineralnych innych 
nir naturalne surowce lecznicze,

6) prowadzenia robót melioracyjnych mających na 
celu niekorzystną zmianę istniejących stosunków 
gruntowo-wodnych,

7) lokalizacji parkingów o wielko[ci powyrej 50 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 
dostawczych i autobusów,

8) wszystkich czynno[ci zabronionych ujętych w 
wykazie dla strefy ochronnej ｧCｦ.

3. W celu zapewnienia prawidEowej dziaEalno[ci 
lecznictwa uzdrowiskowego wyklucza się realizację 
inwestycji bądp prowadzenie dziaEalno[ci mogących 
ujemnie oddziaEywać na jako[ć wód powierzchnio-
wych i podziemnych w obszarze górniczym wód 
leczniczych ｧNaEęczówｦ.

4. W obszarze planu wyklucza się realizację in-
westycji bądp prowadzenie dziaEalno[ci mogących 
szkodliwie oddziaEywać na Kazimierski Park Krajo-
brazowy.

5. W celu ochrony krajobrazu kulturowego wpro-
wadza się zakazy:

1) zmiany uksztaEtowania zboczy,
2) niszczenia naturalnych zadrzewieG i zakrze-

wieG.
6. Dopuszczalne poziomy haEasu w obszarze planu 

przyjmuje się jak dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej wg obowiązujących przepisów szczególnych.

§5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTU-
ROWEGO

1. Zgodnie z ｧKonwencją w sprawie ochrony 
[wiatowego dziedzictwa kulturowego i natural-
negoｦ (ICOMOS ｠ Paryr 1972) oprócz obiektów 
zabytkowych za dziedzictwo naturalne uznaje się 
warto[ciowe elementy przyrody, formacje i strefy 
geologiczne i fizjograficzne, a takre miejsca warto-
[ciowe z punktu widzenia estetycznego lub nauko-
wego.

2. Wskazane w planie zasady gospodarowa-
nia przestrzenią podporządkowuje się priorytetowi 
ochrony i ksztaEtowania [rodowiska kulturowego.

3. Osoby, które w trakcie prowadzenia robót bu-
dowlanych lub ziemnych odkryEy przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, re jest on zabyt-
kiem, do wstrzymania wszelkich robót mogących 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, a takre 
odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwEocz-
nego powiadomienia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków lub burmistrza miasta.

§6. ZASADY OCHRONY I KSZTADTOWANIA 
DADU PRZESTRZENNEGO

1. Za nadrzędne w formuEowaniu zasad zagospo-
darowania obszaru uznaje się:

1) poEorenie w strefie ｧBｦ ochrony uzdrowisko-
wej,

2) poEorenie w bezpo[rednim sąsiedztwie strefy 
ｧAｦ ochrony uzdrowiskowej,

3) poEorenie w otwartym krajobrazie u podnóra 
ciągu wzgórz stanowiących strefę ekspozycji wido-
kowej na Wzgórze Ko[cielne (w rejestrze zbytków).

2. Stosownie do ww. uwarunkowaG, dla obszaru 
objętego planem obowiązują następujące ustalenia:

1) nie przekraczania gabarytów istniejącej zabu-
dowy Bochotnicy i NaEęczowa wzdEur ulicy Polnej,

2) dla nowej zabudowy obowiązuje utrzymanie 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdEur drogi zgod-
nie z rysunkiem planu,

3) nowa zabudowa powinna stanowić kontynu-
ację obecnej zabudowy Bochotnicy i NaEęczowa w 
zakresie jej gabarytów, uksztaEtowania bryEy bu-
dynków mieszkalnych i gospodarczych, utrzymania 
ogrodów przydomowych i maEej architektury.

§7. PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWA-
NIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

1. Dla caEego obszaru objętego planem, a poEo-
ronego w strefie ｧBｦ ochrony uzdrowiskowej, obo-
wiązują przepisy szczególne okre[lone dla obszarów 
uzdrowiskowych oraz ustalenia zawarte w obowią-
zującym Statucie Uzdrowiska.

2. W strefie ｧBｦ udziaE terenów zielonych winien 
wynosić nie mniej nir 55% powierzchni dziaEki.

3. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 
20% powierzchni dziaEki wyznaczonej w planie jako 
teren budowlany.

4. Dla zespoEu nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej obowiązują wskapniki okre[lone w 
§12 dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN.

5. Dla terenów dróg oznaczonych symbolem KD 
obowiązują parametry wynikające z ich docelowego 
przeznaczenia i urządzeG z nimi związanych, okre-
[lone w §9.

§8. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB 
KSZTADTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1. Za niezbędne uznaje się ksztaEtowanie bez-
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piecznych przestrzeni publicznych poprzez:
1) przebudowę, modernizację i doprowadzenie do 

obowiązujących parametrów wszystkich ulic dojaz-
dowych, z wydzieleniem chodników dla ruchu pie-
szego

2) zapewnienie o[wietlenia ulic w nocy.
2. Obowiązuje dbaEo[ć o estetykę ulic poprzez 

stosowanie elementów maEej architektury w postaci 
estetycznego o[wietlenia, barier ochronnych zabez-
pieczających przed nieprawidEowym parkowaniem, 
Eawek przy ciągach pieszych i towarzyszącej zieleni.

3. Obowiązuje przystosowanie przestrzeni pu-
blicznych dla ruchu osób niepeEnosprawnych.

§9. ZASADY KSZTADTOWANIA I ROZWOJU 
UKDADU KOMUNIKACYJNEGO

1. Wyznacza się ｦobszary tras komunikacyjnychｦ 
｠ (obszar KD) z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod drogi i urządzenia z nimi związane.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala 
się przebieg dróg wg klas:

1) KD D ｠ dojazdowe,
2) KDW ｠ wewnętrzne, gospodarcze.
3. Szeroko[ć pasów drogowych w liniach rozgra-

niczających przyjmuje się zgodnie z rysunkiem pla-
nu:

1) 1KD D i 3 KD D szeroko[ć w liniach rozgrani-
czających min. 10,0 m,

2) 2 KD W szeroko[ć w liniach rozgraniczających 
min. 5,5 m,

3) 4 KD D szeroko[ć w liniach rozgraniczających 
do pozostawienia zgodnie ze stanem istniejącym,

4. Na terenach KD dopuszcza się:
1) realizację urządzeG komunikacyjnych związa-

nych z eksploatacją dróg;
2) urządzenia infrastruktury technicznej,
3) korektę wyznaczonych linii rozgraniczających 

dróg, jereli to wynika z rozwiązaG szczegóEowych 
na etapie opracowania projektu budowlanego,

4) [cierki rowerowe.

§10. ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY 
SANITARNEJ

1. Zaopatrzenie w wodę:
1) plan ustala zaopatrzenie w wodę terenu obję-

tego opracowaniem z istniejących i projektowanych 
sieci wodociągowych zasilanych z urządzeG miej-
skiego systemu wodociągowego NaEęczowa,

2) plan ustala zasadę lokalizacji sieci wodociągo-
wych dla potrzeb obsEugi projektowanej i moderni-
zowanej zabudowy w ciągach planowanych dróg,

3) w przypadku niemorliwo[ci speEnienia warun-
ków podanych w pkt 2 plan dopuszcza prowadzenie 
sieci poza pasami dróg na warunkach obowiązują-
cych przepisów szczególnych.

2. Odprowadzenie [cieków sanitarnych:
1) na obszarze objętym opracowaniem plan ustala 

odprowadzenie [cieków sanitarnych z terenów ist-
niejącej i planowanej zabudowy do istniejącej ka-
nalizacji sanitarnej podEączonej do sieci przesyEowej 

miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w NaEę-
czowie,

2) w planie adaptuje się sieci i urządzenia kanali-
zacji sanitarnej istniejące na obszarze objętym opra-
cowaniem oraz dopuszcza się ich rozbudowę dla 
zapewnienia obsEugi planowanej zabudowy.

3. Odprowadzenie wód opadowych:
1) na obszarze objętym opracowaniem plan do-

puszcza powierzchniowe odprowadzenie wód opa-
dowych do gruntu na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową,

2) przy modernizacji istniejących dróg i budowie 
nowych w uzasadnionych sytuacjach wprowadza 
się obowiązek rowów odwadniających oraz pod-
czyszczania wód opadowych z korony dróg,

4. Zaopatrzenie w ciepEo:
1) zaopatrzenie w ciepEo dla istniejącej i planowa-

nej zabudowy plan ustala z lokalnych kotEowni lub 
indywidualnych urządzeG grzewczych, przy uryciu 
paliw ekologicznie czystych

5. Zaopatrzenie w gaz:
w planie adaptuje się sieci gazowe [redniopręrne 

istniejące na obszarze objętym opracowaniem oraz 
dopuszcza się ich rozbudowę dla zapewnienia ob-
sEugi planowanej zabudowy.

6. Zagospodarowanie odpadów:
plan ustala dwustopniowy system zagospodaro-

wania odpadów obejmujący lokalne punkty tym-
czasowego gromadzenia odpadów oraz docelowy 
wywóz na skEadowisko centralne odpadów zlokali-
zowane poza obszarem objętym planem 

§11. ZASADY ROZWOJU SIECI ENERGETYCZ-
NEJ I TELEKOMUNIKACJI

1. Energetyka:
1) pródEem zasilania dla zabudowy istniejącej i pro-

jektowanej obszaru objętego planem jest GPZ ｧNa-
Eęczówｦ,

2) w ramach rozbudowy lub modernizacji i remon-
tów sieci nn i SN na obszarze objętym opracowa-
niem, mogą być one kablowane w zakresie zasilania 
odbiorców i o[wietlenia drogowego,

3) modernizowane lub remontowane sieci elektro-
energetyczne oparte będą o standardowe rozwiąza-
nia obowiązujące w momencie realizacji,

4) przyEączenia nowych odbiorców jak i zakres 
przebudowy sieci na warunkach obowiązujących 
przepisów szczególnych,

5) na terenach budowlanych obowiązuje docelo-
we skablowanie sieci,

6) przepisów, ustala się linie rozgraniczające stre-
fę techniczną dla linii napowietrznych,

a) od linii [redniego napięcia SN 15 kV ｠ 7,5 m 
od ich osi, w celu umorliwienia wEa[ciwej eksplo-
atacji oraz zapewnienia bezpieczeGstwa, stosownie 
do odrębnych

b) dla linii kablowych SN oraz zEącz kablowych 
obowiązuje pozostawienie pasa technicznego sze-
roko[ci min. 1,0 m; w pasach technicznych nie wol-
no sadzić drzew, budować budynków, skEadować 
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materiaEów; ewentualna przebudowa linii kolidują-
cych z planowanym zagospodarowaniem terenu 
odbywać się będzie kosztem i staraniem inwestora 
projektowanej zabudowy, na podstawie stosownej 
umowy cywilno-prawnej.

7) kablowe sieci niskiego napięcia lokalizować na-
lery w liniach regulacyjnych ul. Grzegorza Wójcika 
i ul. Polnej.

2. Telekomunikacja:
1) potrzeby w zakresie Eączno[ci nalery zaspaka-

jać poprzez rozbudowę istniejącej sieci lub budowę 
nowych sieci z zastosowaniem technologii przewo-
dowej, bezprzewodowej lub [wiatEowodowej,

2) sieci teletechniczne lokalizować nalery w li-
niach regulacyjnych istniejących i planowanych cią-
gów komunikacyjnych poza jezdniami lub w tere-
nach zielonych; wej[cie z uzbrojeniem (z wyjątkiem 
przyEączy) na teren dziaEek winno odbywać się za 
zgodą wEa[ciciela,

3) przyEącza do poszczególnych obiektów winny 
być realizowane w formie kabli doziemnych.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1 MN ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.

2. Zasady zagospodarowania:
1) wyznacza się pas terenu wzdEur poEudniowej 

strony ul. Grzegorza Wójcika, z przeznaczeniem na 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną,

2) obowiązuje podziaE na dziaEki budowlane zgod-
nie z rysunkiem planu,

3) dopuszcza się budowę jednego budynku miesz-
kalnego oraz budynku gospodarczego dla potrzeb 
wEasnych,

4) wskapnik udziaEu terenów zielonych (po-
wierzchni biologicznie czynnej) powinien wynosić 
nie mniej nir 55% powierzchni kardej samodzielnej 
dziaEki budowlanej,

5) Eączna powierzchnia zabudowy nie more prze-
kroczyć 20% powierzchni terenu, zgodnie z warun-
kami okre[lonymi w §7,

6) wysoko[ć zabudowy nie more przekroczyć 
dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
urytkowe;

7) poziom parteru do 0,50 m nad poziomem tere-
nu przy wej[ciu gEównym do budynku,

8) rzędna okapu do 3,8 m nad poziomem terenu, 
rzędna kalenicy max. 9,0m nad poziomem terenu - 
przy dachach spadzistych,

9) dla budynków o dachach pEaskich caEkowita 
wysoko[ć nie more przekroczyć 7,50 m, licząc od 
poziomu terenu przy wej[ciu do budynku,

10) nie stawia się wymogu obowiązującej geome-
trii dachu, jako kryterium przyjmując rórnorodno[ć 
architektury naEęczowskiej reprezentującej rórne 
epoki i trendy w ksztaEtowaniu zabudowy,

11) dziaEki o nr: 378, 379, 392, 394, 400, 401 i 
402 nie mogą stanowić samodzielnych dziaEek bu-
dowlanych przed wprowadzeniem korekty granic 
zgodnie z rysunkiem planu,

12) dla dziaEki nr 398 dopuszcza się zlokalizowa-
nie samodzielnych budynków jednorodzinnych, pod 
warunkiem zachowania obowiązującej linii zabudo-
wy od strony ulicy i zgodno[ci z obowiązującymi 
warunkami technicznymi w budownictwie,

13) na dziaEkach o szer. ponirej 16,0 m dopusz-
cza się lokalizowanie budynków mieszkalnych w 
odlegEo[ci 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią (jak 
pokazano na rysunku planu); nie dotyczy to zabudo-
wy gospodarczej, która powinna być lokalizowana 
zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi 
w budownictwie,

14) na dziaEkach ponirej 12,0 m dopuszcza się lo-
kalizowanie budynków mieszkalnych bezpo[rednio 
przy granicy z dziaEką sąsiednią (jak pokazano na 
rysunku planu); nie dotyczy to zabudowy gospo-
darczej, która powinna być lokalizowana zgodnie 
z warunkami technicznymi obowiązującymi w bu-
downictwie,

15) przy zabudowie ｧzblipniaczonejｦ obowiązuje 
utrzymanie tej samej geometrii dachu, wysoko[ci 
kalenicy, okapu dachu i rzędnej parteru w stosunku 
do poziomu terenu,

16) ustala się obowiązujące linie zabudowy w 
odlegEo[ci 12,0 m od linii rozgraniczających ulicy 
1KDD

17) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odlegEo[ci 42,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 
1KDD,

18) wyznacza się strefę zabudowy gospodarczej 
jak pokazano na rysunku planu,

19) dla dziaEek na których wyznaczono nieprzekra-
czalną linię zabudowy w odlegEo[ci 42,0 m od linii 
rozgraniczających ul. G. Wójcika (1 KD D) dopusz-
cza się czę[ciowe zlokalizowanie budynku mieszkal-
nego w strefie zabudowy gospodarczej,

20) dla dziaEek o nr 400, 401, 402 dopuszcza się 
zblipniaczenie zabudowy przy zachowaniu podzia-
Eów wEasno[ciowych zgodnie z rysunkiem planu,

21) linie zabudowy nie obowiązują dla zabudowy 
jur istniejącej,

22) dla dziaEek zainwestowanych przed wej[ciem 
w rycie ustaleG niniejszego planu pozostawia się 
istniejącą zabudowę, z morliwo[cią jej wymiany na 
nową, zgodnie z parametrami podanymi w ustale-
niach planu,

23) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji kolidują-
cych z podstawową funkcją obszaru oraz wywoEu-
jących uciąrliwo[ci wykraczające poza granice wEa-
sno[ci,

24) z zabudowy kubaturowej wyEącza się strefę 
ogrodów, dopuszczając jedynie architekturę ogrodo-
wą typu: altany, pergole, baseny wodne ｠ nie wy-
magające pozwolenia na budowę,

25) wjazdy na posesje z ulicy miejskiej oznaczonej 
symbolem 1 KD D (ul. Grzegorza Wójcika),
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26) ogrodzenia powinny być lekkie, arurowe, wy-
konane z materiaEów przyjaznych dla [rodowiska, z 
wyEączeniem prefabrykatów betonowych.

§13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2 MN ustala się:

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.

2. Zasady zagospodarowania:
1) utrzymanie stanu istniejącego,
2) ze względu na wielko[ć dziaEek nie dopuszcza 

się wtórnych podziaEów na mniejsze dziaEki,
3) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji kolidujących 

z podstawową funkcją obszaru oraz wywoEujących 
uciąrliwo[ci wykraczające poza granice wEasno[ci,

4) ogrodzenie powinno być lekkie, arurowe, wy-
konane z materiaEów przyjaznych dla [rodowiska, z 
wyEączeniem prefabrykatów betonowych.

RozdziaE III
Przepisy przej[ciowe i koGcowe

§14. Do czasu zmiany zagospodarowania terenów 
wyznaczonych w planie, dopuszcza się utrzymanie 
obecnego sposobu urytkowania.

§15. W wyniku uchwalenia planu traci moc 
UchwaEa Nr III/16/10 Rady Miejskiej w NaEęczo-
wie z dnia z dnia 30 grudnia 2010 r., w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru ulic Grzegorza Wójcika 
i Polnej, w zakresie i granicach terenów objętych 
niniejszym planem.

§16. Ustala się stawkę jednorazowej opEaty na 
rzecz gminy w przypadku zbycia nieruchomo[ci, w 
wysoko[ci 30% od wzrostu jej warto[ci będącego 
skutkiem wej[cia w rycie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi.

§18. 1. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w 
rycie po upEywie 30 dni od daty jej ogEoszenia.

2. UchwaEa, o której mowa w ust. 1, podlega rów-
nier publikacji na stronie internetowej gminy

 Przewodniczący Rady 
Wojciech Chamerski
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Zał>cznik nr 2 do Uchwały Nr  IV/25/11 
 RM w NałCczowie z dnia 23 lutego 2011 r. 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOĩONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU ULIC GRZEGORZA WÓJCIKA I POLNA 

Lp.
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiC, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres zgłaszaj>ce-
go uwagi 

TreWć uwagi 
Oznaczenia 

nieruchomoWci 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomo-
Wci, której 
dotyczy 
uwaga 

RozstrzygniCcie 
Burmistrza  w spra-

wie rozpatrzenia 
uwagi 

RozstrzygniCcie 
Rady Miejskiej 

zał>cznik do uchwały 
nr IV/25/11 

z dnia 23 lutego 2011 
r. 

Uwagi  

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga 
nie-

uwzglCd-
niona 

Uwaga 
uwzglCd-

niona  

Uwaga 
nie-

uwzglCd-
niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 27.06.    

2007r 
Danuta Małek –  

Alicja i Stanisław 
Rutkowscy 

Tomasz Rutkowski

Wnosz> o umocliwienie zniesienia współwłasnoWci lub umocli-
wienia podziału nieruchomoWci działki o pow. 0,1256 ha 

451 
NałCczów 

2 MN   

nie-
uwzglCd-

niona 

nie-
uwzglCd-

niona 

Zgodnie z obowi>zuj>-
cym Studium minimalna 
powierzchnia nowo wy-
dzielonych działek pod 
zabudowC mieszkaniow>
jednorodzinn> powinna 
wynosić nie mniej nic
1500 m². Zmiana projektu 
mpzp wymagałaby rów-
niec zmiany Studium. 
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4
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2. 25.10.  
2007r. 

27.06.  
2008r. 

Franciszek Wójcik Nie wyraca zgody na projektowanie zabudowy w granicy z 
działkami stanowi>cymi jego własnoWć, lub w odległoWci blicej  
od granicy z działk> s>siedni> nic mówi> przepisy. 
Propozycja zmiany zabudowy na działkach: 
1. Na działce 382zabudowa w odległoWci 1,5m od granicy z 

działk> nr 383 
2. Na działce nr 383 zabudowa w odległoWci 1,5m od granicy 

z działk> nr 382 
3. Działka nr 382 bCdzie w przyszłoWci sprzedana, co daje 

mocliwoWć zabudowy zblianiaczonej przy „dogadaniu siC” 
z przyszłym właWcicielem i kacdy z nich zyskuje po 1,5m 
dodatkowo na zabudowC; w przypadku kolizji z zasadami  
p.poc. cofniCcie jednego z budynków w gł>b działki 

4. Na działce nr 384 zabudowa jednorodzinna wolnostoj>ca w 
odległoWci 3 metry od granicy z działkami 383 i 385 

5. Na działkach 383 i 385odsuniCcie budynków na odległoWć
3 lub 4m od granicy z działk> 384 

382 
384 

Bochotnica 

1 MN   
nie-

uwzglCd-
niona 

nie-
uwzglCd-

niona 

Zabudowa na s>siednich 
działkach zlokalizowana 
jest zgodnie z prawem 
budowlanym. 
Propozycje zmiany spo-
sobu zagospodarowania 
działek dotycz> dwóch 
działek, których właWci-
cielem jest Franciszek 
Wójcik i dwóch działek 
nalec>cych do innych 
osób. 
Zaproponowane zmiany 
musz> zostać zaakcepto-
wane przez wszystkich 
właWcicieli (dz. nr 382; 
383; 384; 385). 
Wymaga to równiec
wyznaczenia nieprzekra-
czalnej linii zabudowy 
rócnej dla poszczegól-
nych działek, tak aby 
mocliwe było zachowanie 
przepisów p.poc. przy 
wykluczeniu bocznych 
Wcian budynków bez 
otworów okiennych, co 
jest niewskazane przy 
kształtowaniu nowego 
zespołu zabudowy. 

3. 10.07. 
2007r. 

Marek Muciek Wnosi o zabudowC zagrodow> na działce z mocliwoWci> budo-
wy budynków gospodarczych. 

397 
Bochotnica 

1 MN   

nie-
uwzglCd-

niona 

nie-
uwzglCd-

niona 

Teren przy ul. Grzegorza 
Wójcika przeznaczony 
jest pod zabudowC
mieszkaniow> jednoro-
dzinn>. 
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4. 11.07. 
2007r. 

Inga Czyc W projekcie nie ujawniono drogi dojazdowej prowadz>cej przez 
dz. nr 378 do działki nr 380 przyrzeczon> przez poprzedniego 
właWciciela działki i nie ujawnion> w akcie notarialnym bCd>-
cym w posiadaniu nowych właWcicieli. 

378 
380 

Bochotnica 

1 MN   

nie-
uwzglCd-

niona  

nie-
uwzglCd-

niona 

Wyznaczenie drogi ko-
niecznej nie jest 
uwzglCdnione w materia-
łach geodezyjnych Staro-
stwa Powiatowego w 
Puławach. 
Działka nr 380 połocona 
jest poza granicami opra-
cowania. 

5. 16.07. 
2007r. 

Włodzimierz Bor-
kowski 

Wnosi o zmianC zapisu w par 12 p. 10, który dopuszcza budowC
budynków bez otworów okiennych - 3 m od granicy. 

391 
392 
394 

Bochotnica 

1 MN   

nie-
uwzglCd-

niony 

nie-
uwzglCd-

niona 

Uwaga nieuwzglCdniona 
w zakresie zapisów w § 
12. gdyc dotyczy całego 
obszaru (pozostałych 
działek w obrCbie opra-
cowania). 

6. 30.10. 
2007r. 

10.06. 
2008r 

28.01. 
2010 r. 

Ewa Smykla Nie wyraca zgody na usytuowanie domu przy granicy na działce 
s>siedniej. Wnioskuje o odsuniCcie domu na działce nr 399 o 3-
4 m od granicy z działk> nr 398. 
Nie wyracenie zgody na usytuowanie budynku mieszkalnego w 
granicy działki 398, gdyc ogranicza to mocliwoWć zagospodaro-
wania działki i obnica jej wartoWć. 

398 
Bochotnica 

1 MN   

nie-
uwzglCd-

niona 

nie-
uwzglCd-

niona 

Usytuowanie budynku 
przy granicy z s>siedni>
działk> (nr ewid. 399) jest 
zgodne z odrCbnymi 
przepisami. Ze wzglCdu 
na wymiary działki nr 
ewid. 399, jest to jedyna 
mocliwa lokalizacja 
zabudowy na ww. dział-
kach. 
Działka nr 399 posiada 
szerokoWć 10m, jedynie 
zlokalizowanie budynku 
przy granicy z działk>
398 stwarza właWcicielom 
mocliwoWć jej zabudowy. 
Taka propozycja jest 
wynikiem publicznej 
dyskusji w trakcie wyło-
cenia planu do publiczne-
go wgl>du. 
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7. 30.06. 
2008r 

bywicki Zbigniew 1. Ze wzglCdu na mał> szerokoWć wiCkszoWci działek, nalecy 
zmienić limit wielkoWci działek budowlanych na 1000m2   

2. Na tym etapie projektowania przewidzieć drogC dojazdow>
do pól 

3. W któr> stronC ma być rozbudowa ulicy Wójcika? 
4. Istniej>ca sieć kanalizacyjna i wodoci>gowa w ul. Polnej 

zabezpiecza media dla budowy osiedla „Polna”; rezerwo-
wanie terenów na ogrody jest marnotrawstwem; pozosta-
wienie stanu projektowanego uniemocliwi w póaniejszym 
czasie wybudowanie mediów i drogi dojazdowej do pól. 

5. Dla działek nad którymi przebiega linia Wredniego napiCcia 
nalecy nanieWć klauzulC warunkowo dopuszczaj>c> mocli-
woWć zabudowy po przebudowie linii. 

6. Wniosek o mocliwoWć innej konfiguracji zabudowy nic w 
jednej linii, co da mocliwoWć zabudowy wCcszych działek. 

Uwagi dotycz>
całego planu bez 

wymieniania 
numerów działek

1MN
2 MN 

i 

§9 

ZASADY 
KSZTAŁ-

TOWANIA 
I ROZWO-
JU UKŁA-

DU KO-
MUNIKA-
CYJNEGO

  

nie-
uwzglCd-

niona 

nie-
uwzglCd-

niona 

1. „Limit” wielkoWci 
działki 1500m obo-
wi>zuje przy dział-
kach powstaj>cych 
w wyniku nowych 
podziałów, nie doty-
czy podziałów ist-
niej>cych. 

2. Uchwała Rady 
Miasta obejmuje te-
ren w granicach wy-
znaczonych w Stu-
dium na działki bu-
dowlane, projekt 
planu zabezpiecza 
mocliwoWć urz>dze-
nia drogi dojazdowej 
do pól na tyłach te-
renów budowlanych, 
wprowadzaj>c w ob-
szarze objCtym pla-
nem drogC oznaczo-
n> symbolem 5 
KDW. PrzeciCcie 
wszystkich działek 
drog> wymaga zgo-
dy wszystkich wła-
Wcicieli i moce być
objCte procedur> de-
cyzji o inwestycji 
celu publicznego 

3. Rysunek planu 
pozostawia nienaru-
szone granice wła-
snoWci od strony 
północnej, poszerze-
nie od strony połu-
dniowej nie stoi w 
kolizji z istniej>c>
zabudow>

4. Obowi>zuj>ce Stu-
dium nie przewiduje 
budowy osiedla 
„Polna”. Propono-
wane rozwi>zania 
wymagaj> zmiany 
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Studium i uzyskanie 
pozytywnej opinii 
Ministra Zdrowia i 
Zespołu Parków 
Krajobrazowych 
Wycyny Lubelskiej. 
Uwagi dotycz> drogi 
do pól – patrz p.2 

5. W obowi>zuj>cym 
studium działki nie 
s> budowlane ze 
wzglCdu na liniC SN. 
Konieczna zmiana 
studium. Decyzja o 
przełoceniu linii SN 
nalecy do ZE na 
wniosek UrzCdu 
Miasta. 

6. Przy w>skich dział-
kach zawsze pozo-
staje problem odle-
głoWci zabudowy od 
granic działki, gdyc
zmniejszanie odle-
głoWci ogranicza 
ewen. Przyszł> roz-
budowC na działce 
s>siedniej. 

8. 04.08. 
2010 r. 

Irena MarczyMska 
Krystyna Wójcik 
Katrzyna Wójcik 
Grzegorz Wójcik 

ul. Grzegorza 
Wójcika * 

24-150 NałCczów 

Uwaga dotyczy zmiany usytuowania proponowanych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr: 
1. 381 - umocliwienie lokalizacji zabudowy w odległoWci 1,5 

m od granicy z działk> nr 382 i okreWlenie dla budynku linii 
zabudowy w odległoWci 42,0 m od linii rozgraniczaj>cej te-
ren 1 KDD od 1 MN,  

2. 382 – umocliwienie lokalizacji zabudowy w odległoWci 1,5 
m od granicy z działk> nr 381 przy zachowaniu linii zabu-
dowy 12,0 m od linii rozgraniczaj>cej teren 1 KDD od 1 
MN.  

381 
382 

Bochotnica 

1 MN   

nie-
uwzglCd-

niona 

  

nie-
uwzglCd-

niona 

Działka nr 381 posiada 
szerokoWć ok. 18,0 m, 
natomiast działka 382 ok. 
17,0 m nawi>zuj>c do § 
12 ust. 3 Rozporz>dzenia 
Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków 
technicznych jakim po-
winny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie 
/Dz.U.2002.75.690 
z póan. zm./ sytuowanie 
budynków Wcian> bez 
otworów okiennych lub 
drzwiowych bezpoWred-
nio przy granicy z s>sied-
ni> działk> budowlan>
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lub w odległoWci mniej-
szej nic okreWlona w ust. 
1 pkt 2, lecz nie mniejszej 
nic 1,5 m, dopuszcza siC
na działce budowlanej o 
szerokoWci mniejszej nic
16,0 m, w zwi>zku z 
powycszym pozostawia 
siC przedstawione roz-
wi>zania. W takiej sytu-
acji bezzasadna jest takce 
zmiana linii zabudowy 
dla budynku na dz. nr 
381, w zwi>zku z powyc-
szym uwaga zostaje 
nieuwzglCdniona. 

*SkreWlono zgodnie ustaw> z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póan. zm.)  
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       Zał>cznik nr 3  
do Uchwały Nr IV/25/11 

Rady Miejskiej w NałCczowie  
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie uchwalenia 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA OBSZARU  ULIC GRZEGORZA WÓJCIKA I POLNEJ 

RozstrzygniĊcie o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy NałĊczów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleĪą do zadaĔ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Na podstawie art. 17, pkt 5 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) o sposobie realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania, rozstrzyga siC zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Vrodki na realizacjC inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (budowa dróg gminnych 
i uzbrojenia), nalec>cych do zadaM własnych gminy bCd> pochodzić z budcetu gminy oraz bCd>
pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i Wrodków pomocowych.  

Realizacja inwestycji prowadzona bCdzie sukcesywnie w miarC mocliwoWci finansowych gminy, 
przy zachowaniu zasady uwzglCdniaj>cej interes publiczny oraz rachunek ekonomiczny liczony 
wielkoWci> poniesionych nakładów na jednego mieszkaMca, korzystaj>cego z realizowanej 
inwestycji infrastrukturalnej. Ponadto przy realizacji zadaM przewiduje siC współdziałanie z innymi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi działaj>cymi i inwestuj>cymi na terenie gminy w celu 
optymalizacji wydatków. 

Poz. 1340
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 68 ｠ 6802 ｠


