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UCHWAŁA Nr XLIV/285/2002 
Rady Gminy Puławy 

z dnia 13 wrze śnia 2002 roku  
 
 

w sprawie uchwalenia I etapu zmiany miejscowego pla nu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ), art. 8 ust.1,2,3 , art.10 
ust.3 oraz art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 z późniejszymi 
zmianami), uchwały nr XI/85/99 Rady Gminy Puławy z dnia 24 września 1999 roku, 
uchwala się co następuje: 

 
§1. 

 
Zmienia się miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Puławy zwany dalej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 
Puławy, zatwierdzony uchwałą nr IV/15/88 Gminnej Rady Narodowej w Puławach      
z dnia 29.12.1988 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 4 A poz. 89          
z dnia 30 marca 1989r.), z późniejszymi zmianami, na obszarze w granicach 
administracyjnych gminy, z wyłączeniem kwartału zabudowy położonego u zbiegu 
ulic Polnej i Puławskiej w Gołębiu oraz fragmentu gruntów gminnych położonych 
w Górze Puławskiej przy ul. Krzywe Koło.  

 
   

 
§ 2. 

 
Plan powstały w wyniku uchwalonej zmiany uwzględnia zasady 

zagospodarowania i zabudowy terenów zgodnie z polityką przestrzenną określoną          
w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Puławy", zatwierdzonym Uchwałą Nr X/77/99 Rady Gminy Puławy z dnia 20 sierpnia 
1999 r. 

 
§ 3. 

 
1. Plan wymieniony w § 2 stanowią: 

a. ustalenia planu będące treścią niniejszej uchwały; 
b. rysunek planu w skali 1:10000 stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 1  
 do niniejszej uchwały 
 

 
2. Rysunek planu i ustalenia planu stanowią całość. 
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Rozdział I 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
 
 

§ 4. 
 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały będzie mowa o: 
 

1) Planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu o których mowa          
w § 3 ust. 1. 

2) Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:10 000         
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3) Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi. 

4) Terenie - należy przez to rozumieć obszar o przeznaczeniu 
podstawowym określonego rodzaju wyznaczony na rysunku liniami 
rozgraniczającymi. 

5) Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie 
przeznaczenie które winno przeważać na danym obszarze 
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi. 

6) Przeznaczeniu dopuszczalnym i uzupełniającym - należy przez                 
to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia             
lub rozszerza przeznaczenie podstawowe. 

7) Przeznaczeniu zamiennym - należy przez to rozumieć alternatywne 
przeznaczenie podstawowe zastępujące przeznaczenie określonego 
rodzaju. 

8) Adaptacji - należy przez to rozumieć utrzymanie istniejącej substancji 
budowlanej z możliwością jej rozbudowy lub zmiany przeznaczenia              
w sposób nie naruszający ustaleń planu, w przypadku odtworzenia 
obiektów obowiązują zasady jak dla realizacji nowych budynków. 

9)  Adaptacji czasowej - należy przez to rozumieć utrzymanie istniejącej 
substancji, dopuszczenie remontów bez modernizacji powodującej 
konieczność zmiany istniejących lub wprowadzania nowych elementów, 
bez możliwości zmiany przeznaczenia. 

10)  Usługach publicznych - należy przez to rozumieć tereny wyznaczone 
na lokalizację obiektów użyteczności publicznej, obejmujących usługi 
oświaty i wychowania, kultury, zdrowia i opieki społecznej, kształcenia, 
rehabilitacji niepełnosprawnych, sportu i kultury fizycznej, administracji 
samorządowej, administracji rządowej, organizacji i stowarzyszeń, 
obronności, porządku i bezpieczeństwa, ubezpieczeń i łączności              
oraz inne oczywiste cele publiczne określone w ustawach.  

11)  Usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć tereny wyznaczone 
na usługi handlu, gastronomii, turystyki, różne profile usług bytowych           
i rzemiosła nieuciążliwego, usługi finansowe, doradcze i inne formy 
działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności produkcyjnej          
i związanej z eksploatacją surowców mineralnych. 

12)  Koncentracji usług - należy przez to rozumieć tereny, na których 
obowiązuje skupienie i grupowanie usług celem kształtowania zespołów 
usług wielofunkcyjnych, ośrodków lub centrów obsługi ludności. 
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13)  Tereny urządzeń gospodarki rolnej - należy przez to rozumieć tereny 
wyznaczone na lokalizację obiektów i urządzeń związanych z obsługą 
gospodarstw rolnych i procesu produkcji rolnej, obejmujących: 
zaopatrzenie, skup i zbyt płodów rolnych, usługi napraw i konserwacji, 
usługi mechanizacji, agrotechniczne, lecznictwa zwierząt, ośrodki 
doradztwa rolniczego oraz oczywiste usługi związane z obsługą 
obszarów rolnych a także urządzeń produkcji rolnej. 

14) Tereny budowlane - tereny przeznaczone w planie na funkcje inne            
niż rolnicze i leśne. 

15)  Nieuciążliwych formach zagospodarowania - należy przez to rozumieć 
inwestycje nie zaliczane w przepisach prawnych do szkodliwych            
dla środowiska i zdrowia ludzi, albo mogących pogorszyć stan 
środowiska oraz obiekty i działalności której oddziaływanie nie 
przekracza granic terenu przeznaczonego na określony rodzaj 
użytkowania.  

16) Terenach zabudowanych - należy przez to rozumieć obszary 
oznaczone specjalnymi tablicami miejscowości, określone w przepisach 
o ruchu drogowym. 

17) Zieleni publicznej - należy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny 
zieleni obejmujące komponowane tereny zagospodarowania jak: parki, 
skwery, zieleńce, zieleń działkową i inną o znaczeniu ozdobnym, 
rekreacyjnym i ekologicznym. 

18) Zieleń izolacyjną - należy przez to rozumieć zagospodarowane tereny 
zieleni urządzone wokół obiektów lub w ciągach i pasmach dla celów 
ochronnych, sanitarnych, klimatycznych i osłonowych. 

 
2. Ilekroć mowa w planie o strefach polityki przestrzennej - należy           

przez to rozumieć obszary wyznaczone na rysunku planu, stanowiące 
przedmiot przepisów ochrony, bądź warunkujących zasady zabudowy         
i przekształceń w sposobie użytkowania i zagospodarowania oznaczone 
następującymi numerami rzymskimi I-IV.  

 
§ 5. 

 
1. Część tekstowa planu zawiera: 
 

1) ogólne zasady zagospodarowania obszarów w strefach polityki 
przestrzennej, zawarte w rozdziale II, 

2) szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy terenów o 
szczególnych warunkach sytuowania i kształtowania funkcji zawarte w 
rozdziale III, 

3) przepisy końcowe zawarte w rozdziale IV. 
 
2. Część graficzna planu zawiera: 

 
1) oznaczenia ściśle obowiązujące, które obejmują: 

a) granice terenu objętego planem, 
b) linie rozgraniczające teren o różnym przeznaczeniu                       

wraz z oznaczeniami powierzchniowymi, punktowymi i literowymi. 
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2) oznaczenia orientacyjne, których uściślenie jest dopuszczone                  
w uszczegółowionych planach zagospodarowania, decyzjach 
administracyjnych, projektach budowlanych, które stanowią: 
a) linie przerywane rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniach, 
b) granice obszarów wymagających opracowania planów rewaloryzacji, 

scalania i podziału nieruchomości oraz skoordynowanych działań 
inwestycyjnych, 

c) oznaczenia obiektów i granic terenów projektowanych do objęcia 
ochroną, 

d) przebieg urządzeń sieciowych i lokalizacja urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 6. 

 
W zagospodarowaniu terenu oprócz zasad zawartych w rozdziale II i rozdziale 

III obowiązują przepisy szczególne zawierające dodatkowe ograniczenia procedury 
lub zasady dysponowania terenami na cele określone w planie. 
 

§ 7. 
 
 

 Warunki obowiązujące w strefach ustanowionych w celu ochrony środowiska   
i przyrody oraz krajobrazu i dóbr kultury zawarte w rozdziale II mają pierwszeństwo 
przed zasadami zawartymi w rozdziale III i IV. 
 

§ 8. 
 
Zagospodarowanie terenu winno być zgodne z przeznaczeniem 

podstawowym albo - przy zachowaniu warunków przewidywanych dla przeznaczenia 
podstawowego - zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym lub uzupełniającym. 
 

§ 9. 
 
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem: 

1. Obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania z zakazem rozbudowy 
istniejących obiektów o funkcji sprzecznej z przewidzianą planem. 

2. Dopuszcza się możliwość remontów istniejących obiektów w celu poprawy stanu 
technicznego obiektu. 

3. Dopuszcza się lokalizacje obiektów nie związanych trwale z gruntem                        
o charakterze tymczasowym. 
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Rozdział II 
 

Ogólne zasady zagospodarowania obszarów-stref polit yki przestrzennej. 
 
 

§10. 
 

I.  Strefa Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. 
 
1. Obszary wysokiej ochrony wód podziemnych. 
 
W obszarze gminy (OWO) ustala się: 
1) zakaz gromadzenia ścieków i składowania odpadów w sposób mogący 

zanieczyszczać wody powierzchniowe i podziemne, 
2) zakaz odprowadzania ścieków do wód i gruntów, 
3) nadzór sanitarny nad sposobem utylizacji śmieci, stałe kontrolowanie 

gospodarki wodnej pod kątem ochrony ujęć wody i eksploatowanych 
zasobów, 

4) likwidacja obiektów zanieczyszczających wody podziemne (rekultywacja 
dzikich wysypisk oraz wyrobisk poeksploatacyjnych), 

5) zakaz lokalizacji obiektów zanieczyszczających stan wód podziemnych, 
6) obowiązek realizacji zbiorczego systemu gospodarki wodno - ściekowej      

jako układu podstawowego. 
 

2. Obszar ochrony źródliskowej . 
 
Wyznacza się na rysunku planu obszar źródliskowy rzeki Klikawki, a także 
wszystkie źródła z otoczeniem w promieniu min. 100 m, na których obowiązują: 
1) zakaz zmiany stosunków wodnych prowadzących do obsuszania terenu          

lub obniżania poziomu wód gruntowych w szczególności eksploatacji 
surowców, wykonywania wierceń i odkrywek oraz prowadzenia melioracji 
odwadniających, 

2) zakaz przekształcania naturalnych wysięków, podmokłości i źródeł,           
oraz zmiany warunków wypływu wody, 

3) zakaz zmiany ukształtowania i pokrycia terenu wokół źródlisk, 
4) zakaz zanieczyszczania wód i gleby, składowania odpadów i innych 

materiałów mogących stwarzać zagrożenie dla ochrony wód podziemnych           
i powierzchniowych, 

5) ochrona istniejących zadrzewień i zarośli, 
6) kształtowanie naturalnej ochrony strefy biologicznej z krzewów i zadrzewień 

utrudniających bezpośredni dostęp do obiektu, 
7) zakaz lokalizacji nowych cmentarzy, grzebowisk, wysypisk śmieci i 

odpadów. 
 
3. Obszar Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
 
Główną formą ochrony przyrody i krajobrazu na terenie gminy jest fragment  
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. W jego granicach (które obejmują 20,15 
ha powierzchni gminy oznaczone na rysunku planu) obowiązują zasady 
zagospodarowania określone Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 29 z 
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dnia 5 maja 1998r. w sprawie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, 
ogłoszonym      w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 11 z 
dnia 16 czerwca 1998r. 
 
Ustala się następujące zakazy: 
- lokalizowania nowych inwestycji, szczególnie szkodliwych dla środowiska, 
- lokalizowania nowych kopalni surowców mineralnych, w tym torfu, 
- budowy nowych linii kolejowych, 
- lokalizowania składowiska odpadów przemysłowych, oraz spalania 

odpadów, 
- wprowadzania do ziemi i wód nie oczyszczonych ścieków, 
- prowadzenia trwałych odwodnień terenu, 
- używanie prądu elektrycznego(agregaty) w gospodarce rybackiej,               

do połowów ryb poza obszarami hodowlanymi, 
- stosowanie w gospodarce leśnej zrębów zupełnych o powierzchni większej 

niż 4 ha, 
- wprowadzanie gatunków obcych miejscowej faunie i florze, 
- lokalizowanie budowli i obiektów szpecących krajobraz oraz rozbudowy 

istniejących degradujących walory krajobrazowe, 
- używanie urządzeń nagłaśniających w sposób przekraczający dopuszczalne 

poziomy hałasu dla parków krajobrazowych. 
 
Obowiązuje każdorazowe uzyskanie opinii Dyrektora Zespołu Lubelskich 
Parków Krajobrazowych w sprawach: 
- lokalizowania inwestycji przemysłowych i usługowych, 
- projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- dostosowanie chemicznych środków ochrony w lasach przy wykorzystaniu 

technik lotniczych, 
- formy i gabarytów obiektów budowlanych w celu zachowania walorów 

krajobrazowych Parku oraz regionalnych cech architektury, 
- prowadzenia nowych dróg publicznych oraz innych urządzeń infrastruktury 

technicznej, 
- zbioru leczniczych roślin ze stanowisk naturalnych będących pod częściową 

ochroną gatunkową, 
- zmiany użytkowania gruntów z leśnego na nieleśny, 
- umieszczania tablic i napisów reklamowych oraz innych znaków                     

o powierzchni przekraczającej 3m2 nie związanych z ochroną przedmiotu            
z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną porządku             
i bezpieczeństwa. 

 
 4. Obszar otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazow ego.  

 
Na obszarze Otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego wprowadza się 
następujące zakazy: 
- lokalizowania wylewisk i składowisk odpadów przemysłowych, 
- lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska                   

z wyjątkiem gazociągów. 
 
Obowiązuje każdorazowe uzyskanie opinii Dyrektora Zespołu Lubelskich 
Parków Krajobrazowych w sprawach: 
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- lokalizowania inwestycji przemysłowych i usługowych mogących pogorszyć 
stan środowiska, 

- dokonywania zmian stosunków wodnych, 
- projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- stosowania chemicznych środków ochrony w lasach przy wykorzystaniu 

technik lotniczych,  
- lokalizowania nowych lub rozbudowy istniejących obiektów istotnie 

zmniejszających walory przyrodnicze i krajobrazowe, 
- lokalizowania kopalni surowców mineralnych. 
 
 
5. Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza".  

 
Wieprz Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza" zajmuje 2095 ha 
w dolinie rzeki na północnej części granicy. W granicach obszaru obowiązują 
zasady zagospodarowania określone Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego 
nr 28 dnia 2 czerwca 1998r w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 11 z dnia 
16 czerwca 1998r.  
Zasady te sprowadzają się do: 
- zakazu lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska        

z wyjątkiem gazociągów, 
- ochrony naturalnego krajobrazu dolin rzecznych, zbiorników wodnych           

i naturalnych ekosystemów, 
- ochrony punktów i panoram widokowych, 
- obowiązku szczególnej dbałości o harmonię użytkowania gospodarczego           

z wartościami przyrodniczo – krajobrazowymi, 
- wymogu zachowania przestrzennej zwartości oraz powiązań pomiędzy 

obszarami o wysokiej aktywności biologicznej. 
 

Obowiązuje każdorazowe uzyskanie opinii Dyrektora Zespołu Lubelskich 
Parków Krajobrazowych w sprawach: 

 
- lokalizacji inwestycji przemysłowych i usługowych mogących pogorszyć stan 

środowiska, 
- dokonywania zmian stosunków wodnych, 
- projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- lokalizowania kopalni surowców mineralnych, 
- budowania lub rozbudowy obiektów istotnie zmieniających walory 

przyrodnicze i krajobrazowe. 
 
 
6. Formy i zasady ochrony prawnej i planistycznej. 
 
Za podstawę ochrony obszarowej (prawnej i planistycznej) przyjmuje się 
Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCH) obejmujący obszary 
(obiekty) o najwyższych wartościach przyrodniczych i wysokiej w skali gminy 
aktywności biologicznej. Podstawowymi ogniwami systemu są: 
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1) międzywale rzeki Wisły tworzące biocentrum obszaru węzłowego,                
a zarazem główna część korytarza ekologicznego o randze europejskiej, 

2) dno doliny Wieprza- korytarz ekologiczny o randze krajowej, 
3) dolina Klikawki - korytarz ekologiczny o randze regionalnej, 
4) zróżnicowane siedliskowo i dlatego przyrodniczo wartościowe największe           

w gminie kompleksy leśne Skoki I i Skoki II, Knieja i Góry o randze lokalnej, 
5) mozaikowe (polno -leśne i polno - leśno - łąkowe) krajobrazy w rejonach 

Kajetanowa, Tomaszowa i Kochanowa o randze lokalnej. 
 
Generalnie w polityce przestrzennej sfery ekologicznej obowiązuje realizacja 
następujących zadań: 
1) wzbogacanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych poprzez wzmacnianie 

zasobów biotycznych i krajobrazu, 
2) rekultywacja środowiska i czynne sposoby przeciwstawiające się jego 

degradacji poprzez: 
- rekultywację i zagospodarowanie wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych, 
- likwidacji dzikich wysypisk, 
- poprawę gospodarki odpadami, 
3) ochrona atmosfery poprzez: 
- realizację i wzmacnianie skuteczności programu ochrony środowiska i stanu 

sanitarnego w Puławskim Obszarze Zagrożenia Ekologicznego 
realizowanego w Zakładach Azotowych w Puławach,  

- ograniczanie i likwidacja zagrożenia zanieczyszczeń spalinami (szczególnie 
w strefie oddziaływania drogi krajowej Puławy - Radom) głównie poprzez 
formowanie średniej i wysokiej zieleni izolacyjnej (jedyny skuteczny środek 
przeciwdziałania) oraz rygorystyczne przestrzeganie ustawowych odległości 
zabudowy od krawędzi jezdni, 

- ograniczenie różnych form zapylenia przez prowadzenie różnych zabiegów 
fitomelioracyjnych (kształtowanie różnych form zieleni), 

4) ochrona wód poprzez: 
- realizacje zbiorczych systemów unieszkodliwiania ścieków skutecznie 

poprawiających jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 
- zakazu wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, 
5) ochrona lasów poprzez: 
- kontynuację rekultywacji zdegradowanych terenów i przebudowa 

istniejących drzewostanów głównie przez zapobieganie erozji gleby, 
- wprowadzanie trwałej roślinności 
- zmiany gatunkowe siedlisk leśnych, wprowadzanie gatunków liściastych       

lub całkowita przebudowa na gatunki najbardziej odporne                            
na zanieczyszczenia.  

 
 
7. Rezerwaty przyrody . 
 
1) Rezerwaty istniejące obowiązuje ochrona istniejącego rezerwatu 

faunistycznego "Czapliniec" w leśnictwie Gołąb o powierzchni 19.04 ha 
obejmującej oddział 8 c, d i f o charakterze częściowym. Rezerwat 
utworzono w 1987r. ustanowiony w celu ochrony kolonii lęgowej czapli siwej, 
zajmującej powierzchnię około 0,30 ha stanowiącej fitosocjologiczne 
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siedlisko boru suchego. Na terenie rezerwatu obowiązują następujące 
zakazy: 

- wycinania drzew i krzewów oraz pobierania użytków drzewnych z wyjątkiem 
wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatu, 

- zmiany stosunków wodnych,  
- zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz zbierania owoców i nasion 

drzew i krzewów z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, 
- zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia, wypalania traw            

oraz zakłócania ciszy,  
- niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin, 
- pozyskiwania ściółki leśnej i wypasu zwierząt gospodarskich, 
- niszczenia drzew i innych roślin, 
- stosowania wszelkich środków chemicznych, 
- polowania, płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, 

niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków, 
- wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych           

i innych urządzeń technicznych, 
- przebywania poza miejscami wyznaczonymi, 
- umieszczania tablic, napisów i innych znaków z wyjątkiem tablic i znaków 

związanych z ochroną rezerwatu. 
 
2) Rezerwaty projektowane: 
a) projektowany rezerwat ornitologiczny "Dunajek" wskazuje się do ochrony 

odcinek Wisły wraz z ławicami, łachami i wyspami od 383 do 388 km szlaku 
żeglowania o łącznej powierzchni 337 ha z czego 165 ha w obszarze gminy 
Puławy oraz 172 ha w obszarze gminy Gniewoszów (woj. mazowieckie). 
Postuluje się oparcie granic rezerwatu o oba brzegi rzeki, natomiast granica 
strefy ochronnej powinien stanowić wał przeciwpowodziowy. Rezerwat 
powinien mieć charakter częściowy. Celem ochrony winno być zachowanie 
lęgowisk rzadkich ptaków gnieżdżących się na wyspach trwale izolowanych 
od brzegu, częściowo piaszczystych, a częściowo porośniętych rzadką 
roślinnością. Przedmiot ochrony to umieszczone w Czerwonej Księdze 
Zwierząt (tj. zagrożonych w Polsce i Europie ) rybitwa białoczelna i 
sieweczka obrożna, lęgowiska innych rzadkich i zagrożonych gatunków 
takich jak: sieweczka rzeczna, rybitwa zwyczajna, mewy śmieszka, 
pospolita i srebrzysta, brodziec piskliwy. 

 
Proponowane przepisy to: 

 
Zakazy: 
- zmiany stosunków wodnych, 
- zmiany linii brzegowej rzeki, wysp, ławic, i ich likwidacji, łączenia                  

z brzegiem np. poprzez budowę ostróg, grodzi, 
- przez cały rok polowań, chwytania i płoszenia zwierząt, niszczenia jaj, 

piskląt i gniazd, 
- wstępu na teren rezerwatu od 1 kwietnia do 31 sierpnia, 
- zalesiania i zakrzewiania wysp i ławic, 
- niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin (piasek), 
- niszczenia i zbierania roślin, 
- wypalania traw, palenia ognisk, zakłócania ciszy. 
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Dopuszczanie w miarę potrzeb trzebieży krzewów drzew na wyspach.  
W obszarze otulinowym rezerwatu na przestrzeni wodnej zakazy to: 
- zmiany stosunków wodnych, 
- zmiany linii brzegowej wysp, oraz łączenia wysp i ławic z brzegiem, 
- budowy ostróg. 

 
W obszarze otulinowym rezerwatu w obrębie międzywala zakazy: 
- ścinania drzew i niszczenie roślin, 
- biwakowania, palenia ognisk w sezonie lęgowym (1 kwietnia- 31 sierpnia), 
- polowań. 

 
b) Projektowany rezerwat florystyczno - ornitologiczny „Jezioro Nury i Jezioro 

Borowiec" 
Wskazuje się do ochrony dwa starorzecza Wisły na północ od Gołębia. Granice 
rezerwatu powinny być oparte o linię brzegową starorzeczy oraz powinny 
obejmować pasmo łąk pomiędzy nimi. Rezerwat powinien mieć charakter 
częściowy. Celem ochrony winno być zachowanie istniejących stosunków 
ekologicznych w biotopie. Przedmiot ochrony to stanowiska rzadkich gatunków 
roślin (salwinii pływającej, grążela żółtego, rzęsy garbatej, bobrka trójlistnego, 
pływacza średniego, przęstki pospolitej). Układ przestrzenny zbiorowisk 
wodnych szuwarowych i łąkowych, lęgowisko kilku rzadkich gatunków ptaków 
(błotniaka stawowego, kszyka, kokoszki wodnej, derkacza), żerowisko pustułki. 
Teren ochronny projektowanego rezerwatu stanowi własność Skarbu Państwa, 
w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddział 
w Lublinie. Przepisy obowiązujące w rezerwacie winny umożliwiać badania nad 
czynną ochroną ginących gatunków wodnych. Cele ochrony mogłyby również 
zostać osiągnięte w przypadku nadania temu obszarowi statusu użytku 
ekologicznego (wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody). 

 
 

8.  Projektowane zespoły przyrodniczo - krajobrazow e. 
 

Proponuje się do objęcia statusem ochrony prawnej w formie zespołów 
przyrodniczo- - krajobrazowych następujących obszarów: 

 
a)    "Dolina Wisły " - międzywale rzeki wraz z projektowanym rezerwatem przyrody 

"Dunajek " i projektowanym użytkiem ekologicznym - "Starorzecze". 
 Proponowany zespół przyrodniczo - krajobrazowy obejmowałby również część    
zawala Wisły na terenie miasta Puławy wraz z rezerwatem przyrody "Łęg" na 
Kępie         i zespołem pałacowo - parkowym o ogólnej powierzchni 2750 ha. 
Celem ochrony byłoby zachowanie istniejącego charakteru koryta rzeki Wisły 
jako rzeki nieuregulowanej i terenów przyrzecznych.  
Przedmiot ochrony to: 
- wybitne walory krajobrazowe, 
- skupiska stanowisk rzadkich roślin, 
- wybitne walory awifauny. 
 
Proponowane zakazy: 
- zmiany charakteru roślinności i sposobu użytkowania, 
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- lokalizowania zakładów przemysłowych, 
- odprowadzania do wód zanieczyszczeń, 
- lokalizowania wysypisk śmieci i zanieczyszczeń oraz wywozu śmieci, 
- zakładania ferm bezściółkowych, 
- wypalania szuwarów, traw i trzcinowisk, 
- dalszej regulacji brzegu Wisły. 

 
Proponowane nakazy: 

- uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej, 
- rekultywacja terenów zdegradowanych. 

 
Proponowane ograniczenia: 

-    eksploatacja surowców mineralnych na skalę przemysłową. 
 
b) "Dolina Klikawki". 
Proponuje się objęcie statusem ochronnym dno doliny na odcinku pomiędzy drogą 
Góra Puławska - Opatkowice a Dobrosławowem wraz z lewobrzeżną strefą 
zboczową ograniczoną drogą Bronowice - Mały Młynek. Celem ochrony byłoby 
zachowanie kameralnego, harmonijnego układu krajobrazu kulturowego z dobrze 
rozwiniętymi naturalnymi ekosystemami leśnymi i łąkowymi. 

 
Przedmiot ochrony to: 

- kameralne układy wnętrz krajobrazowych, 
- łęgi olszowe współtworzące z łąkami mozaikowate układy przestrzenne, 
- zespól młyński (zabudowania, staw) Mały Młynek. 

 
Proponowane zakazy to: 

- lokalizowanie zabudowy przemysłowej i usługowej, 
- zmiana charakteru naturalnej roślinności, 
- lokalizowanie wysypisk śmieci i zanieczyszczeń oraz ich wywozu, 
- odprowadzanie do wód zanieczyszczeń, 
- wycinanie drzew i krzewów, 
- wypalanie szuwarów, traw i trzcinowisk. 

 
Proponowane ograniczenia: 

- eksploatacja na skalę przemysłową surowców mineralnych. 
 
Proponowane nakazy: 

- zaprzestania dalszej lokalizacji zabudowy rekreacyjnej, 
- uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej, 
- utrwalanie stromych zboczy poprzez zalesianie i zakrzewianie. 

 
Dopuszcza się modernizację i nieznaczne powiększenie byłego zbiornika 
retencyjnego na rzece Klikawce.  
 
9. Pomniki przyrody. 
 
1) Pomniki istniejące. 
Obowiązuje ochrona istniejących pomników przyrody, obejmująca: 
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- dąb szypułkowy (obwód pnia 413 cm) rosnący w parku na terenie szkoły              
w Górze Puławskiej, 

- lipa drobnolistna (obwód pnia 490 cm) rosnąca w parku na terenie szkoły            
w Górze Puławskiej. 

W odniesieniu do istniejących pomników przyrody obowiązują zasady określone w 
decyzji administracyjnej. 
 
2) Pomniki projektowane. 
a) Łęka 

- wiąz szypułkowy(obwód pnia 350 cm) wał przeciwpowodziowy  
b) Leokadiów 

- dąb bezszypułkowy (obwód pnia 390 cm) gospodarstwo J. Kawki, 
- dąb (obwód pnia 300cm) sąsiedztwo gospodarstwa J. Kawki, 
- 2 dęby (obwód pni 390 i 340 cm) na gruntach J. Kawki, 

c) Piskorów 
- dwie lipy drobnolistne (obwód pni 390 i 340), 
- fragment alei kasztanowej (12 sztuk o obwodzie pni ok.250 cm), 

d) Tomaszów 
- kilkadziesiąt drzew (głównie dęby z największym o obwodzie pnia ok. 300 

cm rosnących na powierzchni o wymiarach 100 na 80 m, 
- dąb (obwód pnia 300 cm) na polu Nowa Góra,  

e) Klikawa 
- kasztanowiec (obwód pnia 320 cm), 
- topola (obwód pnia 420 cm) kol. Klikawa, 

f) Janów 
- dąb (obwód pnia 300 cm), 

g) Kajetanów 
- dąb (obwód pnia 300 cm) na polu, 
- lipa (obwód pnia 450 cm) obok krzyża przy drodze, 

h) Bronowice 
- dąb(obwód pnia 310 cm) Mały Młynek, 

i) Borowina 
- dąb (obwód pnia 465 cm) przy drodze obok stawu, 

j) Gołąb 
- klon (obwód pnia 300 cm) przy prawej stronie drogi Gołąb – Matygi, 
- wiąz górski (obwód pnia 400 cm) teren GOK, 
- trzy jesiony (obwód pni do 280 cm) plac przed kościołem, 

k) Góra Puławska - Adamówka 
- kilkanaście dębów (obwód pni do 310 cm) i dwa graby (obwód pni ok. 200 

cm) wąwóz Adamówka, 
l) Góra Puławska 

- dąb (obwód pnia 300 cm) cmentarz, 
- kilkanaście drzew, w tym kasztanowce, klony i lipy (obwód pni do 300 cm)    

na terenie przykościelnym, 
ł) głaz narzutowy (granit o wym. 170/ 100/80 i ciężarze ok.8 ton zdjęty z pola                

i złożony na rozdrożu w Leokadiowie Górnym). 
 
Dla obiektów projektowanych do czasu nadania im statusu pomnika w oparciu o 
przepisy ustawy o ochronie przyrody ustala się: 
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a) zapewnienie warunków siedliskowych właściwych dla gatunków drzew, zakaz 
niszczenia gleby, składowania odpadów i nieczystości oraz stosowania środków 
chemicznych w otoczeniu obiektów, 

b) konserwacje drzew i ich ewentualne leczenie, podporządkowanie zabiegów 
pielęgnacyjnych celom ochronnym, 

c) zakaz zmiany stosunków wodnych oraz lokalizacji obiektów i urządzeń (poza 
ogrodzeniami ochronnymi) w odległości mniejszej niż 20 m dla obiektu objętego 
ochroną. 

 
10. Użytki ekologiczne.  
 
1) Istniejące użytki ekologiczne. 
Obowiązuje ochrona istniejących użytków ekologicznych o następującej lokalizacji: 
- śródleśna łąka o pow. 0,30 ha położona w kompleksie Skoki - oddział 21 a 

leśnictwo Gołąb, 
- śródleśna łąka o pow. 0,15 ha położona w kompleksie Skoki - oddziały 94 d, 

102 a leśnictwo Skoki, 
- śródleśna łąka o pow. 0,13 ha położona w kompleksie Skoki - oddział, 102 f 

leśnictwo Skoki, 
- śródleśne bagno, jako pozostałość naturalnego ekosystemu o pow. 0,68 ha 

położone w kompleksie Żabianka - oddział 247k, leśnictwo Góra Puławska, 
- użytek ekologiczny "Jezioro Nury i Borowiec" utworzony w 1999r obejmujący 

zespół starorzeczy o łącznej powierzchni 7,84 ha. 
 

Na obszarach w/w użytków ekologicznych obowiązują następujące zakazy: 
- pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, 
- chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, 

legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 
- wysypywania, zakopywania lub wylewania odpadów lub innych nieczystości 

oraz innego zanieczyszczania wód i gleby, 
- stosowania środków chemicznych, 
- niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 
- zmiany stosunków wodnych, 
- wznoszenia obiektów budowlanych, urządzeń i instalacji, 
- palenia ognisk, 
- umieszczania tablic, napisów lub ogłoszeń nie związanych z ochroną. 
 
2) Projektowane użytki ekologiczne. 
 
Proponuje się do objęcia ochroną następujących obszarów: 
 
a) „Piaskownia koło Matyg”. 
Celem ochrony jest zachowanie stanowisk rzadkich roślin w południowo-              - 
wschodniej części piaskowni porośniętej młodnikiem sosnowym i samosiewem 
brzozy. Przedmiotem ochrony winny być stanowiska widłakotorfowe (jedno z trzech 
stanowisk w woj. lubelskim) rosiczki okrągłolistnej, wąkroty zwyczajnej i widłaka 
goździstego. 
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Proponuje się wprowadzenie następujących zakazów: 
- przeprowadzania robót melioracyjnych bez uprzedniego określenia 

ewentualnych zmian i zgody władz konserwatorskich ochrony przyrody, 
- zmiany charakteru roślinności i sposobu użytkowania terenu, 
- wprowadzania obcych gatunków roślin i zwierząt, 
- lokalizacji w pobliżu ferm hodowlanych i zakładów przemysłowych, 
- lokalizacji wysypisk śmieci, 
- lokalizacji dużych ujęć wód podziemnych, 
- wycinania i wypalania krzewów, szuwarów, traw i trzcinowisk, 
- budowania linii kolejowych i utwardzania dróg, 
- przeprowadzania linii przesyłowych wysokiego napięcia. 

 
 
Proponuje się wprowadzenie następujących nakazów: 

- przeprowadzania stałej kontroli środowiska, 
- zaprzestania eksploatacji surowców, 
- oznakowania obszaru, 
 

b) „Starorzecze na południe od Góry Puławskiej”. 
Celem ochrony jest zachowanie części starorzecza Wisły położonego przy krawędzi 
doliny, na północ od Sadłowic. Przedmiot ochrony to: stanowiska rzadkich roślin-          
- wolffi bezkorzeniowej, grążela żółtego i układu przestrzennych zbiorowisk wodnych, 
szuwarowych, zaroślowych jako żerowisko wielu rzadkich gatunków ptaków 
gnieżdżących się na Wiśle (mewy pospolitej, mewy śmieszki, rybitwy pospolitej, 
rybitwy białoczelnej). 
Proponowane przepisy jak dla obiektu powyżej z wyjątkiem nakazu zaprzestania 
eksploatacji surowców, tu nieaktualnego (powinien być zakaz).  
 
 
11. Lasy ochronne (RLo) 
 
1) Lasy ochronne istniejące. 
Na rysunku planu oznaczono istniejące lasy ochronne w kategorii Grupy I otrzymały 
one status na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1949 roku o państwowym 
gospodarstwie leśnym. 
Poza lasami rezerwatowymi w rezerwacie „Czapliniec", należą do nich: 

- lasy glebochronne w kompleksie Skoki I, 
- lasy strefy zieleni wysokiej w kompleksach Skoki I i Skoki II, 
- lasy masowego wypoczynku w kompleksach Skoki I i Knieja, 
- lasy pod wpływem przemysłu w kompleksach Skoki I, Skoki II, Góry, Kule, 

Bronowice i Knieja. 
2) Lasy ochronne projektowane. 
Do objęcia statusem lasów ochronnych należy uwzględnić propozycje złożone przez 
Nadleśnictwo Puławy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a polegające na 
uznaniu części lasów państwowych za: 

- glebochronne, 
- wodochronne, 
- chroniące ostoje zwierząt, 
- uszkodzone przez przemysł (wykazujące II i wyższy stopień uszkodzeń), 
- chroniące środowisko z uwagi na położenie. 
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Propozycje statusu lasów glebochronnych: 

- 10,50 ha lasu położonego na gruntach Góry Puławskiej, 
-  3,06 ha lasu położonego na gruntach Kowali, 
- 23,14 ha lasu położonego na gruntach Opatkowic. 

Propozycje statusu lasów wodochronnych: 
- 12,00 ha lasu położonego na gruntach Anielina, 
-  6,21 ha lasu położonego na gruntach Bronowic, 
- 15,26 ha lasu położonego na gruntach Dobrosławowa – Pachnowoli, 
- 40,00 ha lasu położonego na gruntach Janowa – Sosnowa, 
- 17,14 ha lasu położonego na gruntach Jaroszyna, 
- 16,79 ha lasu położonego na gruntach Kochanowa, 
-  2,99 ha lasu położonego na gruntach Klikawy, 
-  7,66 ha lasu położonego na gruntach Kowali, 
- 18,93 ha lasu położonego na gruntach Łęki, 
- 25,00 ha lasu położonego na gruntach Niebrzegowa, 
-  3,00 ha lasu położonego na gruntach Niecieczy, 
- 12,02 ha lasu położonego na gruntach Opatkowic, 
-  3,99 ha lasu położonego na gruntach Piskorowa, 
-  4,00 ha lasu położonego na gruntach Smogorzowa, 
- 16,99 ha lasu położonego na gruntach Tomaszowa, 
-  4,00 ha lasu położonego na gruntach Zarzecza. 

 
Propozycje statusu lasu uszkodzonego przez przemysł: 

- 278,00 ha lasu położonego na gruntach Wólki Gołębskiej.  
 

Propozycje statusu lasu chroniącego środowisko z tytułu położenia w odległości 
10 kilometrów od miasta: 

-  43,83 ha lasu położonego na gruntach Bronowic, 
- 106,42 ha lasu położonego na gruntach Borowej, 
-  57,04 ha lasu położonego na gruntach Dobrosławów – Pachnowola, 
- 160,00 ha lasu położonego na gruntach Gołębia, 
-  15,98 ha lasu położonego na gruntach Góry Puławskiej, 
-  46,77 ha lasu położonego na gruntach Kajetanowa, 
-  48,72 ha lasu położonego na gruntach Kochanowa, 
-  18,35 ha lasu położonego na gruntach Klikawy, 
-  6,00 ha lasu położonego na gruntach Kol. Góry Puławskiej, 
-  55,55 ha lasu położonego na gruntach Kol. Kajetanowa, 
-  27,62 ha lasu położonego na gruntach Kowali, 
- 111,75 ha lasu położonego na gruntach Niebrzegowa, 
-  23,37 ha lasu położonego na gruntach Niecieczy, 
-  31,71 ha lasu położonego na gruntach Opatkowic, 
-  13,04 ha lasu położonego na gruntach Tomaszowa. 

 
Szczegółowe sposoby prowadzenia gospodarki leśnej w tych lasach winien 
określić akt o uznaniu ich za ochronne. 

 
12. Kompleksy leśne i zadrzewienia. 
 
Na terenach kompleksów leśnych RL i zadrzewień ZL, ustala się: 
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1) zakaz zmiany przeznaczenia terenów leśnych na nie leśne, dopuszcza się 
lokalizację niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń 
turystyki z zachowaniem procedur określonych w przepisach szczególnych. 

2) ochronę i kształtowanie granicy polno - leśnej zgodnie z zasadami 
ekologicznymi - ochrona strefy ekotonalnej o szerokości 5 m od krawędzi 
lasu przed użytkowaniem ornym, 

 
3) kształtowanie właściwej struktury gatunkowej w kierunku powiększania 

różnorodności biologicznej, zwiększania odporności na wpływ czynników 
zewnętrznych i dostosowanie do typu istniejącego siedliska leśnego, 

 
4) zakaz lokalizacji nowej zabudowy w odległości mniejszej niż 30,0 m od 

granicy lasu z wyjątkiem bezpośrednio związanych z gospodarką leśną oraz 
obsługą turystyki (parkingi przyleśne, ścieżki rowerowe, pola namiotowe, 
ośrodki turystyczno-wczasowe  itp.), lub w odległościach określonych 
nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu. 

 
13. Tereny zalesień. 
 
1) Wyznacza się do zalesienia następujące grunty przyleśne, nieużytki, tereny 

wyrobisk, dzikich wysypisk, zdegradowane, o najniższych klasach 
bonitacyjnych, o dużych spadkach, narażone na silne procesy erozyjne, 
położone w strefie ochrony źródliskowej i na kierunkach powiązań 
przyrodniczych. 

 
2) Dopuszcza się powiększanie kompleksów leśnych poprzez zalesianie 

gruntów przeznaczonych w planie na cele rolnicze (RP, RPz) na wniosek ich 
właścicieli z uwzględnieniem warunków określonych w § 10 i § 11,                
z wykluczeniem zalesienia gruntów I - III klas bonitacyjnych. 

 
3) Zalesianie terenów winno być realizowane z uwzględnieniem następujących 

zasad: 
- tworzenie kompleksów o składzie gatunkowym odpowiadającym 

siedliskom rodzimym, 
- umożliwienia wzrostu retencji wodnej, 
- zachowania różnorodności i urozmaicenia przebiegu linii brzegowej, 
- nie zalesiania wrzosowisk, torfowisk, łąk oraz suchych den dolin, 
- nie zalesiania (ewentualne wykorzystanie na cele szkółek leśnych) 

terenów w strefach ochronnych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych o szerokości: 15.0 m (tj. po 7,5 m od osi),            
dla linii SN 15kV, 40.0 m (tj. po 20.0m od osi) dla linii WN 110 kV, 
70.0 m (tj. po 35,0 m od osi) dla linii WN 220 kV, 75.0 m (tj. po 32.5 m 
od osi) dla linii dwutorowej WN 2x220 kV, 90.0 m (tj. po 45.0 m od osi) 
dla linii WN 400 kV, 

- nie zalesiania terenu o szerokości 10 m od osi gazociągu 
wysokoprężnego, 

- nie zalesiania terenu o szerokości 15 m od skrajnego toru kolejowego. 
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14. Wody otwarte (rzeki, rozlewiska, cieki wodne, zbiorniki wodne). 
 

1) Ustala się ochronę wód otwartych oraz wzbogacenie systemu 
hydrologicznego gminy. Obejmuje się ochroną istniejące rzeki wraz z 
dopływami oraz cieki okresowe, rowy melioracyjne i linie spływu wód 
powierzchniowych i tereny podmokłe przez: 

 
a) utrzymanie koryt rzek w stanie naturalnym, zachowanie meandrowej linii 

brzegowej i otwartych zastoisk, 
b) zakaz usuwania zarośli i zadrzewień łęgowych ze strefy brzegowej rzek, 

kształtowanie biologicznej obudowy koryt przez zadrzewianie brzegów 
gatunkami drzew i krzewów łęgowych z wyłączeniem przypadków 
służących konserwacji i działaniom przeciwpowodziowym - wycinka 
drzew powinna być wówczas uzgodniona z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody, 

c) zakaz odprowadzania do wód nieoczyszczonych ścieków, 
d) zakaz eksploatacji surowców mineralnych z koryt rzecznych, 
e) zachowanie otwartej dostępności do strefy brzegowej dzikich zwierząt      

i ptactwa, szczególnie na obszarach stykowych z terenami leśnymi. 
 
2) W zakresie działań przeciwpowodziowych ustala się: 

a) dopuszcza się realizację budowli i urządzeń hydrotechnicznych 
służących retencji wód lub zabezpieczających przed powodziami, 

b) dopuszcza się selekcję i wycinkę drzew, zadrzewień i zarośli 
wiklinowych utrudniających swobodny przepływ wezbrań na warunkach 
określonych w pkt 1b.  

c) wprowadza się obowiązek konserwacji wałów przeciwpowodziowych, 
grobli i opasek brzegowych, 

d) wprowadza się zakaz wznoszenia mostków i innych obiektów               
na nasypach w ciągach komunikacyjnych nie będących powiązaniami 
ogólnodostępnymi. 

 
3) Dopuszcza się odtworzenie stawów oraz realizację zbiorników wodnych           

i urządzeń hydrotechnicznych służących retencji wód dla potrzeb 
gospodarki rybackiej, rekreacji i funkcji ekologicznej po opracowaniu 
dokumentacji z zachowaniem procedur określonych przez przepisy 
szczególne. 

 
4) Dopuszcza się możliwość budowy systemu niskich przetamowań 

podnoszących poziom wody w korytach rzek uwarunkowaną opracowaniem 
dokumentacji i zachowaniem procedur określonych przez przepisy 
szczególne. 

 
5) Obowiązuje ukształtowanie brzegów zbiorników w sposób naturalny              

i ich obudowa biologiczna. 
 

6) Zakłada się adaptację istniejących zbiorników wodnych.  
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15. Ochrona przeciwpowodziowa. 
 
Do poprawy stopnia ochrony przeciwpowodziowej wskazuje się na konieczność 
modernizacji (podwyższenia i stabilizacji) wału przeciwpowodziowego na rzece Wiśle 
na odcinku Jaroszyn - Łęka – Regów, licząc od mostu w Puławach do granicy z woj. 
mazowieckim. 
Zrealizować należy również wał poprzeczny na Klikawce oraz pompownię               
ze zbiornikiem wyrównawczym i kanałem odpływowym. Obszar międzywala w rejonie 
Gołębia oznaczony na rysunku planu symbolem WT przeznacza się na awaryjny 
polder przeciwpowodziowy (z zakazem zabudowy).  
Dla użytkowania międzywala Wisły w sposób uwzględniający zagrożenie powodzią, 
a także je minimalizujący, wprowadza się zakaz wznoszenia wszelkich obiektów 
kubaturowych (z wyjątkiem przenośnych konstrukcji służących rekreacji) oraz nakaz 
stałej konserwacji grobli i opasek brzegowych chroniących brzegi i skarpy 
obwałowań przed erodowaniem i utrzymujących wody Wisły w korycie. Zakres 
wycinki drzew i krzewów utrudniających swobodny przepływ kry lodowej i wezbrań 
powinien być każdorazowo uzgadniany pomiędzy Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektoratem w Puławach, a Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody. 
Modernizacja winna być prowadzona po trasie wałów istniejących. Szerokość pasa 
ziemi zajmowanego pod rozbudowę obwałowań określa się na 30 - 40 m. 
Wprowadza się zakaz realizacji ciągów nowej zabudowy w odległości mniejszej          
niż 50 m od stopy wału.  
Ponadto w zakresie ochrony p. powodziowej należy zapewnić: 

- lokalizację rezerw ziemnych na modernizację wału, 
- drogi dojazdowe do wałów dla celów p. powodziowych, 
- drogi eksploatacyjne wzdłuż wałów, 
- możliwość remontu budowli regulacyjnych w korycie Wisły i opasek 

brzegowych, 
- budowę pompowni ze zbiornikiem wyrównawczym i kanałem odpływowym     

w rejonie rzeki Klikawki, 
- obszarów wycinki drzew i krzewów z korpusu wałów istniejących, pasa          

na ich rozbudowę ( po obu stronach wału ok. 4m.) 
 
16. Obszary złó ż surowców mineralnych uj ętych w bilansie zasobów. 

 
Na terenach określonych na rysunku planu ustala się: 

- ochronę udokumentowanych złóż surowców mineralnych przed zmianą 
sposobu zagospodarowania stanowiącego ograniczenie w ich potencjalnym 
wykorzystaniu dla celów gospodarczych, 

- zakaz wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej, 
- dopuszczenie dolesień i realizacji urządzeń budowlanych służących 

obsłudze gospodarki rolnej oraz obiektów przemysłowo - składowych                 
na obszarach wyznaczonych na ten cel na rysunku planu pod warunkiem 
uzyskania pozytywnej opinii właściwych rzeczowo służb ochrony 
środowiska, 

- dopuszczenie możliwości eksploatacji surowców w oparciu o szczegółowe 
zasady określone dla terenów powierzchniowej eksploatacji zasobów 
uwzględniających przepisy szczególnie.  
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§ 11. 
 

I I.  Strefa ochrony krajobrazu kulturowego  
 

Ustala się zasadę kompleksowej ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego. 
Obowiązuje dostosowanie działań konserwatorskich (konserwacja, rewaloryzacja, 
rekonstrukcja) oraz zagospodarowania terenu w otoczeniu obiektów zabytkowych           
do walorów tych obiektów i zadań określonych w strefach ochrony konserwatorskiej.  
 
 
1. Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

 
Obowiązuje ścisła ochrona konserwatorska, obiektów i zespołów obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego, posiadających cenne 
walory architektoniczne, kompozycyjne i historyczne, na mocy przepisów o ochronie 
dóbr kultury. 

Na obszarze strefy wszelka działalność inwestycyjna i budowlana obejmująca: 
prace remontowe, modernizacyjne, porządkowe, rozbiórka istniejących budynków 
oraz budowa nowych obiektów i urządzeń, wycinka drzew - wymaga zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Na obszarze strefy obowiązuje: 
- zachowanie substancji zabytkowej, jej gabarytów i znaczenia w układzie 

przestrzennym, 
- zachowanie historycznych podziałów działek, 
- restauracja zniszczonych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 
- rewaloryzacja założeń parkowych i obronnych (fort IV w Borowej), 
- dostosowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz zmian 

funkcjonalnych i układu komunikacyjnego do warunków konserwatorskich, 
- usunięcie obiektów dysharmonijnych lub ich przekształcenie zgodnie               

z walorami otoczenia, 
 
Są to oznaczone na rysunku planu: 
 
1) Zespół architektoniczno - krajobrazowy w Górze Puławskiej A – 866,              

na który składają się:  
- Zespół Kościelny w Górze Puławskiej: 

a) kościół parafialny p.w. św. Wojciecha w ZZK - XVIII w -                   
nr rej. A - 483, 

b) dzwonnica w ZZK XVIII w -nr rej. A – 483, 
c) ogrodzenie w ZZK XVIII w -nr rej. A - 483, 
d) aleja wiodąca od szosy do kościoła (drzewostan) - nr rej. A - 483. 

 
2) Zespół kościelny w Gołębiu: 

- kościół parafialny p.w. św. Floriana w ZZK -XVII w - nr rej. A - 120, 
- kaplica loretańska w ZZK - XVII w -nr rej. A 120, 
- ogrodzenie w ZZK XVII w - nr rej. A 120, 
- drzewostan w ZZK - XIX w -nr rej. A 120, 
- cmentarz przykościelny w ZZK- nr rej. A120. 

 
3) Założenie parkowe w Bronowicach – nr rej. 726 
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- drzewostan parku, ukształtowanie terenu, układ wodny, aleje dojazdowe          
w kierunku Łęki i Kajetanowa w części zadrzewionej, cokół pamiątkowy 
poświęcony T. Kościuszce z 1917r. 

 
4) Fort IV Borowa w Borowej nr rej. A 895 zachowane relikty dzieła obronnego. 
 
5) Cmentarz kolonistów niemieckich we wsi Leokadiów - nr rej 1014,                  

pow. cmentarza 0,45ha na działce oznaczonej w rejestrze gruntów nr 99. 
 

6) Figura św. Jana Nepomucena w Gołębiu nr rej. B/179 stanowiąca jeden          
z elementów założenia sakralnego - należy uporządkować teren wokół 
obiektu (likwidacja słupa trakcji elektrycznej) lub przenieść figurę w inne 
miejsce w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 
7) Cmentarze - jako element krajobrazu kulturowego i miejsca kultu, wymagają 

należytej opieki. Na dewastację, zniszczenie i całkowitą degradację 
narażone są cmentarze mogiły, w wielu wypadkach trudne do odtworzenia. 
Zarośnięte krzewami, samosiejkami, pozostawione bez doraźnej opieki stają 
się terenem zapomnianym (np. cmentarz żołnierzy austriackich z 1914 r.                 
w Górze Puławskiej). W odniesieniu do tej grupy obiektów nakazuje się 
przeprowadzenie prac porządkowych (oczyszczenie terenu z krzewów, 
uczytelnienie mogił, ogrodzenie). 

 
 
2. Projektowana strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
 

1) Poszerza się strefę ochrony konserwatorskiej wzgórza kościelnego w Górze 
Puławskiej, obejmując teren położony wzdłuż ulicy Radomskiej jako obszar 
integralnie z nimi związany oznaczony na rysunku planu. 
Ze względów urbanistycznych i krajobrazowych konieczna jest kontrola 
działań inwestycyjnych na tym obszarze, które winny być prowadzone                 
w oparciu o wytyczne konserwatorskie. 
Projektowanie zainwestowanie (zabudowa mieszkaniowo - usługowa) winna 
być utrzymana w skali i formie zabudowy historycznej tj. parterowa                 
z użytkowym poddaszem, dachy dwuspadowe kryte dachówką ceramiczną 
lub bitumiczną. 

 
2) Wprowadza się ochronę konserwatorską części dawnego zespołu dworsko - 

parkowego w Górze Puławskiej, tj. zachowanie pozostałości dawnego parku 
w postaci zespołu starych drzew, które w dalszym ciągu stanowią wyraźną 
dominantę krajobrazową na wysokim lewym brzegu Wisły w powiązaniu 
widokowym ze wzgórzem kościelnym (obszar oznaczono na rysunku planu). 

 
Ustala się podstawową funkcję dla tego obszaru jako zieleń parkowa. 
Należy przeprowadzić prace pielęgnacyjne i konserwację drzewostanu,         
oraz porządkowe tj. wycięcie samosiejek i roślinności wtórnej, ustalić 
jednego użytkownika terenu. 
Wszelkie zmiany na w/w terenie w odniesieniu do zmiany sposobu 
zagospodarowania, prac inwestycyjnych i porządkowych wymagają 
uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 
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3) Wprowadza się ochronę konserwatorską obszaru założenia dworsko-             

- parkowego w Borowinie z zachowanymi śladami pierwotnego założenia 
oraz obiektami kubaturowymi. Strefę ochrony oznaczono na rysunku planu. 

 
Część terenu przy dworze wymaga uporządkowania poprzez likwidację 
wtórnych wygrodzeń i zabudowy. 
Obowiązuje zakaz dokonywania wtórnych podziałów terenów, dodatkowych 
wygrodzeń (poza już istniejącym wygrodzeniem części gospodarczej). 
Zakazuje się lokalizowania współczesnej zabudowy typu garaże, komórki, 
budynki gospodarcze oraz ograniczenia ilości użytkowników. Docelowo,          
w oparciu o wytyczne konserwatorskie należy opracować program 
rewaloryzacji założenia ogrodowego obejmujący uporządkowanie stawów, 
wyznaczenie ścieżek spacerowych, odtworzenie składu gatunkowego 
drzewostanu. 

 
 
3. Strefa Po średniej Ochrony Konserwatorskiej.  

 
Obejmuje następujące obiekty wpisane do ewidencji zabytków województwa 
lubelskiego, określone na rysunku planu. 
Są to: 
1) Zespół dworsko - parkowy w Borowinie nr rej. A 12505: 
- dwór w ZDP     - I poł. XIX w., 
- czworak I w ZDP     - I poł. XX w., 
- czworak II w ZDP     - I poł. XX w., 
- czworak III w ZDP    - I poł. XX w., 
- stajnia w ZDP     - I poł. XX w., 
- obora I w ZDP     - I poł. XX w., 
- obora II w ZDP     - I poł. XX w., 
- chlew w ZDP     - I poł. XX w., 
- owczarnia w ZDP      - I poł. XX w., 
- stodoła w ZDP     - I poł. XX w., 
- spichlerz w ZDP     - I poł. XX w., 
- lamus w ZDP     - I poł. XX w., 
- piwnice w ZDP     - I poł. XX w., 
- łaźnia w ZDP     - I poł. XX w., 
- sklep w ZDP     - I poł. XX w., 
- park w ZDP (pozostałości drzewostanu)  - I poł. XIX w.,   

   
2) zespół dworsko-parkowy Góra Puławska - I poł. XIX w. (pozostałości 

drzewostanu) nr rej. A12512, 
 
3) mogiła wojenna z II wojny światowej w Górze Puławskiej nr. rej. A 12509, 

 
4) cmentarz parafialny z II poł. XVIII w Górze Puławskiej nr. rej. A 12510, 

 
5) cmentarz wojenny z I wojny światowej w Górze Puławskiej nr. rej 12511, 

 
6) plebania w ZKK z II poł. XIX w. w Gołębiu nr. rej. 12504, 
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7) cmentarz parafialny z I poł. XX w. w Gołębiu nr. rej. 12508, 

 
8) dworzec kolejowy w Gołębiu nr. rej. 12513, 

 
9) kościół ewangelicki z I poł. XX w Polesiu (obecnie kaplica rzymsko - 

katolicka) nr. rej. 12513, 
 

10)  młyn z I poł. XX w. W Zarzeczu, nr rej. 12558, 
 

11)  szkoła, przedszkole z I poł. XX w. w Wólce Gołębskiej nr. rej. 12559. 
 

Wszelkie prace prowadzone przy tych obiektach podlegają opiniowaniu              
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie na etapie ustalenia 
warunków realizacji inwestycji. 

 
 
4. Projektowana Strefa Pośredniej Ochrony Konserwatorskiej. 
 

1) Wprowadza się strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej (planistycznej) 
jako uzupełnienie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej zespołu 
kościelnego w Gołębiu, obejmując obszar od strony północno - wschodniej        
z ogrodem kościelnym i plebanią. 

W granicach określonych na rysunku planu ustala się: 
- ochronę i konserwację zachowanych elementów układu i substancji 

zabytkowej, 
- zakaz dokonywania zmian zabytkowej struktury przestrzennej, gabarytów 

historycznego układu kompozycyjnego zieleni i rzeźby terenu, 
- wymóg opiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków                  

w Lublinie wszelkiej działalności mogącej zmienić widok na zabytkowy 
zespół kościelny i jego otoczenie, 

- dopuszcza się uzupełnianie istniejącej zabudowy w oparciu o projekt 
rewaloryzacji oraz realizację parkingu ogólnodostępnego wzdłuż                   
ul. Folwarki. 

2)  Wprowadza się strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej (planistycznej)  
pozostałości dawnych cmentarzy w miejscowościach: Polesie Duże                
- dz. nr ew. 177, Leokadiów - Kuroszów dz. nr ew. 202, Sosnów                     
-   dz. nr ew. 305, Sosnów część działki nr ew. 291. 

 
 W granicach określonych na rysunku planu ustala się: 

- ochronę i konserwację zachowanych elementów i substancji, 
- przeprowadzenie prac porządkowych (oczyszczenie terenu z krzewów, 

uczytelnienie mogił, ogrodzenie). 
 
5. Strefa obserwacji archeologicznych "OW" 
  
Obejmuje się ochroną planistyczną, określone na rysunku planu: 

- strefy zainteresowania archeologicznego i główne stanowiska 
archeologiczne znajdujące się na terenie gminy głównie w dolinie Wisły          
i Wieprza oraz mniejszych cieków (Klikawka,Gruszka) w Gołębiu, Gołębiu 
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Poduchownym, Wólce Gołębskiej, Niebrzegowie, Niecieczy, Kowali               
i Bronowicach, gdzie główną zasadą obowiązującą na tych obszarach jest 
ochrona zachowanych elementów i substancji zabytkowej, 

- wszelka działalność inwestycyjna prowadzona w w/w strefach, związana          
z budową nowych obiektów kubaturowych, inwestycji liniowych (sieci, 
urządzenia infrastruktury technicznej), oraz inne związane z pracami 
ziemnymi przekształcaniem naturalnego ukształtowania terenu (między 
innymi melioracje, niwelacja, budowa zbiorników wodnych) muszą być 
zgłaszane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie na etapie 
uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu w celu uzyskania warunków i wytycznych konserwatorskich             
dla podmiotowych inwestycji, 

- w dolinach Wisły i Wieprza oraz mniejszych cieków wodnych (np. Klikawka) 
charakteryzujących się dużym nasyceniem obiektów archeologicznych 
osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne zgodnie z ustawą o ochronie 
dóbr kultury w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku 
(np. naczynia ceramiczne, szklane, kafle, narzędzia z kamienia i metalu, 
fragmenty murów) obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Zarząd 
Gminy i konserwatora zabytków. Jednocześnie zobowiązane                         
są zabezpieczyć odkryty przedmiot  i wstrzymać wszelkie roboty mogące            
go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez właściwego 
konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń, 

- w strefie zainteresowania archeologicznego w kol. Gołąb (stanowisko 
archeologiczne nr 33 obejmującego cmentarzysko kultury pomorskiej) 
wyznacza się strefę ochrony archeologicznej ok. 100 m wokół stanowiska 
dla zabezpieczenia obiektu i pozostawienia nienaruszonej warstwy 
kulturowej. Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie wyznaczonej 
strefy ochronnej wymagają przeprowadzenia przed inwestycyjnych badań 
archeologicznych. 

 
 
6. Elementy ochrony i kształtowania krajobrazu.  

 
Obejmuje się ochroną elementy kompozycji krajobrazu poprzez powiązanie 

ochrony zespołów zabytkowych z ochroną naturalnego krajobrazu i jego walorami 
przyrodniczymi: 

 
1) dolinę Wisły w obszarze powiązań widokowych historycznych zespołów 
- Góra Puławska – Puławy, 
- Bronowice – Puławy, 
- Gołąb - pobrzeże Wisły; 
2) tereny użytkowane rolniczo na obszarze otwarcia widokowego na zespół 

zabytkowy (obszar ciszy inwestycyjnej) 
- obszar na przedpolu zespołu dworsko - parkowego w Borowinie, 
- tereny wzdłuż drogi do Puław między Gołębiem a Wólką Gołębską  

(ekspozycja kościoła); 
 
3) obszary o ograniczonych gabarytach zabudowy:  
- Bronowice - Jaroszyn - dolina Wisły, 
- Góra Puławska - dolina Wisły, 
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- Gołąb - tereny wzdłuż ulicy Puławskiej i Polnej. 
 

Ochrona powiązań widokowych.  
 
Wyodrębnia się następujące powiązania: 
 
- zespół architektoniczno - krajobrazowy w Górze Puławskiej na Puławy, 
- zespół dworsko - parkowy w Bronowicach na dolinę Wisły, 
- zespół zabudowy Jaroszyna i Adamówki na Puławy, 
- pozostałości zespołu dworsko - parkowego w Górze Puławskiej na pałac 

Czartoryskich w Puławach, 
- przeprawa przez Wisłę w Puławach na Górę Puławską, 
- dolina Wisły na odcinku Wólka Gołębska - Gołąb na zespół kościelny                 

w Gołębiu. 
 

Jako główną zasadę obowiązująca w obszarze powiązań widokowych ustala się 
zachowanie i kształtowanie związków kompozycyjno - przestrzennych                        
oraz odtworzenie historycznych powiązań przez: 

- wykluczenie nowych obiektów wielkokubaturowych, 
- kształtowanie zadrzewień na osiach widokowych. 

 
 
Ochrona dominant architektonicznych. 
 
 Do ochrony wskazuje się: 
 

- Kościół parafialny w Gołębiu, 
- Kościół parafialny w Górze Puławskiej, 
- Kościół parafialny w Zarzeczu 
- Budynek dworu w Borowinie. 
 

Warunki zagospodarowania elementów ochrony i kształtowania krajobrazu ustalone 
są w rozdziale III. 
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§ 12 
 

III Strefa ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
 
1. Tereny upraw polowych bez prawa zabudowy (RP). 
 

1) Na obszarach upraw polowych wyklucza się lokalizację nowych obiektów                 
i urządzeń budowlanych poza istniejącymi siedliskami rolnymi z wyłączeniem 
dróg i sieci. 

2) Dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk w granicach 
działki. 

3) Dopuszcza się kształtowanie terenów zieleni i urządzanie ciągów 
spacerowych wzdłuż cieków wodnych. 

4) Dopuszcza się możliwość zalesień na zasadach zgodnych z przepisami 
szczególnymi i warunkami określonymi w §11 i § 12 dla stref polityki 
przestrzennej. 

5) Dopuszcza się zadrzewienia śródpolne w układach gniazdowych.  
 
2. Tereny rolne z warunkowym dopuszczeniem zabudowy (RPz). 
 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów pod uprawy polowe (RPz). 
2) Dopuszcza się: 

- adaptację zabudowy i rozbudowę istniejących siedlisk, 
- lokalizację nowych siedlisk w enklawach istniejącej zabudowy zagrodowej 

lub jej bezpośrednim sąsiedztwie (tj. w odległości nie większej niż 50 m             
od zabudowy istniejącej lub od wyznaczonych terenów zwartej zabudowy)         
z warunkiem bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz określonymi          
dla terenów zabudowy zagrodowej, 

- lokalizację ferm hodowlanych, gospodarstw ogrodniczych i innych 
zaliczanych do działów specjalnych rolnictwa, pod warunkiem że nie będą 
kolidowały z zabudową mieszkaniową, 

- przekształcenie istniejącej zabudowy lub realizację nowej, w granicach 
siedliska na funkcje rekreacji lub usług pod warunkami, że uciążliwość 
prowadzonej działalności nie przekroczy granicy terenu do którego 
właściciel ma tytuł prawny, siedlisko to jest położone poza systemami 
ochronnymi, działka jest uzbrojona i ma dostęp do drogi publicznej, 

- lokalizację dróg i urządzeń infrastruktury technicznej, terenów zieleni                 
i urządzania ciągów spacerowych wzdłuż cieków wodnych, 

- możliwość zalesień na zasadach zgodnych z przepisami szczególnymi i 
warunkami określonymi w §11 i §12 dla stref polityki przestrzennej.  

 
3. Tereny obszarów rolnych z zabudową kolonijną i rozproszoną (MRr). 
 

Dla tych terenów ustala się: 
1) ochronę terenów otwartych: polnych, polno - leśnych oraz trwałych użytków 

zielonych, 
2) dopuszcza się ograniczoną działalność budowlaną z zachowaniem przepisów 

szczególnych oraz ustaleń polityki przestrzennej w strefach określonych          
w planie, 
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3) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy, jej odtwarzanie i rozbudowę          
w granicach istniejącego siedliska, 

4) dopuszcza się przekształcanie istniejącej zabudowy lub jej dopełnianie             
w granicach działki na funkcje rekreacyjne, usługowe, drobnej 
przedsiębiorczości i inne pod warunkiem, że uciążliwość prowadzonej 
działalności nie przekroczy granicy terenu do którego inwestor ma tytuł 
prawny, 

5) lokalizacja nowej zabudowy zagrodowej wyłącznie w  sąsiedztwie zabudowy 
istniejącej lub wyznaczonych terenów zwartej zabudowy z warunkiem dostępu 
do drogi publicznej oraz określonymi dla terenów zabudowy zagrodowej 

 
 
4. Tereny trwałych u żytków zielonych. 

 
Dla tych terenów ustala się:  
1) podstawowe przeznaczenie terenów pod łąki i pastwiska (RZ), 
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, dopuszcza się modernizacją istniejących 

siedlisk w granicach działki 
3) dopuszcza się zagospodarowanie łąk i pastwisk o stabilnych warunkach 

gruntowo - wodnych na funkcje sportowo-rekreacyjne i ciągi spacerowe, 
4) obowiązuje ochrona torfowisk, roślinności torfowiskowej oraz środowisk 

łęgowych, 
5) dopuszcza się transformację upraw polowych na użytki zielone obejmujących 

tereny położone w dnach dolin, podmokłe oraz suche obrzeża lasów, 
6) ochronę łąk i pastwisk podmokłych i zbiorowisk roślinności łęgowej przed 

zachwianiem stabilności wodno - gruntowej.  
 
 



 29

§ 13. 
 
IV Strefa kształtowania osadnictwa . 
 
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (MR). 

 
Na wyznaczonych terenach obowiązuje: 
 
1) utrzymanie tradycyjnego charakteru układu przestrzennego jednostek 

osadniczych, formy zabudowy projektowanej winny nawiązywać do istniejącej 
zabudowy tradycyjnej przez: 

a) kontynuację jednorzędowej zabudowy pasmowej, 
b) w skali zabudowy - maksymalna wysokość dwie kondygnacje w której 

ostatnia stanowi poddasze użytkowe, 
c) w formie i proporcji bryły budynków w nawiązaniu do tradycji lokalnych, 
d) sytuowanie budynków w ujednoliconej linii od krawędzi dróg 

publicznych oraz ujednoliconym układzie szczytowym lub kalenicowym, 
z wyłączeniem przypadków kiedy warunek kalenicowego usytuowania 
uniemożliwiałby zabudowę działki, 

e) pokrycie budynków dachami spadzistymi o symetrycznym nachyleniu 
połaci powyżej 30 stopni z wyjątkiem gdy warunek ten uniemożliwiałby 
zabudowę działki, 

f) zwartość układu zabudowy: 
- optymalna zalecana szerokość frontu działki 30 m, 
- wielkość działki zagrodowej 0,15 - 0,30 ha, 
- dopuszcza się lokalizację na działkach większych w przypadkach 

uzasadnionych wielkością projektowanych budynków gospodarczych 
lub specjalistycznym profilu gospodarstwa (sadownictwo, 
agroturystyka, itp.) 

 
2) Na terenach oznaczonych symbolem MR ustala się podstawowe 

przeznaczenie na zabudowę zagrodową i ustala się następujące warunki 
zagospodarowania: 

a) adaptacja, modernizacja, budowa i rozbudowa obiektów budowlanych 
w granicach istniejących zabudowanych działek, 

b) lokalizacja nowych siedlisk rolniczych. 
 

3) Na terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza się: 
 

a) lokalizację zabudowy jednorodzinnej na działkach o powierzchni minimum 
1000 m2 jako uzupełnienie niezabudowanych enklaw, lub wydzielonych              
z siedliska rolnego pod warunkiem bezpośredniej dostępności do drogi 
publicznej wg ustaleń określonych dla obszarów zabudowy jednorodzinnej 
(MNj), 

b) lokalizację usług nieuciążliwych oraz innych funkcji pod warunkiem, że nie 
spowodują kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem 
podstawowym, 

c) przekształcanie siedlisk na zabudowę letniskową, 
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d) zwarte tereny wydzielone na usługi, zabudowę jednorodzinną                          
lub letniskową nie mogą przekraczać powierzchni 0,5 ha dla gruntów klas 
I-III oraz 1 ha dla gruntów klasy IV, 

e) wyklucza się lokalizację ferm hodowlanych mogących pogorszyć stan 
środowiska. 

 
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MNj). 
 
 W zagospodarowaniu wyznaczonych terenów obowiązuje: 
  
 1) utrzymanie gabarytów i skali zabudowy w nawiązaniu do krajobrazu i otoczenia 

a) maksymalna wysokość: 
- parter z poddaszem użytkowym na terenach wsi, 
- II kondygnacje na obszarach Góry Puławskiej i Gołębia, 

b) pokrycie dachem spadzistym o symetrycznym nachyleniu połaci, 
c) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia mieszkalne, poziom podłogi    

parteru - maksymalnie 1.0 m od poziomu terenu, 
d) sytuowanie budynków w ujednoliconej linii od krawędzi ulic oraz układzie 

szczytowym lub kalenicowym, 
e) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 30% powierzchni brutto 

działki, 
 
2) ponadto na terenach zabudowy jednorodzinnej ustala się: 

a) adaptację, modernizację, budowę i rozbudowę obiektów w granicach 
działki, 

b) lokalizację nieuciążliwych usług pod warunkiem, że nie spowodują 
kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem, 

c) możliwość przekształcania obiektów budowlanych na nieuciążliwe 
usługi, 

d) ogrodzenia od strony ulic o ujednoliconej linii i wysokości                              
(ok. 110-120 cm).  

 
3) warunki podziału na działki budowlane z zachowaniem przepisów ustawy o 

gospodarce nieruchomościami: 
a) wielkość działki budowlanej 800-1500 m2, dopuszcza się działki               

o większej powierzchni przyległe do drogi publicznej, terenów 
przydolinnych i przyleśnych, 

b) optymalna szerokość frontu działki - 25 m, 
c) bezpośrednia dostępność do drogi publicznej (dla zespołów zabudowy 

dopuszcza się obsługę komunikacyjną ciągiem pieszo-jezdnym              
o minimalnej szerokości 5 m). 

 
3. Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (Mne-MNj,MR). 
  
 Na terenach określonych jako zabudowa ekstensywna ustala się: 
1) sukcesywne zmniejszanie intensywności zainwestowania (przenoszenie 

zainwestowania o kolizyjnej lokalizacji na tereny rozwojowe lub jej likwidacja), 
2) wzbogacanie terenów zabudowy zielenią: tworzenie w otoczeniu zabudowy 

kompleksów zieleni użytkowej i ozdobnej, 
3) lokalizację nowej zabudowy na dużych działkach o powierzchni min. 2 000 m2 , 
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4) zaleca się przekształcanie funkcji zabudowy zagrodowej na jednorodzinną lub 
letniskową, jako mniej kolizyjną formę użytkowania i zagospodarowania terenu, 

5) szczególne rygory dotyczące kształtowania architektury budynków :                        
a) zabudowa wolnostojąca, parterowa z dopuszczeniem przeznaczenia 

poddasza na cele użytkowe, bryły większych budynków 
rozczłonkowane, 

b) wyklucza się agresywną kolorystykę. 
6)  pozostałe ustalenia jak dla wyznaczonego na rys. planu przeznaczenia. 

   
 

4. Tereny rezerw mieszkalnictwa (RM).  
 
Na terenach przeznaczonych na rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
obowiązuje: 
1) zakaz zabudowy terenów rolnych (z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 

2 i 3), do czasu ustalenia zasad podziału terenu na działki oraz rozgraniczenia 
terenów służących realizacji wewnętrznego układu komunikacyjnego                    
i urządzeń infrastruktury technicznej, 

2) realizacja zespołów nowej zabudowy w oparciu o plan zagospodarowania              
w skali uszczegółowionej, 

3) do czasu jego sporządzenia dopuszcza się: 
a) adaptację zabudowy istniejącej, 
b) możliwość lokalizacji nowej zabudowy w enklawach pod warunkiem 

bezpośredniej dostępności działki do drogi publicznej. 
 
5. Tereny zabudowy Letniskowej (ML). 

 
Na terenach przeznaczonych na rozwój zabudowy letniskowej ustala się: 
1)  adaptację i przekształcanie zabudowy zagrodowej na funkcje letniskowe, 
2)  sytuowanie nowej zabudowy letniskowej na działkach wydzielonych, 
3)  warunki wydzielania działek: 

 a) minimalna powierzchnia działki 2000 m2 

 b) bezpośrednia dostępność do drogi publicznej lub wydzielenie dojazdu          
o minimalnej szerokości 5 m, 

4) Warunki zabudowy działek: 
a) maksymalna wysokość - parter z częścią poddasza użytkowego, 
b) dachy o symetrycznym nachyleniu połaci min 30o, 
c) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 10% powierzchni działki 

brutto, 
d) zagospodarowanie minimum 50% powierzchni działki zielenią wysoką          

i średnią, 
e) linia zabudowy minimum 30 m od granicy lasu, 
f) preferowane materiały wykończeniowe: drewno, kamień, materiały 

ceramiczne, 
g) dopuszcza się lokalizację jednego budynku gospodarczego na działce, 
h) grodzenie z elementami drewnianymi, ażurowe o ujednoliconej linii                  

i wysokości (110-120 cm) od strony drogi. 
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6. Tereny mieszkalnictwa zbiorowego (MW). 
 
Na wyznaczonych terenach ustala się: 
1) adaptację istniejącej zabudowy wielorodzinnej w Sosnowie, Sadłowicach          

i Borowinie, 
2) wprowadza się zakaz lokalizacji nowej zabudowy wielorodzinnej w Borowinie, 
3) dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy wielorodzinnej w Sosnowie              

i Sadłowicach (obowiązuje niska intensywność do III kondygnacji), 
4) dopuszcza się możliwość rozbudowy mieszkalnictwa zbiorowego                         

przy istniejących obiektach sakralnych. 
 
 
7.  Tereny obsługi osadnictwa - administracji i usług. 
 
 1) Tereny koncentracji administracji i usług (AUC)    
 Na terenach przeznaczonych na administrację i usługi obowiązuje: 

a) koncentracja usług i obiektów administracji w lokalnych ośrodkach 
wiejskich (głównie Góra Puławska i Gołąb), w ośrodkach nawiązujących            
do obiektów istniejących lub lokalizowanych w oparciu o programy 
inwestorskie i indywidualne jako zespoły wielofunkcyjne, 

b) zasady realizacji: 
- adaptacja obiektów istniejących z dopuszczeniem ich modernizacji, 

rozbudowy lub zmiany funkcji, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
określonymi dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu, 

- kształtowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu obiektów (zieleń 
urządzona, place, skwery, parkingi), 

- wysokość zabudowy do III kondygnacji z wyłączeniem przypadków, 
gdy obiekty są sytuowane w sąsiedztwie zespołów objętych ochroną 
konserwatorską oraz określonych w ustaleniach planu, 

c) dla zespołów wielofunkcyjnych dopuszcza się możliwość etapowej 
realizacji programu z uwzględnieniem warunków umożliwiających przyszłe 
kompleksowe zagospodarowanie terenu. 

 2) Tereny usług. 
  Na terenach wyznaczonych na rysunku planu obowiązuje: 

a) przeznaczenie podstawowe na cele publiczne w rozumieniu przepisów 
niniejszego planu, 

b) realizacje imienne wyznaczonych w planie obiektów usługowych, ważnych 
dla struktury gminy. Dopuszcza się lokalizowanie zamienne                     
np. mieszkalnictwa w przypadku realizacji ustalonej funkcji na wariantowej 
lokalizacji lub w przypadku ważnych przyczyn, powodujących zbędność 
realizacji danej inwestycji, 

c) zasady realizacji usług: 
- adaptacja istniejących obiektów usługowych z dopuszczeniem ich 

rozbudowy i modernizacji, realizacja nowej funkcji zgodnie                              
z przeznaczeniem określonym dla terenów wyodrębnionych na rysunku 
planu, 

- szczególna dbałość o architekturę zabudowy i estetykę 
zagospodarowania, 
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- na terenach dotychczas niezabudowanych, przeznaczenie                              
w zagospodarowaniu działki minimum 30% powierzchni brutto na zieleń 
rekreacyjną i izolacyjną, 

- wydzielenie miejsc parkingowych w ilości zaspokajającej potrzeby 
użytkowników, 

- w przypadkach realizacji obiektów mogących wywoływać uciążliwości 
lokalizację warunkuje się ograniczeniem uciążliwości do granic terenu, 
do którego inwestor ma tytuł prawny, 

- lokalizacja usług o uciążliwości nie mieszczących się w dopuszczalnej 
strefie działki na terenach wskazanych ustaleniami planu,  

 
4) Tereny przeznaczone w planie na usługi mogą być wykorzystane w sposób 

dotychczasowy lub inny tymczasowy pod warunkiem, że:  
 

a) zainwestowanie związane z tymczasowym użytkowaniem nie będzie 
miało trwałego charakteru,   

b) usunięcie obiektów budowlanych nastąpi na koszt użytkującego 
tymczasowo teren, w terminie ustalonym przez realizującego 
inwestycję zgodnie z ustaleniami planu, 

 
5) Wyklucza się realizacje obiektów mogących pogorszyć stan środowiska         

lub szkodliwych dla zdrowia ludzi. 
 
6) Dopuszcza się: 

a)  adaptację siedlisk na usługi (bazy obsługi turystyki, ośrodki kolonijne, 
urządzenia agroturystyki), 

b)  przekształcanie siedlisk istniejących na usługi o różnych funkcjach. 
 

6) Na terenach określonych ust. 2 ustala się przeznaczenie podstawowe 
oznaczone symbolami:  
    A – tereny administracji,  
 UO – tereny usług oświaty i wychowania, 
 UN – tereny usług nauki, 
 UK – tereny usług kultury, sakralne, 

  UZ – tereny usług zdrowia i opieki społecznej, 
  US – tereny usług sportu i rekreacji,  
  UH – tereny usług handlu, 
  UG – tereny usług gastronomii, 

 UR – tereny usług rzemiosła, 
  UT – tereny usług turystyki, 
  UI – tereny usług innych. 
  
  

8.Tereny urządzeń obsługi gospodarki rolnej (RPU). 
 
Na terenach przeznaczonych na urządzenia obsługi gospodarki rolnej                        
i produkcji ustala się: 
1) grupowanie funkcjonalne urządzeń obsługujących obszary rolne i obiektów 

produkcji rolnej, z zachowaniem odpowiednich dla rodzaju działalności 
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warunków sytuowania obiektów, a także zagospodarowania zielenią 
izolacyjną, 

2) możliwość adaptacji istniejących obiektów obsługujących i urządzeń                     
z dopuszczeniem ich rozbudowy, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym, 

3) możliwość przekształceń funkcjonalnych (usługi handlu, skup, obsługa 
komunikacji) i rozbudowy adaptowanych obiektów pod warunkiem uzyskania 
pozytywnej opinii właściwego organu inspekcji sanitarnej oraz zmniejszenia 
uciążliwości dla środowiska, 

4) możliwość lokalizacji nowych obiektów zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym w zakresie określonym niniejszym planem, 

5) zakaz lokalizowania obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska                    
i zdrowia ludzi, a także w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej bądź 
planowanej zabudowy mieszkaniowej oraz mogących pogorszyć stan 
środowiska. 

 
9. Strefa Obszarów Aktywno ści Gospodarczej. 
 
1) tereny przemysłu wytwórczego baz i składów (P.S.B.). Na wyznaczonych 

terenach obowiązuje: 
a) P - przeznaczenie podstawowe na lokalizację obiektów przemysłowych, 

obiektów składowo - produkcyjnych, przetwórstwa płodów rolnych 
produkcji materiałów budowlanych, zakładów produkcyjno - 
naprawczych, motoryzacji i innych obiektów gospodarczych 
towarzyszących procesom produkcyjno- usługowym,  

b) S.B. - przeznaczenie podstawowe na lokalizację obiektów składowo - 
hurtowych magazynowych, przechowalnictwa, chłodni, baz technicznych, 
transportu, komunikacji, gospodarki komunalnej, skupu, oraz innych 
związanych z obsługą gminy i produkcji rolnej. Należy zachować 
następujące wymogi: 
- maksymalna wysokość II kondygnacje (obiekty nowoprojektowane), 
- powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni brutto każdej 

wydzielonej działki, 
- realizacja zbiorczego systemu infrastruktury technicznej, 

c) zasada zmniejszania uciążliwości oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze i przyległe tereny,  

d) możliwość lokalizacji obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii organu inspekcji sanitarnej, 
przepisów szczególnych i uwzględnienie warunków zagospodarowania 
określonych w „Ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko", 
wprowadzenia nasadzeń zieleni izolacyjnej z jednoczesną realizacją 
inwestycji o szer. min. 7,0 m wzdłuż granic działek o różnych funkcjach 
oraz przyległych do dróg, 

e) uwzględnienie w zagospodarowaniu warunków ochronnych środowiska 
głównie dotyczących ochrony wód i powietrza, m.in. uszczelnienie 
podłoża, odwodnienie nawierzchni placów itp., 

f) urządzenie miejsc postojowych i parkingowych dla potrzeb użytkowników 
terenu,  

g) dopuszcza się funkcje uzupełniające podstawowe przeznaczenie terenu 
(socjalno - administracyjno - handlowe) dla prowadzonej działalności 
gospodarczej, 
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h) wyklucza się lokalizację stałych obiektów mieszkalnych, 
i) dla terenów rezerw wyznaczonych pod zabudowę przemysłowo-

składową obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 10 pkt 16.  
 

2) Tereny rzemiosła produkcyjnego (URp)  
Na terenach wyznaczonych na rysunku planu obowiązuje: 

a) możliwość lokalizacji rzemiosła produkcyjnego, zakładów przetwórczych, 
drobnej przedsiębiorczości, usługowo - produkcyjnych, drobnych zakładów 
wytwórczych i innych obiektów gospodarczych towarzyszących procesom 
produkcyjno - usługowym, 

b) dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów 
szczególnych, 

c) dopuszcza się funkcje uzupełniające mieszkalne dla właścicieli zakładów 
usługowych i wytwórczych, 

d) dla obiektów nowoprojektowanych ustala się następujące zasady: 
- wysokość zabudowy I kondygnacja, 
- powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki brutto, 
- zagospodarowanie działek zielenią izolacyjną,  
- zbiorczy system infrastruktury technicznej, 
- urządzenie miejsc parkingowych.  
3) Tereny przedsiębiorczości i produkcji rolniczej (RPO). 

Na wyznaczonych terenach ustala się przeznaczenie podstawowe: 
specjalistyczne gospodarstwa produkcji rolniczej (szkółkarstwo, fermy 
hodowlane, przechowalnie płodów rolnych itp.) zaliczane do tzw. działów 
specjalnych rolnictwa. Adaptacja istniejących obiektów, możliwość                     
ich rozbudowy i modernizacji pod warunkiem, że nie spowoduje                    
to zwiększenia uciążliwości dla istniejącego oraz planowanego 
zagospodarowania terenów sąsiednich. Obowiązuje ograniczenie 
uciążliwości do granic terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny. 
Utylizacja odpadów i ścieków na warunkach uzgodnionych z inspekcją 
sanitarną oraz uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

4) Tereny urządzeń obsługi gospodarki leśnej (RLU). 
Adaptacja istniejących obiektów i urządzeń z możliwością rozbudowy. 
  
 

10.  Zieleń. 
 
Obejmuje wyodrębnione na rysunku planu tereny oraz stanowi element 
zagospodarowania i kompozycji obszarów usług wielofunkcyjnych, na działkach 
wydzielonych i założeń historycznych oznaczone określonymi symbolami                   
w dostosowaniu do kategorii funkcjonalnych. 
 
1) Tereny cmentarzy (ZCc, ZCz). 
Na terenach oznaczonych cmentarzy czynnych i zamkniętych obowiązuje: 
a) adaptacja istniejących cmentarzy rzymsko - katolickich w Gołębiu, Górze 

Puławskiej i Zarzeczu jako cmentarzy parafialnych (ZCc) oraz cmentarza 
poległych żołnierzy niemieckich w Polesiu Dużym, 
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b) w zagospodarowaniu cmentarzy należy uwzględnić zieleń urządzoną 
komponowaną (aleje, szpalery), wydzielenie parkingów oraz punktów 
składowania odpadów, 

c) dopuszcza się lokalizację sakralnych obiektów budowlanych. 
 

2) Tereny parków i zieleńców (ZP). 
 
a) ochrona, konserwacja i uzupełnianie istniejącego drzewostanu w otoczeniu 

obiektów sakralnych i innych użyteczności publicznej, 
b) ochrona parków, alei, szpalerów - kontynuacja nasadzeń w nawiązaniu             

do zachowanych założeń kompozycyjnych i struktury ekologicznej, 
c) urządzanie wydzielonych terenów na funkcje zieleni publicznej (skwery) 

zgodnie z zasadami szczegółowego zagospodarowania dla terenów 
określonych imiennie 

d) dopuszcza się lokalizacje obiektów małej architektury i nie związanych 
trwale z gruntem, małych (do 20 m2) obiektów handlu i gastronomii 

 
 

3) Tereny zieleni izolacyjnej (ZI). 
 
Obowiązują nasadzania i zagospodarowania zieleni izolacyjnej (wysokiej              
i średniej): 

a) na terenach i przy obiektach agresywnie eksponowanych w krajobrazie, 
b) osłonowej przy terenach mieszkalnictwa oraz usług oświaty i zdrowia 

od strony przeważających wiatrów, 
c) przy obiektach wywołujących uciążliwość oraz wymagających ochrony, 
d) wzdłuż dróg i ulic na terenach zabudowanych oraz wzdłuż granic 

obrębów geodezyjnych 
e) nasadzenia wzdłuż cieków oraz rowów melioracyjnych (w odległości 

min. 3 m od krawędzi rowu) na kierunkach powiązań przyrodniczych, 
na obszarach rolnych wykluczonych z zalesienia ze względu                        
na bonitację gleb, formowanie kępowych nasadzeń śródpolnych. 

   4)Tereny ogródków działkowych (ZD) 
Adaptacja istniejącego kompleksu ogródków działkowych w Klikawie. 
 

11. Tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych (PE)   
 

 Na terenach wyznaczonych na rysunku planu obowiązuje: 
 

a) przeznaczenie podstawowe na powierzchniową eksploatację surowców 
mineralnych pod warunkiem, że ich wykorzystanie nie spowoduje trwałej 
degradacji środowiska, 

b) rekultywacja wyrobisk głównie przez zalesianie i zadarnianie, dopuszcza 
się rekultywację wodną z zachowaniem procedur określonych                        
w przepisach szczególnych, 

c) wyłącza się z eksploatacji tereny, gdzie może być naruszona równowaga 
stosunków wodnych, oraz: 
- koryt rzecznych i ich stref zboczowych, 
- tereny leśne (lasy ochronne), 
- strefy pośredniej ochrony ujęć wody. 
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12. Tereny specjalne oraz upraw polowych (IS; IS,RP; RP,IS). 
  
a) na obszarze wsi Klikawa zlokalizowane są tereny specjalne (dawne lotnisko 

wojskowe i urządzenia wojskowe) wywołujące strefę ochronną 
ograniczającą inwestowanie w obszarze jej zasięgu, 

b) zgodnie ze stanowiskiem władz wojskowych utrzymuje się w planie 
potrzebę istnienia zarówno obiektu, jak i strefy ochronnej (oznaczonej             
na rysunku planu), 

c) w przypadku likwidacji w/w funkcji specjalnych na wymienionym obszarze 
należy w planie dokonać zmiany jego przeznaczenia, 

d) obecne uwarunkowania predestynują ten obszar do wykorzystania,                    
ze szczególnym wskazaniem pod budownictwo mieszkalno - usługowe, 

e) wszelkie decyzje przestrzenne inne niż określone w planie wymagają 
opracowań studialnych poprzedzających opracowanie planu miejscowego, 

f) na obszarze gminy sąsiadującym z lotniskiem wojskowym Dęblin 
obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy (zgodnie z PN –89/L-49001) 
oraz stosowanie podwyższonej izolacyjności akustycznej w budownictwie 
mieszkaniowym i socjalnym, 

g) w przypadku realizacji obiektów budowlanych przekraczających wysokość 
50 m (na obszarze całej gminy) obowiązuje konieczność poinformowania            
o powyższym Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 

h) adaptuje się w planie istniejące na obszarze wsi Niebrzegów tereny 
specjalne.  

  
     
13. Komunikacja 

 
13.1 Wyznacza się tereny komunikacji określone liniami rozgraniczającymi        

z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod: 
1) drogi publiczne w kategoriach: 

- krajowe (KDK), 
- wojewódzkie (KDW), 
- powiatowe (KDP), 
- gminne (KDG), 

2) ciągi komunikacji pieszo-jezdne (KDG-X), 
3) ścieżki rowerowe, 
4) urządzenia obsługi komunikacji tj.: parkingi, place itp. (KS), 
5) skrzyżowania i węzły drogowe, 
6) urządzenia transportu kolejowego (KK). 

13.2 W obszarach określonych w punkcie „1.” dopuszcza się lokalizację obiektów 
i urządzeń związanych z obsługą ruchu drogowego i gospodarką drogową, 
a w szczególności: dróg obsługujących (klasy „D” lub „L”) dla obwodnicy, 
obiektów objętych ochroną konserwatorską, obiektów małej architektury (krzyże 
przydrożne, pomniki itp.), punktów obsługi podróżnych, tymczasowych budowli 
itp. na zasadach obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

13.3 Określa się następujące warunki realizacji dróg: 
1) dla nowo projektowanej drogi krajowej nr 12 jako obwodnicy miejscowości: 

Góra Puławska, Zarzecze i innych (oznaczonej na rysunku planu symbolem             
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KDK – GP/S), jak dla drogi klasy głównej ruchu przyśpieszonego, a docelowo 
– drogi klasy ekspresowej, ustala się: 
a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – min. 50 m, 
b) dostępność drogi ograniczoną tj. realizowaną poprzez węzły drogowe, 

a wyjątkowo skrzyżowania w miejscach wskazanych przez zarządcę drogi, 
2) dla istniejącej drogi krajowej nr 12 o zmiennej szerokości w liniach 

rozgraniczających ustala się: 
a) na odcinku od mostu na rzece Wiśle do skrzyżowania z nowo projektowana 

drogą obwodnicową (oznaczonym na rysunku planu symbolem KDK – GP), 
jak dla drogi klasy głównej ruchu przyśpieszonego ustala się: 

- docelową szerokość pasa drogowego - min. 30 m, 
- dostępność drogi - ograniczoną ze wskazaniem powiązania z drogami 

klasy Z i wyższych klas; w wyjątkowych przypadkach możliwe powiązanie 
z drogami klasy L, a w przypadkach braku innej możliwości sporadycznie 
możliwe jest powiązanie tej drogi z drogami klasy D i lokalizowanie przy 
niej zjazdów do przyległych nieruchomości,   

b)  na odcinku od skrzyżowania z nowo projektowana drogą obwodnicową 
do granic gminy (oznaczonym na rysunku planu symbolem KDK – GP/S),           
jak dla drogi klasy głównej ruchu przyśpieszonego, a docelowo – drogi 
klasy ekspresowej ustala się: 

- docelową szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 50 
m, 

- dostępność drogi ograniczoną tj. realizowaną poprzez węzły drogowe, 
a wyjątkowo skrzyżowania w miejscach wskazanych przez zarządcę drogi, 

13.4 Dla pozostałych dróg określa się następujące kategorie, klasy  i parametry 
techniczne:  

1) istniejąca droga wojewódzka nr 801 o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDW – Z/G) 
w klasie zbiorczej, a docelowo - głównej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 25 

m, 
- szerokość jezdni – min. 6,00 m, 

2) istniejąca droga wojewódzka nr 738 o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDW – Z/G) 
w klasie zbiorczej, a docelowo - głównej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 25 

m, 
- szerokość jezdni - min. 6,00 m, 

3) istniejąca droga wojewódzka nr 845 o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDW – Z) 
w klasie zbiorczej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 20 

m, 
- szerokość jezdni - min. 5,50 m, 

4) istniejąca droga wojewódzka nr 741 o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDW – Z) 
w klasie zbiorczej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 20 

m, 
- szerokość jezdni - min. 5,50 m, 
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5) istniejąca droga wojewódzka nr 743 o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu symbolem 3KDW – Z) w 
klasie zbiorczej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 20 

m, 
- szerokość jezdni - min. 5,50 m, 

6) istniejąca droga powiatowa nr 130 o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDP – L) w 
klasie lokalnej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 15 

m, 
- szerokość jezdni - min. 5,00 m, 

7) istniejąca droga powiatowa nr 132 o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDP – L) w 
klasie lokalnej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 15 

m, 
- szerokość jezdni - min. 5,00 m, 

8) istniejąca droga powiatowa nr 134 o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDP – Z) w 
klasie zbiorczej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 20 

m, 
- szerokość jezdni - min. 5,50 m, 

9)  istniejąca droga powiatowa nr 161 o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDP – Z) w 
klasie zbiorczej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 20 

m, 
- szerokość jezdni - min. 5,50 m, 

10)  istniejąca droga powiatowa nr 162 o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu symbolem 3KDP – L) w 
klasie lokalnej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 15 

m (na terenie zabudowy – min. 12 m), 
- szerokość jezdni - min. 5,00 m, 

11)  istniejąca droga powiatowa nr 163 o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu symbolem 4KDP – L) w 
klasie lokalnej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 15 

m (na terenie zabudowy – min. 12 m), 
- szerokość jezdni - min. 5,00 m, 

12)  istniejąca droga powiatowa nr 164 o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu symbolem 5KDP – L) w 
klasie lokalnej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 15 

m (na terenie zabudowy – min. 12 m), 
- szerokość jezdni - min. 5,00 m, 
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13)  istniejąca droga powiatowa nr 165 o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu symbolem 3KDP – Z) w 
klasie zbiorczej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 20 

m, 
- szerokość jezdni - min. 5,50 m, 

14)  istniejące i projektowane drogi gminne o zmiennych szerokościach w liniach 
rozgraniczających (oznaczone na rysunku planu symbolem KDG – L) w klasie 
lokalnej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 15 

m (na terenie zabudowy – min. 12 m), 
- szerokość jezdni - min. 5,00, 

15)  istniejące i projektowane drogi gminne o zmiennych szerokościach w liniach 
rozgraniczających (oznaczone na rysunku planu symbolem KDG – D) w klasie 
dojazdowej: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - min. 15 

m (na terenie zabudowy – min. 10 m), 
- szerokość jezdni - min. 5,00  m, 

16)  ciągi pieszo-jezdne o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDG-X: 
- docelowa szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających –  5 - 8 

m,  
- szerokość jezdni  – 3,0 - 5,0 m, 

17)  ścieżki rowerowe: 
- dwukierunkowe – szerokość nawierzchni min. 2,00 m, 
- jednokierunkowe – szerokość nawierzchni min. 1,50 m, 
- jednokierunkowe z udziałem pieszych – szerokość nawierzchni min. 2,50 

m, 
13.5 Osiągnięcie projektowanych docelowych parametrów dróg, w tym szerokości 

pasów drogowych w liniach rozgraniczających, należy realizować w przypadku 
projektowania i wykonywania dróg oraz związanych z nimi urządzeń 
budowlanych, a także ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie oraz przy 
remontach objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

13.6 Na terenie zwartej zabudowy drogi powinny posiadać przekrój uliczny 
z obustronnymi chodnikami (ew. pasami postojowymi) lub półuliczny 
z jednostronnym chodnikiem. Powyższe nie dotyczy dróg krajowych, które winny 
posiadać przekrój szlakowy (poza odcinkiem drogi nr 12 w miejscowości Góra 
Puławska). Ewentualne inwestycje na drogach krajowych na odcinkach o 
przekroju szlakowych mające na  celu m. in. poprawę warunków bezpieczeństwa 
ruchu drogowego (chodniki, ciągi obsługujące  przyległy teren) zasadniczo 
powinny być realizowane poza korpusem drogi głównej.   

13.7 W szczególnych przypadkach (uzasadnionych warunkami: istniejącego 
zainwestowania terenu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska 
naturalnego itp.) dopuszcza się odstępstwa od wskazanych parametrów dróg w 
uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi wg trybu przewidzianego 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

13.8 W obszarze skrzyżowań dróg linie rozgraniczające winny posiadać narożne 
ścięcia o wymiarach: 
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1) 5,0 x 5,0 m – przy skrzyżowaniach dróg klasy „Z”, „L” i „D” z drogami klasy „L” 
i „D”, 

2) rozmiary terenu potrzebnego dla pozostałych skrzyżowań ustalane są 
indywidualnie w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

13.9 Ustala się następujące minimalne odległości sytuowania zabudowy od 
krawędzi jezdni dla poszczególnych kategorii dróg: 

1) na terenie zabudowy: 
- droga krajowa (w klasie S) – 20 m, 
- droga krajowa (w klasie niższej niż S) – 10 m, 
- drogi wojewódzkie i powiatowe – 8 m, 
- drogi gminne – 6 m, 

2) poza terenami zabudowy:  
- droga krajowa (w klasie S): 

• 90 m dla budynków jednokondygnacyjnych, 
• 110 m dla budynków wielokondygnacyjnych, 
• 250 m dla budynków szpitala, sanatoriów i innych wymagających 

szczególnej ochrony,   
- droga krajowa (w klasie niższej niż S): 

• 50 m dla budynków jednokondygnacyjnych, 
• 70 m dla budynków wielokondygnacyjnych, 
• 200 m dla budynków szpitala, sanatoriów i innych wymagających 

szczególnej ochrony,   
- drogi wojewódzkie i powiatowe – 20 m, 
- drogi gminne – 15 m. 

W przypadku gdy w drodze brak jest urządzonej jezdni, jej przyszłą lokalizację 
określa zarządca drogi.  
       Za zgodą właściwego zarządcy drogi dopuszcza się zmniejszenie 
podanych minimalnych odległości w uzasadnionych przypadkach, szczególnie, 
gdy zachodzi potrzeba  zachowania linii zabudowy wyznaczonej przez 
istniejący ciąg budynków.    

13.10  Na terenach pasów drogowych możliwe jest lokalizowanie parkingów i placów 
wg potrzeb w tym zakresie wynikających z funkcji sąsiednich terenów. Ustalenie 
nie dotyczy dróg krajowych. 

13.11 Nowo projektowane tereny zabudowy wzdłuż drogi krajowej nr 12 winny być 
posiadać obsługę komunikacyjną opartą na lokalnych układach drogowych. 
Nowe włączenia do drogi krajowej nr 12 winny być wykonywane przy 
uwzględnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. „w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie” po uprzednim 
uzyskaniu zgody zarządu drogi. Na terenach przeznaczonych pod działalność 
usługową w zakresie użyteczności publicznej należy zapewnić odpowiednią ilość 
normatywnych miejsc postojowych dla pojazdów klientów w granicach tych 
terenów. Lokalizacja tych obiektów nie może zakłócać (poprzez np. postoje, 
manewry zawracania cofania) ruchu drogowego na ww. drodze krajowej.   

13.12 W trakcie postępowania administracyjnego Urząd Gminy ma obowiązek 
uzgodnić z GDDP Oddział Wschodni w Lublinie wszelkie sprawy obejmujące 
zasady: 

- podziału lub scaleń gruntów, 
- realizacji inwestycji będącej przedmiotem postępowania 

administracyjnego, w tym: obiektów kubaturowych, obiektów i urządzeń 
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komunikacji oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i 
uzbrojenia terenu, 

na terenach sąsiadujących z drogami krajowymi, w liniach rozgraniczających 
dróg krajowych oraz w odniesieniu do inwestycji przecinających pasy drogowe 
dróg krajowych oraz inwestycji sąsiadujących z rezerwami terenu 
przeznaczonymi pod drogi krajowe lub przecinających te rezerwy, w zakresie 
obejmującym: 
- sytuowanie obiektów budowlanych w stosunku do elementów drogi 

krajowej, 
- warunki obsługi komunikacyjnej inwestycji (terenu), w tym możliwości 

realizacji nowego lub przebudowy istniejącego włączenia do drogi 
krajowej,  

- wpływ inwestycji na stosunki wodne w tym rejonie ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków odwodnienia pasa drogowego. 

13.13  Tereny komunikacji kolejowej określono na rysunku planu symbolem: 
1) 1KK – dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa relacji Lublin – 

Warszawa; linie i urządzenia trakcyjne, obiekty i urządzenia obsługi ruchu 
kolejowego, skrzyżowania z drogami i blokady, 

2) 2KK – jednotorowa linia kolejowa relacji Puławy – Zakłady Azotowe 
PUŁAWY – Wólka Gołębska – Wysokie Koło (Garbatka); linie i urządzenia 
trakcyjne, obiekty i urządzenia obsługi ruchu kolejowego, skrzyżowania z 
drogami i blokady; most kolejowy przez rz. Wisłę na odcinku: Wólka 
Gołębska – Łęka. 

3) Ustala się minimalne odległości sytuowania zabudowy od: 
-   granicy terenów kolejowych   10 m, 
-   skrajnego toru 20 m, 
4) ustala się minimalną odległość 15 m od skrajnego toru kolejowego dla 

dolesień i zadrzewień. 
13.14    Urządzenia obsługi komunikacji i transportu (KS). 

1) Zakłada się adaptację istniejących obiektów obsługi komunikacji 
samochodowej i transportu (stacje paliw, zakłady naprawy samochodów, 
salony sprzedaży samochodów oraz parkingi na stacjach paliw), 

2) Programuje się dalszy rozwój zaplecza motoryzacji poprzez realizację 
nowych obiektów obsługi (stacje paliw, zakłady naprawcze i usługowe, 
obiekty noclegowe, handlowe i gastronomiczne, parkingi). 

 
 
14.  Infrastruktura techniczna. 

Zagadnienia infrastruktury technicznej obejmują: 
1) Ogólne zasady rozwoju i wyposażenia: 

a) dla obszaru gminy ustala się zaostrzony reżim sanitarny w zakresie 
wyposażenia technicznego, ochrony przed zanieczyszczeniem i degradacją 
środowiska przyrodniczego, 

b) dla zapewnienia właściwego standardu życia mieszkańców gminy obowiązuje 
pełny zestaw wyposażenia technicznego obszaru w zakresie: zaopatrzenia           
w wodę, odprowadzenia ścieków, zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną           
i cieplną, sieć teletechniczną i gospodarkę odpadami, 

c) gospodarkę wodno-ściekową rozwiązać w oparciu o komunalne urządzenia 
źródłowe i sieci, zapewniając możliwość modernizacji i wdrażania 
najnowszych rozwiązań technicznych oraz racjonalizacji zużycia wody, 
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d) dla fragmentów zabudowy kolonijnej i rozproszonej dopuszcza się budowę 
małych przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw indywidualnych 
bądź grup gospodarstw, 

e) gospodarkę odpadami rozwiązać przez lokalizację i wykorzystanie punktów 
przeładunkowych (tzw. wiejskie punkty gromadzenia odpadów), obowiązuje 
system segregacji odpadów, recykling i likwidacja dzikich wysypisk, 

f) źródłem zaopatrzenia w ciepło ustala się wyłącznie paliwo niskoemisyjne 
(docelowo). 

2) Zaopatrzenie w wodę (WZ): 
a) podstawową zasadą gospodarki wodnej jest ochrona zasobów wód 

stanowiących źródło zaopatrzenia ludności i rozwoju gospodarki                         
dla zabezpieczenia perspektywicznego bilansu potrzeb oraz odnawialności 
zasobów wód podziemnych, 

b) zaopatrzenie w wodę lewobrzeżnej części gminy ustala się w oparciu                    
o istniejący system wodociągu grupowego zasilanego z ujęcia podziemnego         
w Górze Puławskiej, 

c) zaopatrzenie w wodę prawobrzeżnej części gminy ustala się w oparciu            
o istniejący system wodociągu grupowego, zasilanego z ujęcia podziemnego 
w Gołębiu. Wsie Niebrzegów i Nieciecz zaopatrywane są w oparciu                 
o wodociąg grupowy we wsi Bobrowniki (gm. Ryki), 

d) rozbudowa sieci wodociągowej w oparciu o systemy istniejące, 
e) warunki i zasady zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody omówiono            

w rozdz. IV-ustalenia szczegółowe.  
3) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (NO): 
a) ustala się w planie likwidację dysproporcji pomiędzy zaopatrzeniem w wodę           

a rozwojem systemu zbierania i oczyszczania ścieków, celem uniknięcia 
zagrożenia warunków sanitarnych i ochrony środowiska, 

b) dla obszaru gminy ustala się zbiorczy system kanalizacji sanitarnej w układzie 
grawitacyjnym i ciśnieniowym. W obszarach naturalnych spadków oraz                
w zwartej zabudowie realizowana winna być kanalizacja grawitacyjna 
sprowadzająca ścieki do pompowni sieciowych. Na pozostałych obszarach 
zakłada się wykonanie kanalizacji ciśnieniowej, gdzie ścieki sprowadzane 
grawitacyjnie przykanalikiem będą wtłaczane do sieci ciśnieniowej. Na trasach 
sieci kanalizacji ciśnieniowej winny być wykonane pompownie wyposażone          
w pompy zatapialne z rozdrabniaczem, co wyeliminuje konieczność 
wyznaczania stref ochronnych, 

c) dopuszcza się rozwiązania alternatywne dla grupowych sieci kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni ścieków jako lokalne systemy unieszkodliwiania 
ścieków. Warunkiem jest przeprowadzenie analizy wyboru właściwego 
rozwiązania szczegółowego poprzez wariantową analizę techniczno -                     
- ekonomiczną z zastosowaniem wysokosprawnych technologii (np. „Bioblok”, 
„Biokclere” lub „Biokon”), 

d) dla pojedynczych gospodarstw i małych zakładów dopuszcza się kanalizację 
indywidualną (osadnik gnilny – wywóz taborem asenizacyjnym do punktów 
zlewczych), 

e) odbiornikiem ścieków z obszaru gminy będzie oczyszczalnia w Puławach              
(z części lewobrzeżnej kolektorem sanitarnym pod dnem rzeki Wisły               
w okolicach istn. mostu drogowego. 
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4) Składowanie i usuwanie odpadów (NU). 
Ustala się następujące zasady składowania i usuwania odpadów z obszaru 
gminy: 

a) wywóz transportem zorganizowanym odpadów komunalnych na składowiska 
we wsi Gołąb oraz składowisko w Puławach, 

b) dla lewobrzeżnej części gminy ustala się alternatywną lokalizację (rezerwę 
terenu) na składowisko odpadów we wsi Anielin, 

c) wyznacza się obszar oznaczony na rysunku planu pod lokalizację 
grzebowiska zwłok zwierzęcych. 
  

5) Energetyk ę ciepln ą i gazownictwo (EC,EG).  
Ustala się, że gospodarka cieplna gminy bazować będzie na indywidualnych 
źródłach ciepła w oparciu o paliwo stałe lub gaz, olej opałowy (docelowo jako 
źródła niskoemisyjne). W system gazu przewodowego wyposażona jest 
prawobrzeżna część gminy, z wyjątkiem sołectw Niebrzegów i Nieciecz. 
Gazociągiem źródłowym jest gazociąg wysokoprężny Ø 700 przebiegający z 
tłoczni Wronów do Zakładów Azotowych w Puławach, poprzez stację 
redukcyjno - pomiarową I stopnia, zlokalizowaną we wsi Gołąb. Zasilanie wsi 
Niebrzegów i Nieciecz należy rozwiązać na bazie stacji redukcyjno-pomiarowej 
w rejonie Dęblina jako część programu gazyfikacji wsi Bobrowniki. Zakłada się 
rozwój systemu gazyfikacji i zasilenie lewobrzeżnej części gminy od strony 
Zakładów Azotowych w Puławach z przejściem przez rzekę Wisłę. Dopuszcza 
się odmienny sposób zasilania części lewobrzeżnej gminy, pod warunkiem 
zachowania zasadniczej struktury przestrzennej gminy. 
Obowiązuje strefa wolna od zabudowy - 15,0 m od osi gazociągów 
wysokoprężnych i pas techniczny wolny od zadrzewień i zalesień o szerokości 
10,0 m od osi. 

6) Urządzenia telekomunikacyjne. 
a) adaptuje się przebiegające przez obszar gminy międzymiastowe kable 

telekomunikacyjne doziemne oraz linie światłowodowe, 
b) adaptuje się system wyposażenia gminy w abonenckie sieci 

telekomunikacyjne w oparciu o układ numeracyjny Puław, 
c) ustala się rozbudowę lokalnej sieci do poszczególnych miejscowości                 

i zgrupowań zabudowy, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez 
operatora, 

d) docelowy wskaźnik 30 numerów/ 100 mieszkańców w sieci abonenckiej, 
e) obsługa terenu gminy głównie z centrali telefonicznej zlokalizowanej                

w Puławach. 
7) Urządzenia elektroenergetyki (EE). 

Zakłada się utrzymanie funkcjonowania podstawowych źródeł zasilania w 
energię elektryczną obszaru gminy: 

a) tereny gminy położone po lewej stronie Wisły zasilane są z GPZ Bronowice 
110/15 kV poprzez system linii napowietrznych i kablowych 15 kV. GPZ 
Bronowice włączony jest do linii energetycznej 110 kV relacji Puławy – 
Zwoleń. Dla tych terenów istnieje możliwość zasilania rezerwowego od GPZ 
110/15 kV Puławy-Kępa, GPZ Puławy-Rudy, a w skrajnych przypadkach               
od GPZ Zwoleń, 

b) tereny gminy położone po prawej stronie Wisły zasilane są liniami 
napowietrznymi 15 kV relacji GPZ Dęblin, GPZ Puławy-Kępa i GPZ Puławy - 
Rudy, 
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c) pozostały układ linii rozdzielczych 110 kV i przesyłowych 220 kV i 400 kV nie 
obsługuje bezpośrednio terenu gminy, 

d) dla linii energetycznych rezerwuje się pasy techniczne wolne od zabudowy, 
nasadzeń drzew wysokopiennych oraz składowania materiałów łatwopalnych 
o następujących szerokościach: 
  15 m (7,5 m od osi) dla linii SN 15 kV 
  40 m (20,0 m od osi) dla linii WN 110 kV 
  70 m (35,0 m od osi) dla linii WN 220 kV 
  75 m (37,5 m od osi) dla linii WN 2x220 kV (dwutorowej) 
  90 m (45,0 m od osi) dla linii WN 400 kV. 
Zbliżenie obiektu budowlanego na odległość mniejszą niż wyżej podano może 
nastąpić tylko w indywidualnych przypadkach w uzgodnieniu z właściwym 
zakładem energetycznym, 

e) na obszarach rozwoju terenów budowlanych, przemysłowych i obsługi 
rolnictwa zakłada się rozbudowę układu zasilania poprzez realizację linii 
napowietrznych lub kablowych SN 15 kV i NN oraz stacji transformatorowych 
lub przebudowy istniejących sieci NN, 

f) moc i typ projektowanych stacji transformatorowych powinny być dobierane            
do przewidywanego obciążenia i innych uwarunkowań sieciowych według 
warunków technicznych określonych przez właściwy zakład energetyczny. 
 

8) Ogólne zasady lokalizacji urz ądzeń infrastruktury technicznej. 
Ustala się następujące zasady sytuowania sieci infrastruktury technicznej: 

a) na terenach zabudowy w liniach rozgraniczających dróg jako rozwiązanie 
podstawowe. 

b) na terenach nie zabudowanych i zabudowy rozproszonej dopuszcza się 
lokalizację obiektów i sieci infrastruktury służących bezpośredniej obsłudze 
tych terenów w sposób nie kolidujący z ich podstawowym przeznaczeniem. 
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Rozdział III 
 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 14 
 
Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów wyodrębnionych           
na rysunku planu, oznaczonych symbolami: 
  
1. Wieś Gołąb. 
 
1 AUC - tereny usług centrotwórczych na poziomie ośrodka gminnego dla obsługi 
prawobrzeżnej części gminy. Adaptacja wielofunkcyjnych obiektów administracji oraz 
usług: handlu, gastronomii, kultury, oświaty, zdrowia, rzemiosła, łączności i innych 
wraz z zabudową mieszkaniową z dopuszczeniem ich modernizacji, rozbudowy           
i zmiany funkcji. Ustala się rozbudowę funkcji w nowoprojektowanych obiektach. Dla 
fragmentów obszarów gdzie usługi zrealizowano jako wbudowane w zabudowę 
mieszkaniową preferuje się stopniową rozbudowę funkcji usługowych jako 
dominujących, zaś funkcji mieszkaniowych jako uzupełniających. 
Zasady realizacji zabudowy: 
- wysokość max. dwie kondygnacje z poddaszem użytkowym (jako trzecia 

kondygnacja użytkowa), 
- preferuje się dachy wysokie wielopołaciowe, o symetrycznych spadkach połaci, 
- przy realizacji obiektów o funkcjach mieszanych, usługowo – mieszkalnych, 

należy dążyć do sytuowania części usługowych w kondygnacjach niższych 
obiektów, dostępnych od strony przestrzeni publicznej (place, ulice) wraz                  
z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla ich obsługi, 

- budynki należy kształtować w nawiązaniu do charakteru tradycyjnej zabudowy 
miejscowości, unikać dużych, „klockowych" kubatur poprzez rozczłonkowanie 
bryły,  

- obiekty sytuować na działce w nawiązaniu do linii zabudowy budynków 
sąsiedzkich, tworząc zwarte, lecz nie ciągłe pierzeje. 

 
2 KS, ZP - zbieg ulic Żuławy, Puławska i Folwarki - plac publiczny z zielenią 
parkową, parkingami oraz elementami małej architektury. 
 
Zasady zagospodarowania terenu: 
- ciągi ulic realizować w oparciu o ustalenia zawarte w dziale komunikacja, 
- komponowanie zieleni publicznej oraz elementów małej architektury placu 

wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 
3 UK, MN - tereny usług kultury, zespół kościelny parafii rzymsko - katolickiej             
p.w. św. Floriana. zabytkowe obiekty sakralne: kościół parafialny, kaplica 
„Loretańska”, ogrodzenie, drzewostan i cmentarz przykościelny. Pozostałe ustalenia       
i warunki zawarto  w § 11 pkt 1 i 4. 
 
4 UO, US - tereny usług oświaty, sportu i rekreacji. Szkoła podstawowa i gimnazjum 
gminne, rozbudowa obiektu, poszerzenie programu, budowa urządzeń terenowych 
sportu i rekreacji, zaplecza kultury fizycznej dla prawobrzeżnej części gminy. 
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Rozbudowa budynku szkoły wymaga zachowania gabarytów wysokościowych             
w nawiązaniu do obiektów istniejących. 
 
5 UO - tereny usług oświaty. Przedszkole z zapleczem techniczno -socjalnym. 
Adaptacja obiektów z możliwością rozbudowy w nawiązaniu do gabarytów 
wysokościowych budynków istniejących. 
 
6 UT - tereny usług turystyki i rekreacji. Naziemne urządzenia komunikacji wodnej, 
poszerzenie programu funkcji - przystosowanie przystani dla celów sportów 
wodnych, ciąg spacerowo -widokowy wzdłuż rzeki Wisły. Obsługa komunikacyjna            
od strony drogi relacji Puławy - Dęblin na zasadach ustalonych przez zarządcę drogi. 
Zagospodarowanie terenu wymaga uzgodnienia z Okręgową Dyrekcją Gospodarki 
Wodnej w Lublinie. 
 
7 UT, MNj - tereny usług turystyki i rekreacji. Projektowany przydrożny zajazd 
turystyczny z częścią gastronomiczną i socjalno - mieszkalną. Warunki realizacji: 
- wysokość zabudowy: parter z poddaszem użytkowym, 
- preferowane dachy wysokie o symetrycznych spadkach połaci, 
- obowiązuje urządzenie zieleni średniej i niskiej oraz niezbędnych miejsc 

postojowych. 
 
8 WZ - tereny komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę. Komunalne ujęcie wody 
i stacja wodociągowa wraz ze strefą sanitarną - adaptacja obiektów. 
Wprowadza się w strefie ochronnej ujęcie wody następujące zakazy i nakazy. 
Zabrania się: 
- wprowadzania ścieków do gruntów i wód powierzchniowych, 
- rolniczego wykorzystywania ścieków, 
- lokalizowania składowisk, wysypisk, wylewisk, odpadów, 
- grzebania zwierząt, 
- stosowania środków ochrony roślin o wysokiej toksyczności, 
- zaprawiania ziarna siewnego preparatami na bazie rtęci, 
- lokalizowania dużych ferm hodowlanych i zakładów przemysłowych o technologii 

szkodliwej dla jakości wód, 
- lokalizowania stacji paliw, 
- urządzania parkingów i obozowisk, 
- wydobywania kopalin, 
- przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych. 
 
9 ZCc - teren czynnego cmentarza parafialnego. Adaptacja funkcji wraz z obszarem 
na jego powiększenie i strefami ochrony sanitarnej. W odległości 50,0 m (pierwsza 
strefa ochrony) od cmentarza obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 
W obrębie II strefy ochronnej w odległości 150 m od cmentarza dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w planie obowiązuje nakaz zaopatrzenia           
w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Pozostałe ustalenia jak w § 11 ust. 10 pkt 1. 
 
10 EG - teren urządzeń gazownictwa, stacja redukcyjno -pomiarowa I stopnia. 
Adaptacja obiektu. 
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11 RP- tereny upraw polowych w obrębie oznaczonym na rysunku planu strefy 
zainteresowania archeologicznego (stanowisko archeologiczne nr 33) zasady 
zagospodarowania wg § 11 pkt 5. 
 
12 P.B. S. - rezerwa terenów przemysłu wytwórczego, baz i składów, których 
zagospodarowanie uwarunkowane jest sposobem wykorzystania i zasięgiem 
obszaru złoża piasku. Obowiązują ustalenia zawarte w §12 pkt 9. Zagospodarowanie 
terenu zgodne z przeznaczeniem wymaga pozytywnej opinii właściwych służb 
geologicznych. 
 
13 NU - tereny urządzeń składowania i usuwania odpadów komunalnych. Gminne 
wysypisko śmieci zakład utylizacji i recyklingu). Strefa ochrony sanitarnej 300,0 m -
obowiązuje zakaz wprowadzania nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, poza 
adoptowanymi, wyznaczonymi na rysunku planu. W obrębie terenu należy wydzielić 
obszar o powierzchni ok. 500 m2 z przeznaczeniem na grzebowisko zwierząt 
(obowiązuje ogrodzenie terenu celem uniemożliwienia dostępu dzikiej zwierzynie). 
 
14 ZP,W - tereny zieleni publicznej i wód otwartych. Obszar zieleni wraz z jeziorem 
"Gruszka" - pozostałość naturalnego elementu przyrodniczego struktury 
urbanistycznej miejscowości. Ustala się następujące warunki zagospodarowania: 
- pogłębienie oraz odtworzenie przepływu jeziora, 
- wydzielenie ścieżek spacerowych, urządzenie zieleni, mostków i innych 

elementów małej architektury jako obiektów i urządzeń ogólnodostępnych,  
- przywrócenie życia biologicznego w zbiorniku właściwego dla tego typu 

zbiorników. 
 
15 URp,UH - tereny rzemiosła produkcyjnego oraz usług handlu. Istniejąca piekarnia 
i sklep ogólnospożywczy - adaptacja obiektów. 
 
 
2. Gospodarstwo Borowina. 
 
 1 RPO, MNj,MW, UH - specjalistyczny zakład rolniczy Borowina w skład którego 
wchodzą: gospodarstwo rolno-hodowlane, zespoły zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i jednorodzinnej, usługi handlu poziomu podstawowego (sklep 
spożywczo- wielobranżowy) wraz z lokalny systemem zaopatrzenia w energię 
cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków.  
W obrębie obszaru dopuszcza się możliwość rozbudowy funkcji produkcyjno -
gospodarczej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z podstawowymi 
usługami handlu. Obowiązuje zakaz wprowadzania i rozbudowy mieszkalnictwa 
wielorodzinnego. Pozostałe ustalenia jak w §11 pkt 2 i 3. 
 
 
3.  Wieś Borowa. 
 
1 UO - tereny usług oświaty. Przedszkole gminne z zapleczem socjalnym-
mieszkalnym. Adaptacja obiektów wraz z możliwością modernizacji i rozbudowy           
w nawiązaniu do gabarytów wysokościowych budynków istniejących. 
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2UO, US - tereny usług oświaty, sportu i rekreacji. Szkoła podstawowa wraz                
z terenowymi urządzeniami sportu i rekreacji. Adaptacja obiektu wraz z możliwością 
modernizacji i rozbudowy funkcji: dydaktycznej, socjalno – administracyjnej, 
mieszkalnej. Ewentualna rozbudowa wymaga zachowania gabarytów 
wysokościowych w nawiązaniu do budynku istniejącego. 
 
3 UK - tereny usług kultury. Kaplica rzymsko - katolicka p.w. Najświętszego Serca 
Jezusowego parafii Gołąb-adaptacja obiektu. 
 
 
 
4. Wieś Skoki. 
 
1 UK, UI - tereny usług kultury, usług innych. Rozbudowa obiektu, preferowany 
rozwój funkcji kulturalno -oświatowych (klub wiejski, remiza OSP) 
 
 Warunki realizacji: 
- wysokości max. dwie kondygnacje, 
- preferowany dach wysoki, o symetrycznych spadkach połaci, 
- w projekcie zagospodarowania działki należy przewidzieć niezbędną ilość miejsc 

parkingowych dla obsługi obiektu, 
- obowiązuje urządzenie zieleni średniej i niskiej wraz z elementami małej 

architektury. 
 
2 UT - tereny usług turystyki i rekreacji. Projektowane zaplecze sanitarno- techniczne 
kąpieliska urządzonego na bazie wyrobisk po kopalni piasku wraz z obiektami małej 
gastronomii, parkingiem obsługującym, w granicach oznaczonych na rysunku planu. 
 
 
5. Wieś Niebrzegów. 
 
1 UO, UK, US - tereny usług oświaty, kultury i sportu. Przedszkole gminne. 
Adaptacja funkcji oświaty, rozbudowa funkcji z zakresu kultury, zaplecza mieszkalno 
- socjalnego oraz terenowych urządzeń sportowo- rekreacyjnych. 
 
2 UK - tereny usług kultury. Kaplica rzymsko - katolicka p.w. matki Boskiej Fatimskiej 
parafii Gołąb z zapleczem katechetycznym i sportowym. Adaptacja obiektów. 
 
4 UH - tereny usług handlu. Sklep wielobranżowy poziomu podstawowego. 
Adaptacja obiektu z możliwością jego rozbudowy. Warunki realizacji: 
- wysokość zabudowy: parter z użytkowym poddaszem (z przeznaczeniem                 

na funkcje socjalno – mieszkalne), 
- preferowany dach wysoki o symetrycznych spadkach połaci, 
- obowiązuje zagospodarowanie terenu zielenią średnią i niską wraz                       

z urządzeniem ogólnodostępnych miejsc postojowych, 
 
5 IS, MN, U - tereny urządzeń specjalnych, mieszkalnictwa i usług. Tereny urządzeń 
wojskowych, dopuszcza się częściową lub całkowitą zmianę funkcji na mieszkalno - 
usługową. Warunki realizacji: 
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- adaptacja obiektów z możliwością ich modernizacji i rozbudowy przy zachowaniu 
gabarytów wysokościowych do dwóch kondygnacji (parter z poddaszem 
użytkowym), 

- preferowane dachy wysokie o symetrycznych spadkach połaci, 
- zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków rozwiązać w systemie lokalnym. 
 
6 UT - tereny usług turystyki i rekreacji. Ośrodek turystyczno - wczasowy, rozbudowa 
istniejącej bazy. Wysokość zabudowy -jedna kondygnacja. Zaopatrzenie w media             
w oparciu o komunalny lub lokalny zbiorczy system uzbrojenia terenu. 
 
 
6. Wieś Nieciecz. 
 
1 UT,RL - tereny usług turystyki i rekreacji. Pole namiotowe - projektowana 
rozbudowa obiektu w powiązaniu z turystycznym zagospodarowaniem jeziora. 
 
2 UH, UG - tereny usług handlu i gastronomii. Projektowane zaplecze handlowo -
gastronomiczne wraz z częścią mieszkalno - socjalną dla miejscowości o wysokim 
potencjale rozwoju funkcji turystycznych. Warunki realizacji: 
- wysokość dwie kondygnacje (parter z poddaszem użytkowym), 
- formę architektoniczną projektowanych obiektów nawiązać do tradycyjnej 

zabudowy wsi poprzez zastosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych, 
detali drewnianych, naturalnego kamienia, ceramicznych i blaszanych pokryć 
dachowych itp. 

- preferowane dachy wysokie, wielopołaciowe, o symetrycznych spadkach połaci, 
- obowiązuje urządzenie zieleni średniej i niskiej oraz niezbędnych miejsc 

postojowych. 
 
3 MNj, ML  - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i letniskowego. Projektowana 
zabudowa mieszana jednorodzinna i letniskowa na działkach wydzielonych. 
Warunki realizacji: 
- wielkość działki 800-1200 m2, 
- wysokość zabudowy: parter z poddaszem użytkowym, 
- formą architektoniczną projektowanych budynków nawiązać do tradycyjnej 

zabudowy wsi (głównie drewnianej), 
- dachy wysokie o symetrycznych spadkach połaci, 
- ogrodzenia od strony ulic o ujednoliconej linii i wysokości (ok. 110 cm -120cm)               

z zastosowaniem elementów drewnianych. 
 
 
7. Wieś Wólka Goł ębska. 
 
1 UO, UK, MN - tereny usług oświaty, kultury i mieszkalnictwa. Przedszkole gminne. 
Adaptacja obiektu wraz z możliwością modernizacji i rozbudowy funkcji kulturalno - 
oświatowych z zapleczem mieszkalno- socjalnym. Ewentualna rozbudowa obiektu 
wymaga zachowania gabarytów wysokościowych oraz utrzymania charakteru 
architektonicznego budynku istniejącego. Pozostałe warunki wg § 11 pkt 3. 
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2 UH, UG -tereny usług handlu i gastronomii. Wydzielone usługi handlu i gastronomii. 
Adaptacja obiektu z możliwością jego modernizacji z zachowaniem gabarytów                 
w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej. 
 
3 US – tereny usług sportu i rekreacji. Półotwarta polana leśna - boisko trawiaste. 
Adaptacja stanu istniejącego. 
 
4 MNj, UT - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz usług turystyki. Adaptacja 
stanu istniejącego (zabudowa mieszkaniowa, wypożyczalnia sprzętu turystycznego) 
z możliwością modernizacji i rozbudowy obiektów (np. zajazd) w nawiązaniu                  
do gabarytów istniejących budynków. Obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości 
miejsc parkingowych dla obsługi funkcji oraz zieleni średniej i niskiej. 
 
5 UK - tereny usług kultury. Projektowana lokalizacja pomnika upamiętniającego 
bitwę Wojsk Polskich pod dowództwem Stefana Czarnieckiego ze szwedami pod 
Gołębiem. Zagospodarowanie terenu wymaga uzgodnienia z Regionalnym 
Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie, Inspektorat w Puławach. 
 
6 WZ - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę. Głębinowe ujęcie wody dla celów 
bytowych i technologicznych Zakładów Azotowych Puławy. Adaptacja obiektu. 
 
7 UN, P - zakład rekultywacji terenów zdewastowanych przez przemysł. Obiekty 
administracyjno - gospodarcze Zakładów Azotowych w Puławach. Adaptacja stanu 
istniejącego. 
 
 
8. Wieś Góra Puławska. 
  
1 AUC - tereny usług centrotwórczych na poziomie ośrodka gminnego dla obsługi 
lewobrzeżnej części gminy. Adaptacja wielofunkcyjnych obiektów administracji oraz 
usług: handlu, gastronomii, kultury, zdrowia, rzemiosła, łączności i innych wraz            
z zabudową mieszkaniową z dopuszczeniem ich modernizacji, rozbudowy i zmiany 
funkcji. Ustala się rozbudowę funkcji w nowoprojektowanych obiektach. Dla 
fragmentów obszarów gdzie usługi zrealizowano jako wbudowane w zabudowę 
mieszkaniową preferuje się stopniową rozbudowę funkcji usługowych jako 
dominujących zaś funkcji mieszkaniowych jako uzupełniających. 
Zasady realizacji zabudowy: 
- wysokość max. dwie kondygnacje, 
- dla fragmentu ośrodka przylegającego bezpośrednio do strefy ścisłej ochrony 

konserwatorskiej wyznacza się nieprzekraczalną, tylną linię zabudowy oznaczoną 
na rysunku planu, 

- preferuje się dachy wysokie, wielopołaciowe, o symetrycznych spadkach połaci, 
- przy realizacji obiektów o funkcjach mieszanych usługowo -mieszkalnych należy 

dążyć do sytuowania części usługowej w kondygnacji parteru, dostępnych                 
od strony przestrzeni publicznej (ulice, place), 

- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc parkingowych oraz zieleni 
średniej i niskiej, 

- bryły budynków kształtować w nawiązaniu do gabarytów i form tradycyjnej 
zabudowy przy zastosowaniu współczesnych rozwiązań materiałowych                     
i nowoczesnych środków wyrazu architektonicznego, 
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- obiekty sytuować na działce w nawiązaniu do linii zabudowy budynków 
sąsiednich, tworząc zwarte, lecz nie ciągłe pierzeje uliczne. 

 
2 U, KS - tereny usług oraz urządzeń obsługi komunikacji samochodowej. Obszar 
stanowi cześć wielofunkcyjnego gminnego ośrodka usługowego obejmującego usługi 
handlu, rzemiosła oraz obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw i stacja 
obsługi). Adaptacja istniejących obiektów wraz z możliwością ich modernizacji               
i rozbudowy przy zachowaniu gabarytów wysokościowych w nawiązaniu                          
do istniejących budynków. 
 
3 P.B. S. - tereny przemysłu wytwórczego, baz i składów, oraz urządzeń komunikacji 
samochodowej uzupełniających program centrum usługowego o obiekty                     
o ograniczonej uciążliwości (hurtownie, bazy składowe, stacja paliw bazy 
transportowe, zgrupowania drobnej wytwórczości). 
Warunki realizacji: 
- obsługa komunikacyjna od strony drogi gminnej, za zgodą Zarządu Dróg 

Krajowych od strony drogi krajowej, 
pozostałe warunki wg. § 12 pkt 9. 
 
4 UT, US - tereny usługi turystyki i sportu. Przystań żeglarska wraz z bazą 
szkutniczo-remontową. Rozbudowa i poszerzenie programu. Stopniowa zamiana 
funkcji mieszkaniowej  
i transportowo - składowej na funkcje usługowo –turystyczne. 
Warunki realizacji: 
- wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje, 
- obowiązuje urządzenie niezbędnych miejsc postojowych, zieleni średniej i niskiej, 
- obowiązują uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w 

Warszawie Inspektorat w Puławach. 
 
5 UO, UK, ZP- tereny usług oświaty, kultury i zieleni parkowej. Przedszkole, szkoła 
podstawowa, gimnazjum wraz z biblioteką gminną i z zapleczem socjalno- 
mieszkalnym. Adaptacja obiektów z możliwością rozbudowy. Warunki realizacji: 
- rozbudowa obiektów wymaga zachowania gabarytów wysokościowych                       

w nawiązaniu do budynków istniejących, 
- obowiązuje ochrona istniejącego starodrzewu (pozostałość parku zabytkowego) 

zgodnie z zasadami określonymi dla strefy ochrony konserwatorskiej, 
- ze względu na konieczność ochrony walorów krajobrazowych i powiązań 

widokowych wzgórza, wprowadzenie nowych obiektów kubaturowych wymaga 
synchronizacji działań inwestycyjnych z rewaloryzacją zieleni w uzgodnieniu                 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 
6 MNj, ZP – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zieleni wysokiej             
i średniej. Warunki realizacji: 
- dopuszcza się lokalizację w części północno-zachodniej działki, z zachowaniem 

naturalnego ukształtowania terenu jednego budynku mieszkalnego 
wolnostojącego, parterowego o dachu spadzistym symetrycznym-max. wysokość 
kalenicy dachu 9,0 m  z możliwością urządzenia pomieszczeń użytkowych                    
w poddaszu. Poziom parteru nie wyżej niż 80 cm od najniżej położonego punktu 
poziomu terenu, powierzchnia zabudowy do 120 m2, 
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- budynek gospodarczo-garażowy dopuszcza się wyłącznie w bryle zintegrowanej  
z budynkiem mieszkalnym, 

- obowiązuje zagospodarowanie działki zielenią wysoką i średnią min. 50% jej 
powierzchni, która winna stanowić uzupełnienie kompozycyjne i widokowe zieleni 
historycznego założenia parkowego, 

- dojazd do działki od strony drogi dojazdowej do szkoły, 
- obowiązuje zakaz wprowadzania wtórnych podziałów działki, 
- wszelkie prace związane z zagospodarowaniem działki na etapie ustalania 

warunków realizacji inwestycji podlegają uzgodnieniu przez Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.  

 
7 ZP -tereny zieleni publicznej. Cześć dawnego zespołu dworsko - parkowego                    
w postaci pozostałości parku. 
Zasady zagospodarowania wg § 11 pkt 2. 
 
8 U - tereny usług. Usługi z zakresu: handlu, rzemiosła nieuciążliwego, gastronomii. 
Adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością modernizacji i rozbudowy. 
Warunki realizacji: 
- wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje, 
- preferowane dachy wysokie o symetrycznych spadkach połaci dachowych (druga 

kondygnacja w poddaszem użytkowym), 
- dopuszcza się realizację funkcji socjalno -mieszkalnej jako uzupełniającej 

wbudowanej w obiekty usługowe, 
- obowiązuje urządzenie zieleni wysokiej i średniej głównie w części południowej              

i wschodniej działki, min. 15 % powierzchni działki, 
- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc postojowych dla obsługi obiektów. 
 
9 US - tereny usług sportu i rekreacji. Projektowany Gminny Ośrodek Sportu                 
i Rekreacji dla lewobrzeżnej części gminy. Realizacja podstawowego programu boisk 
i urządzeń sportowych, placów zabawowych wraz z zapleczem techniczno -
socjalnym dla obsługi obiektu. Obowiązuje urządzenie zieleni oraz miejsc 
postojowych. 
 
10 UZ, MNj - tereny usług zdrowia i mieszkalnictwa. Rezerwa terenu pod realizacje 
usług zdrowia i opieki społecznej wraz z towarzyszącą zabudową mieszkaniową 
(przychodnia zdrowia, apteka, dom pomocy społecznej). Warunki realizacji: 
- dopuszcza się rozdzielną realizację wymienionych funkcji, 
- wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje, 
- obowiązuje zagospodarowanie terenu zielenią średnią, niską i izolacyjną             

od strony terenów sportowych, 
- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc postojowych dla obsługi obiektów 
 
11 WZ - tereny komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę. Komunalne ujecie 
wody  i stacja wodociągowa. Adaptacja obiektu. Strefa ochrony bezpośredniej              
o wym. 50,0 x 65,0 m ustanowiona decyzją z dnia 20.01.1998r. znak OS II 
6210/31/98. 
 
12 MNj,UH,UR,UG – tereny zabudowy jednorodzinnej, usług handlu, rzemiosła           
i gastronomii.  
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Warunki realizacji: 
- wysokość budynku mieszkalnego dwie kondygnacje, 
- dach wysoki, 
- dopuszcza się realizację towarzyszącej zabudowy gospodarczo-garażowej                

z możliwością podpiwniczenia o kubaturze nie większej od budynku 
mieszkalnego, 

- realizację usług o charakterze nieuciążliwym dla otoczenia ustala się w parterach 
budynków, 

- obsługa komunikacyjna od drogi gminnej, 
- obowiązuje zachowanie strefy niezabudowanej w odległości 7,5 m od osi linii 

energetycznej SN. 
 
13 MNj, UH, UR - tereny zabudowy jednorodzinnej, usług handlu i rzemiosła. 
Warunki realizacji: 
- wysokość budynku mieszkalnego dwie kondygnacje, 
- dach wysoki, 
- dopuszcza się realizację towarzyszącej zabudowy gospodarczo-garażowej, 

parterowej z możliwością podpiwniczenia o kubaturze nie większej od budynku 
mieszkalnego, 

- wielkość budynków dostosować do istniejącej zabudowy sąsiedniej, 
- obsługa komunikacyjna od drogi powiatowej, 
- obowiązuje urządzenie w granicach działki miejsc postojowych dla obsługi funkcji 

usługowych.  
 
14 KS, UR - tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej i usług rzemiosła. 
Parking funkcjonalny dla obsługi cmentarza, rzemieślniczy zakład pomnikarski oraz 
elementarne usługi związane z obsługą cmentarza (kwiaciarnia, zakład pogrzebowy 
itp. ). 
Warunki realizacji: 
- realizacja obiektów bezwzględnie podporządkowana walorom krajobrazowym 

(niewielkie obiekty kubaturowe realizowanych funkcji o stosunkowo wysokim 
udziale w zagospodarowaniu terenu zielenią niską i średnią), 

- wysokość zabudowy wyłącznie parterowa, 
- formy architektoniczne o charakterze monumentalnym nawiązującym do powagi 

miejsca, 
- wyklucza się realizację obiektów typu hale, magazyny przemysłowo – składowe, 
- istniejąca linia napowietrzna elektroenergetyczna SN do przebudowy                          

lub skablowania. 
 
15 ZCc - tereny czynnego cmentarza parafialnego. Adaptacja funkcji                     
wraz z obszarem na jego powiększenie i strefami ochrony sanitarnej. W odległości 
50, 0 m (I strefa ) ochrony od cmentarza obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów 
mieszkalnych. W obrębie II strefy ochronnej, w odległości 150,0 m od cmentarza             
dla terenów mieszkalnych wyznaczonych na rysunku planu obowiązuje nakaz 
zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Pozostałe ustalenia                      
jak w §11 ust.10 pkt 1. 
 
16 UR - tereny usług rzemiosła. Lokalizacja zakładu kamieniarsko - pomnikarskiego 
z możliwością realizacji elementarnych usług związanych z obsługą cmentarza 
(zakład pogrzebowy, kwiaciarnia itp.). 
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Warunki realizacji: 
- wysokość zabudowy wyłącznie parterowa, 
- formy architektoniczne o charakterze monumentalnym. 
17 UK, MNj, ZP  - tereny usług kultury, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                
oraz zieleni parkowej. Zespół architektoniczno - krajobrazowy w Górze Puławskiej 
położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej powiększonej o obszary - 
elementy kompozycji krajobrazowej wzgórza oznaczonej na rysunku planu. 
Obowiązuje zakaz podziału na działki. Realizację nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej dopuszcza się wyłącznie za zgodą i na warunkach Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Pozostałe warunki wg §11 pkt 1. 
 
18 U, MNj - tereny usług oraz mieszkalnictwa jednorodzinnego. Projektowany obszar 
poszerzenia strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej oznaczonej na rysunku planu. 
Obowiązują ustalenia zawarte w §11 pkt 2. 
 
 
9. Wieś Klikawa. 
 
1 U, MNj - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Realizacja 
programu usług na poziomie podstawowym z zakresu handlu, gastronomii                     
i rzemiosła nieuciążliwego oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Warunki realizacji: 
- dopuszcza się rozdzielną realizację wymienionych funkcji, 
- wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje, 
- dla obiektów mieszkalnych lub mieszkalno -usługowych preferuje się dachy 

wysokie o symetrycznych spadkach połaci, 
- przy realizacji obiektów o funkcjach mieszanych należy dążyć do sytuowania 

części usługowej w kondygnacji parteru, dostępnych od strony przestrzeni 
publicznej ulic, 

- obowiązuje urządzenie miejsc parkingowych niezbędnych dla obsługi funkcji 
usług oraz zieleni średniej i niskiej. 

 
2 KS,MNj  - tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej i mieszkalnictwa 
jednorodzinnego. Realizacja obiektów urządzeń obsługi komunikacji samochodowej 
(stacja obsługi, stacja paliw, zajazd) oraz budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego.  
Warunki realizacji: 
- dopuszcza się rozdzielną realizację wymienionych funkcji, 
-  realizacja budownictwa mieszkaniowego jako funkcji wydzielonej wyłącznie 

wzdłuż drogi gminnej, 
- dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej jako towarzyszącej, wbudowanej 

w budynki usługowe dla właścicieli obiektów, 
- wysokość zabudowy max dwie kondygnacje, 
- obowiązuje urządzenie zieleni średniej i niskiej oraz izolacyjnej od strony 

sąsiednich terenów budowlanych, 
- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla obsługi funkcji. 
 
3 UK, US - tereny usług kultury, sportu i rekreacji.  
Warunki realizacji: 
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- świetlica wiejska, wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje, dach wysoki                  
o symetrycznych spadkach połaci, 

- towarzysząca zabudowa gospodarczo-garażowa parterowa tylko jako 
uzupełnienie funkcji podstawowej, 

- dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy z działkami 
sąsiednimi, 

- ustala się realizację urządzeń sportowych (boiska do gier małych) oraz terenów 
rekreacyjno - zabawowych dla dzieci, 

- w projekcie zagospodarowania działki należy przewidzieć zieleń izolacyjną 
oddzielającą tereny rekreacyjno - sportowe od sąsiadującej zabudowy 
mieszkaniowej, 

- obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 12,0 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni, 

- w ramach zagospodarowania terenu obowiązuje urządzenie miejsc postojowych 
dla obsługi funkcji. 

- alternatywna lokalizacja obiektów na dz. 174/3 
 
4 MNe-MNj, MR, URp  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej 
oraz rzemiosła produkcyjnego. Adaptacja istniejących funkcji z możliwością 
modernizacji             i rozbudowy. 
Warunki realizacji: 
- należy dążyć do eliminacji funkcji mieszkaniowej z obiektów produkcyjnych, 
- dopuszcza się realizację nowych obiektów rzemiosła produkcyjnego (piekarnia, 

stolarnia, warsztaty mechaniki pojazdowej itp.), których ewentualna uciążliwość 
nie może przekroczyć granicy działki, do której inwestor ma tytuł prawny, 

- dopuszcza się realizację nieuciążliwych usług handlu, gastronomii i rzemiosła 
usługowego jako obiektów wbudowanych lub wolnostojących, 

- wysokość zabudowy max dwie kondygnacje, 
- obowiązuje urządzenie zieleni średniej, niskiej i izolacyjnej oraz niezbędnej ilości 

miejsc postojowych dla obsługi funkcji. 
 
10. Sadłowice 
 
1 RPO, UT - tereny przedsiębiorczości i produkcji rolniczej, turystyki i rekreacji. 
Specjalistyczne gospodarstwo rolne, szkółka jazdy konnej. Adaptacja i modernizacja 
funkcji z możliwością jej zmiany i rozbudowy  w zakresie turystyki i rekreacji. Ustala 
się możliwość lokalizacji funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, bazy 
noclegowej  z zapleczem administracyjnym i socjalno- mieszkalnym, parkingiem 
funkcjonalnym. 
 
2 MNj- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Adaptacja funkcji                    
oraz dokonanych podziałów geodezyjnych osiedla. 
Warunki realizacji: 
- wysokość zabudowy parter z poddaszem użytkowym, dachy wysokie                        

o symetrycznych spadkach połaci,  
- wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia poziom podłogi parteru max 1,0 m               

od poziomu terenu, 
- sytuowanie budynków w ujednoliconej linii zabudowy od krawędzi ulic w układzie 

kalenicowym lub szczytowym, 
- max. udział powierzchni zabudowy - 30% powierzchni brutto działki, 
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- dopuszcza się możliwość lokalizacji wbudowanych usług handlu, gastronomii               
i rzemiosła poziomu podstawowego, 

- ogrodzenie od strony ulic o ujednoliconej linii i wysokości (ok. 110 - 120 cm). 
 
11. Kolonia Góra Puławska. 

 
1 UH, MNj - tereny usług handlu i mieszkalnictwa jednorodzinnego. Realizacja 
programu usług handlu na poziomie podstawowym oraz zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  

 
Warunki realizacji: 

- dopuszcza się rozdzielną realizację funkcji, 
- wysokość zabudowy max dwie kondygnacje, 
- dla obiektów mieszkaniowych lub mieszkaniowo -usługowych preferuje się dachy 

wysokie o symetrycznych spadkach połaci, 
- obowiązuje urządzenie miejsc parkingowych niezbędnych dla obsługi funkcji 

usług oraz zieleni średniej i niskiej. 
 
2 MNe-MNj, MR - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i zagrodowego. 
Warunki realizacji: 
- adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością jej modernizacji i rozbudowy, 
- realizacja nowej zabudowy możliwa po zamknięciu wysypiska śmieci                          

w Trzciankach gm. Janowiec i weryfikacji granicy wyznaczonej strefy ochrony 
sanitarnej, 

- pozostałe ustalenia jak w §12 - strefa kształtowania osadnictwa pkt 1 i 2  
 
12. Wieś Tomaszów 
 
1 UK - tereny usług kultury. Wiejski dom Kultury. Adaptacja funkcji z możliwością 
rozbudowy programu placówki. 
Warunki realizacji: 
- wysokość zabudowy max dwie kondygnacje, 
- ewentualna rozbudowa obiektu wymaga zachowania gabarytów wysokościowych 

w nawiązaniu do istniejącego budynku, 
- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla obsługi funkcji 

oraz zieleni średniej i niskiej. 
 
 
 
 
13. Wieś Pachnowola 
 
1 U, MNj - tereny usług i mieszkalnictwa jednorodzinnego. Realizacja zespołu usług 
wielofunkcyjnych z zakresu handlu, gastronomii (np. zajazd) wraz z towarzyszącą 
zabudową mieszkaniową. 
Warunki realizacji: 
- dopuszcza się rozdzielną realizację funkcji, 
- wysokość zabudowy max dwie kondygnacje, 
- dla obiektów mieszkaniowych lub mieszkaniowo - usługowych preferuje się dachy 

wysokie o symetrycznych spadkach połaci, 
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- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla obsługi funkcji 
usługowej oraz zieleni niskiej, średniej i izolacyjnej zmniejszającej uciążliwość 
drogi Puławy – Zwoleń. 

 
2 UH, MNj - tereny usług handlu i mieszkalnictwa jednorodzinnego. Realizacja 
programu usług handlu na poziomie podstawowym oraz zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
Warunki realizacji: 
- dopuszcza się rozdzielna realizację funkcji 
- wysokość zabudowy max dwie kondygnacje, 
- dla obiektów mieszkaniowych lub mieszkaniowo - usługowych preferuje się dachy 

wysokie o symetrycznych spadkach połaci, 
- obowiązuje urządzenie miejsc parkingowych niezbędnych dla obsługi funkcji 

usług oraz zieleni średniej i niskiej. 
 
3 UO - tereny usług oświaty. Filia szkoły podstawowej w Zarzeczu wraz z zapleczem 
administracyjno -mieszkaniowym. Adaptacja obiektu z możliwością jego modernizacji 
i rozbudowy. Ewentualna rozbudowa wymaga zachowania gabarytów 
wysokościowych  w nawiązaniu do obiektu istniejącego. 
 
 
14. Wieś Dobrosławów. 
 
1 UI, UK - tereny usług innych i usług kultury. Remiza OSP. Adaptacja obiektu                   
z możliwością jego modernizacji i zmiany funkcji (świetlica wiejska, klub itp.). 
 
2 P, S - tereny przemysłu i składów. Zakład przetwórstwa mięsnego. 
Warunki realizacji:  
- zabudowa produkcyjno-składowa o wysokości max. do 15,0 m i powierzchni 

zabudowy do 1500 m2, 
- min. 15 % powierzchni działki przeznaczyć pod zieleń izolacyjną wysoką i średnią 

szczególnie w częściach działki od strony terenów sąsiedniej zabudowy 
zagrodowej, 

- dla istniejącej linii elektroenergetycznej SN rezerwuje się wolny od zabudowy pas 
techniczny o szerokości 15,0 m( po 7,5,m od osi), 

- wyklucza się formy działalności o zasięgu uciążliwości tj. emisji pyłów gazów                  
i spalin, zanieczyszczeń gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych, emisji 
hałasu wykraczających poza granice terenu do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, 

- obsługa komunikacyjna od drogi gminnej, wewnętrzną drogą dojazdową                       
o szerokości min. 8,0 m, 

- zaopatrzenie w media: energia elektryczna z istniejących sieci energetycznych, 
woda z zewnętrznej sieci wodociągowej z wykluczeniem indywidualnego ujęcia, 
ścieki  w oparciu o wysokosprawną oczyszczalnię z wykluczeniem szamba, 
usuwanie odpadów stałych na gminne wysypisko śmieci,  

- w ramach zagospodarowania terenu obowiązuje urządzenie parkingu 
funkcjonalnego. 
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3 P, MNJ- tereny przemysłu i mieszkalnictwa jednorodzinnego. Adaptacja funkcji 
istniejącej z możliwością modernizacji i rozbudowy funkcji przemysłowej. 
Warunki realizacji: 
- rozwój funkcji przemysłowej w części zachodniej terenu, 
- stopniowe likwidacja lub zmiana istniejącej funkcji mieszkaniowej, 
- zabudowa produkcyjno-składowa o wysokości max. do 15,0 m, 
- min. 15 % powierzchni działki przeznaczyć pod zieleń izolacyjną wysoką                    

i średnią, szczególnie od strony terenów sąsiedniej zabudowy zagrodowej, 
- wyklucza się formy działalności o zasięgu uciążliwości tj. emisji pyłów, gazów                   

i spalin, zanieczyszczeń gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych emisji 
hałasu wykraczających poza granice terenu do którego inwestor posiada tytuł 
prawny,  

- zaopatrzenie w media: ciepło z własnego źródła, energia elektryczna                       
z istniejących sieci energetycznych, woda z zewnętrznej sieci wodociągowej               
z wykluczeniem indywidualnego ujęcia, ścieki w oparciu o wysokosprawną 
oczyszczalnię z wykluczeniem szamba, usuwanie odpadów stałych na gminne 
wysypisko śmieci, 

- w ramach zagospodarowania terenu obowiązuje urządzenie parkingu 
funkcjonalnego.  

 
 
15. Wieś Sosnów. 
 
1 MN, UH, KS – tereny mieszkalnictwa, usług handlu i urządzeń obsługi komunikacji 
samochodowej. 
Warunki zabudowy: 
- wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, 
- obowiązuje obsługa komunikacyjna od drogi krajowej, 
- realizacja urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw)                          

we wschodniej części działki, 
- zaopatrzenie w media: ciepło z własnego źródła, energia elektryczna z istniejącej 

sieci energetycznej, zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego, 
odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika(zbiorników) wywożonych 
wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków lub do komunalnej kanalizacji 
sanitarnej, usuwanie odpadów stałych na gminne wysypisko śmieci, 

- obowiązuje zachowanie strefy niezabudowanej w odległości 7,5 m od osi 
istniejącej linii energetycznej SN. 

 
2 ZCc - tereny cmentarzy czynnych. Adaptacja istniejącego cmentarza parafialnego 
parafii p.w. św. Józefa w Zarzeczu. W odległości 50, 0 m (I strefa) ochrony                        
od cmentarza obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych. W obrębie II 
strefy ochronnej, w odległości 150,0 m od cmentarza dla terenów mieszkalnych 
wyznaczonych na rysunku planu obowiązuje nakaz zaopatrzenia w wodę z gminnej 
sieci wodociągowej. Pozostałe ustalenia jak w §11ust.10 pkt 1. 
 
 
16. Wieś Janów. 
 
1 UO,US – tereny usług, oświaty i sportu. Szkoła podstawowa w Zarzeczu, filia 
gimnazjum  
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w Górze Puławskiej wraz z urządzeniami terenowo – sportowymi. Adaptacja obiektu 
z możliwością jego modernizacji i rozbudowy. Rozbudowa budynku szkoły wymaga 
zachowania gabarytów wysokościowych w nawiązaniu do obiektu istniejącego. 
 
2 URp, MR – tereny rzemiosła produkcyjnego i mieszkalnictwa zagrodowego. 
Adaptacja istniejącego tartaku i mieszkalnictwa zagrodowego. 
 
 
 
 
17. Wieś Zarzecze. 
 
1 U, MNj – tereny usług i mieszkalnictwa jednorodzinnego. Realizacja ośrodka usług 
wielofunkcyjnych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, zdrowia, 
łączności, poziomu podstawowego wraz z towarzyszącą zabudową mieszkaniową 
(część ośrodka położona jest na terenie wsi Janów). 
Warunki realizacji: 
- dopuszcza się rozdzielną realizację funkcji, 
- wysokość zabudowy max dwie kondygnacje, 
- dla obiektów mieszkaniowych lub mieszkaniowo – usługowych preferuje się 

dachy wysokie o symetrycznych spadkach połaci, 
- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla obsługi funkcji 

usługowych oraz zieleni średniej, niskiej i izolacyjnej.  
 

1 UK – tereny usług kultury. Zespół sakralny z kościołem, kaplicą, budynkiem plebani 
parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Józefa. Adaptacja funkcji. 
 
3 MNj, U – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług. 
Warunki realizacji: 
- budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, dach wysoki                           

o symetrycznych spadkach połaci, 
- dopuszcza się realizację towarzyszącej zabudowy gospodarczo-garażowej, 

parterowej z możliwością podpiwniczenia o kubaturze nie większej od budynku 
mieszkalnego, 

- realizację usług o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki do której 
inwestor posiada tytuł prawny, ustala się w parterach budynków, 

- zagospodarowanie działki zielenią izolacyjną wysoką i średnią min. 25%                     
jej powierzchni, 

- obsługa komunikacyjna od grogi krajowej, 
- w przypadku realizacji funkcji usługowych obowiązuje urządzenie miejsc 

postojowych w granicach działki.  
 
 
18. Wieś Leokadiów. 
 
1 U,MNj,ZI – tereny usług i mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz zieleni izolacyjnej. 
Realizacja zespołu usług wielofunkcyjnych z zakresu handlu, gastronomii                       
(np. zajazd, motel) wraz z towarzyszącą zabudową mieszkaniową. 
Warunki realizacji: 

- wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje, 
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- realizacja funkcji mieszkaniowej jako wbudowanej w obiekty usługowe                      
dla właścicieli, 

- obowiązuje urządzenie zieleni izolacyjnej zmniejszającej uciążliwość drogi 
krajowej, 

- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla obsługi 
funkcji usługowych, 

- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej do czasu realizacji drogi 
obwodnicowej. Docelowo zmiana funkcji na ustaloną planem poprzez 
adaptację, modernizację istniejących budynków lub realizację nowej 
zabudowy. 

 
2 KS,U, MNj, ZI  – tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, usług, 
mieszkalnictwa jednorodzinnego i zieleni izolacyjnej. Realizacja wielofunkcyjnego 
zespołu z zakresu: urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, stacja 
obsługi, parking obsługujący ruch tranzytowy), usług, handlu, gastronomii                      
(np. zajazd, motel) wraz z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jako funkcją 
uzupełniającą program obiektów usługowych oraz zielenią izolacyjną. 
Warunki realizacji: 

- wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje,  
- realizacja funkcji mieszkaniowej wyłącznie jako wbudowanej w budynki 

usługowe dla właścicieli obiektów, 
- obowiązuje urządzenie zieleni izolacyjnej zmniejszającej uciążliwość drogi 

krajowej oraz pomiędzy strefami funkcjonalnymi wewnątrz obszaru, 
- niezależnie od realizacji parkingu wydzielonego obsługującego ruch 

tranzytowy obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc postojowych 
związanych z obsługą funkcji usługowych. 

 
3 U,URp – tereny usług oraz rzemiosła produkcyjnego. Projektowane tereny usług               
z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, oraz rzemiosła produkcyjnego 
związanego z obsługą gospodarki rolnej (naprawa maszyn i sprzętu rolniczego, 
warsztaty usługowe -naprawcze, ślusarsko - kowalsko - mechaniczne itp.). 
Warunki realizacji: 

- dopuszcza się rozdzielną realizację funkcji, 
- wysokość zabudowy max. do dwóch kondygnacji, 
- obowiązuje urządzenie zieleni niskiej i średniej oraz niezbędnej ilości miejsc 

parkingowych dla obsługi funkcji. 
 
4 MNj – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego (zabudowa wolnostojąca). 
Adaptacja funkcji oraz dokonanych podziałów geodezyjnych. 
Warunki realizacji: 

- dopuszcza się wprowadzenie nieuciążliwych usług podstawowych z zakresu 
handlu, gastronomii i rzemiosła, 

- preferowane dachy wysokie o symetrycznych spadkach połaci, 
- wysokość zabudowy max. do dwóch kondygnacji (parter i poddasze 

użytkowe), 
- zabudowa gospodarcza parterowa z możliwością podpiwniczenia,                      

o wysokości  do 5,0 m ponad poziom terenu, 
- usługi realizować w parterach obiektów gospodarczych i mieszkalnych, 
- obowiązuje zachowanie strefy niezabudowanej w odległości 7,5 m od osi linii 

energetycznej SN, 
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- dopuszcza się możliwość dokonywania scalania działek. 
 
5 KS,U – tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej oraz usług. Stacja 
paliw wraz z parkingiem funkcjonalnym oraz usługi handlu i gastronomii. Adaptacja 
obiektów i funkcji z możliwością ich modernizacji i rozbudowy, w nawiązaniu                    
do gabarytów budynków istniejących. 
 
6 UI,UK. – tereny usług innych i usług kultury. Remiza OSP. Adaptacja obiektu                 
z możliwością jego modernizacji i zmiany funkcji w zakresie usług kultury (świetlica 
wiejska, klub itp.) 
 
7 UH,MNj – tereny usług handlu i mieszkalnictwa jednorodzinnego. Sklep 
ogólnospożywczy poziomu podstawowego oraz zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. Adaptacja istniejącego sklepu wraz z możliwością budowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego.  
Warunki realizacji: 
- wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje, 
- preferowany dach wysoki o symetrycznych spadkach połaci,  

- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla obsługi 
funkcji usługowej oraz zieleni niskiej i średniej. 

 
8 UO,US – tereny usług oświaty, sportu i rekreacji. Szkoła podstawowa                        
wraz z terenowymi urządzeniami sportu i rekreacji. Adaptacja obiektu                          
wraz z możliwością modernizacji i rozbudowy funkcji dydaktycznej oraz socjalno – 
administracyjnej. Ewentualna rozbudowa wymaga zachowania gabarytów 
wysokościowych w nawiązaniu do budynków istniejących. 
 
 
 
9 NU- tereny usuwania odpadów i nieczystości.  
Projektowane grzebowisko zwierząt. Warunki realizacji: 
- obowiązuje wygrodzenie terenu uniemożliwiające dostęp dzikiej zwierzynie, 
- wyznacza się strefę ochrony sanitarnej w odległości 150 m, w której obowiązuje 

zakaz wprowadzania zabudowy mieszkaniowej. 
 
 
19. Wieś Piskorów. 
 
1 P,S – tereny przemysłu i składów. Realizacja przetwórni owocowo – warzywnej, 
hurtowni oraz terenów magazynowo – składowych. 
Warunki zabudowy: 

- wysokość zabudowy do 12,00 m od poziomu terenu, 
- min. 25% powierzchni działki należy przeznaczyć na zieleń, 
- wyklucza się formy działalności o zasięgu uciążliwości tj. emisji pyłów, gazów  

i spalin, zanieczyszczeń gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych, emisji 
hałasu, procesów technologicznych wykraczających poza granice działek               
do których inwestor posiada tytuł prawny, 

- obwiązuje obsługa komunikacyjna od strony drogi gminnej, 
- zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego z wykluczeniem indywidualnego 

ujęcia, 
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- gospodarka ściekowa w oparciu o wysokosprawną oczyszczalnię                         
z wykluczeniem szamba, 

- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc postojowych dla obsługi 
funkcji, 

- obowiązuje urządzenie zieleni izolacyjnej, pas zieleni od strony cieku 
wodnego o szerokości min. 10,0 m. 

 
 
20. Wieś Polesie Du że. 
 
1 KS,ZI – tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej i zieleni izolacyjnej. 
Projektowane tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, 
stacja obsługi, motel itp.) i zieleni izolacyjnej zmniejszającej uciążliwość drogi 
krajowej oraz pomiędzy strefami funkcjonalnymi wewnątrz obszaru. 
Warunki realizacji: 
- dopuszcza się realizację funkcji uzupełniających z zakresu usług, handlu, 

gastronomii, wraz z zapleczem administracyjno – mieszkalnym                             
(jako wbudowanych lub wolnostojących), 

- wysokość zabudowy max. do dwóch kondygnacji, 
- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla obsługi 

obiektów oraz zieleni średniej i niskiej. 
 
2 UK – tereny usług kultury. Kaplica rzymsko-katolicka parafii w Zarzeczu. Adaptacja 
obiektu. 
 
 
21. Wieś Anielin. 
 
1 NU – tereny urządzeń składowania i usuwania odpadów komunalnych. Rezerwa 
terenu na gminne wysypisko śmieci (zakład utylizacji i recyklingu). Obowiązuje zakaz 
wprowadzania nowych terenów zabudowy mieszkaniowej w odległości 300,0 m                   
od granic rezerwowanego terenu. Do czasu ewentualnej realizacji inwestycji 
dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu wraz z możliwością 
wprowadzenia krótkotrwałych dolesień (np. szkółki leśne, plantacje choinek itp.) 
 
22. Wieś Kajetanów. 
 
1 UI,UH – tereny usług innych i usług handlu. Remiza OSP oraz wbudowane usługi 
handlu poziomu podstawowego (sklep ogólnospożywczy). Adaptacja obiektu                
wraz z możliwością jego modernizacji i rozbudowy w nawiązaniu do gabarytów 
wysokościowych budynków istniejących.  
 
2 US – teren usług sportu i rekreacji. Projektowany zespół ogólnodostępnych 
urządzeń i obiektów sportowych. Obowiązuje urządzenie miejsc parkingowych                
dla obsługi funkcji  i sąsiednich terenów usługowych. 
 
3 URp, MR – tereny rzemiosła produkcyjnego i zabudowy zagrodowej. Adaptacja 
istniejącej piekarni oraz mieszkalnictwa zagrodowego. 
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4 PE – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych. Adaptacja 
gminnej kopalni piasków budowlanych wraz z rezerwą terenu na jej powiększenie 
(dla potrzeb budowy drogi obwodnicowej). 
Warunki zagospodarowania: 
- obowiązują rygory wynikające z przepisów szczególnych dla uzyskania koncesji, 
- eksploatacja złoża piasku może następować w oparciu o zatwierdzony projekt 

zagospodarowania obszaru górniczego uwzględniającego bezpieczeństwo 
użytkowania oraz interesy właścicieli działek sąsiednich, 

- obowiązuje rekultywacja wyrobiska po eksploatacji złoża materiałem naturalnym 
obejmująca przywrócenie pokrywy glebowej, zalesienie terenu, 

- w przypadku wypełnienia wyrobiska przez wody gruntowe obowiązuje 
złagodzenie nachylenia skarp oraz ich wzmocnienie poprzez nasadzenia zieleni 
utrwalającej obrzeże terenu wydobywczego. 

 
 
23. Wieś Bronowice. 
 
1 UO,US,ZP – tereny usług oświaty sportu i rekreacji oraz zieleni parkowej. Szkoła 
podstawowa z zapleczem sportowo – rekreacyjnym oraz zielenią parkową 
(pozostałość dawnego założenia dworsko – parkowego). Adaptacja obiektów                     
z możliwością modernizacji i rozbudowy. 
Warunki zabudowy: 
- rozbudowa obiektów wymaga zachowania gabarytów wysokościowych                        

w nawiązaniu do budynków istniejących, 
- obowiązuje ochrona istniejącego starodrzewu zgodna z zasadami określonymi 

dla strefy ochrony konserwatorskiej, 
- ze względu na konieczność ochrony walorów krajobrazowych i powiązań 

widokowych wprowadzanie nowych obiektów kubaturowych wymaga 
synchronizacji działań inwestycyjnych z rewaloryzacją założenia parkowego                
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 
2 UT – tereny usług turystyki i rekreacji. Projektowana zmiana funkcji z usług dla 
rolnictwa (baza Spółdzielni Usług Rolniczych) na funkcje związane z obsługą 
turystyki (zajazd, motel) wraz z zapleczem gospodarczym i administracyjno – 
mieszkalnym. 
Warunki realizacji: 
- wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji (parter i poddasze użytkowe), 
- dachy wysokie o symetrycznych spadkach połaci, 
- dopuszcza się rozszerzenie programu o funkcje usługowe poziomu 

podstawowego z zakresu handlu detalicznego i gastronomii, 
- dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej wyłącznie jako wbudowanej                 

w budynki usługowe dla właścicieli obiektów, 
- obowiązuje urządzenie zieleni średniej i wysokiej w nawiązaniu do układów 

zieleni parkowej historycznego założenia dworsko – parkowego. Szczególnie 
starannego potraktowania wymagają obszary położone w bezpośrednim 
sąsiedztwie parku oraz  w pasach technicznych wolnych od zabudowy wzdłuż linii 
energetycznych wysokiego napięcia, 

- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla obsługi funkcji 
a także ogólnodostępnych obsługujących sąsiednie tereny, 
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- dla obszaru znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej obowiązuje 
uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dla pozostałego obszaru 
obowiązuje uzyskanie opinii konserwatorskiej. 

 
3 UH – tereny usług handlu. Sklep ogólnospożywczy – adaptacja obiektu                    
z możliwością modernizacji i przebudowy. 
 
4 UI,UK – tereny usług innych i usług kultury. Remiza OSP ze świetlicy wiejską – 
adaptacja obiektu. 
 
5 UT, MR – tereny usług turystyki i zabudowy zagrodowej. Osada młyńska, 
rozszerzenie programu na funkcje ukierunkowane na obsługę turystyki i rekreacji 
(agroturystyka). 
Warunki realizacji: 

- adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością jej modernizacji i rozbudowy, 
- realizacja nowych obiektów o wysokości max. do dwóch kondygnacji 

(parter z poddaszem użytkowym), 
- obowiązują dachy wysokie o symetrycznych spadkach połaci, 
- obowiązuje urządzenie zieleni właściwej dla warunków siedliskowych 

terenu i charakteru tego typu osadnictwa, 
- dla podniesienia atrakcyjności projektowanych funkcji granice opracowania 

zagospodarowania terenu winny obejmować obszary zbiorników wodnych, 
- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla obsługi 

funkcji. 
 
 
 
24. Wieś Kowala. 
 
1 UI, UH – tereny usług innych oraz usług handlu. Remiza OSP wraz ze sklepem 
ogólnospożywczym – adaptacja funkcji. 
 
 
 
25. Wieś Opatkowice. 
 
1 UO, US – tereny usług oświaty sportu i rekreacji. Szkoła podstawowa                       
wraz z terenowymi urządzeniami sportu i rekreacji. Adaptacja obiektu                      
wraz z możliwością modernizacji i rozbudowy. Ewentualna rozbudowa wymaga 
utrzymania gabarytów wysokościowych w nawiązaniu do budynku istniejącego             
oraz zachowania jego charakteru architektonicznego. 
 
2 UI,UK – tereny usług innych oraz usług kultury. Remiza OSP wraz ze świetlicą 
wiejską – adaptacja obiektu z możliwością jego modernizacji i rozbudowy. 
Ewentualna rozbudowa wymaga zachowania gabarytów wysokościowych                      
w nawiązaniu do budynku istniejącego. 
 
3 UH – tereny usług handlu. Sklep ogólnospożywczy poziomu podstawowego – 
adaptacja obiektu. 
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4 PE – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych. Kopalnia 
piasków budowlanych oraz dla potrzeb modernizacji wałów przeciwpowodziowych.  
Warunki zagospodarowania: 
- obowiązują rygory wynikające z przepisów szczególnych dla uzyskania koncesji, 
- eksploatacja złoża piasku może następować w oparciu o zatwierdzony projekt 

zagospodarowania obszaru górniczego uwzględniającego bezpieczeństwo 
użytkowania oraz interesy właścicieli działek sąsiednich, 

- obowiązuje rekultywacja wyrobiska po eksploatacji złoża. 
 
5 WT – tereny urządzeń regulacji stosunków wodnych. Projektowana pompownia            
ze zbiornikiem wyrównawczym i kanałami odpływowymi w ciągu rzeki Klikawki. 
Obiekt stanowi element systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 
 
 
 
26. Wieś Łęka. 
 
1 UI, UK – tereny usług innych oraz usług kultury. Remiza OSP wraz ze świetlicą 
wiejską – adaptacja obiektu z możliwością jego rozbudowy. Ewentualna rozbudowa 
wymaga zachowania gabarytów wysokościowych w nawiązaniu do budynku 
istniejącego. 
 
2 UT – tereny usług turystyki i rekreacji. Projektowane sezonowe pole namiotowe- 
obiekty o konstrukcji przenośnej. Zagospodarowanie terenu wymaga uzgodnienia                  
z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektorat w Puławach. 
 
 
3 MNj - tereny zabudowy jednorodzinnej. 
Warunki realizacji: 
- budynek mieszkalny wolnostojący o wysokości do dwóch kondygnacji, dach 

wysoki o symetrycznych spadkach połaci, 
- dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczo-garażowej o kubaturze                    

nie większej od budynku mieszkalnego, 
- zagospodarowanie działki zielenią wysoką i średnią min. 25 % jej powierzchni, 
- dojazd do działki od strony drogi gminnej, 
- obowiązuje zachowanie strefy niezabudowanej w odległości 7,5 m od osi linii 

energetycznej SN. 
 
 
 
27. Wieś Jaroszyn. 
 
1 UR,MNj – tereny usług rzemiosła i mieszkalnictwa jednorodzinnego. Istniejące                
i projektowane tereny usługowo – rzemieślnicze (warsztaty i małe zakłady naprawcze 
o dominacji branży motoryzacyjnej) oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Warunki zabudowy: 
- wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje (parter i poddasze użytkowe), 
- preferuje się dachy wysokie o symetrycznych spadkach połaci, 
- ustala się rozdzielną realizację funkcji mieszkaniowej i usługowej, 
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- obwiązuje urządzenie zieleni średniej i niskiej oraz miejsc parkingowych                     
dla obsługi funkcji usługowych, 

 
2 UT – tereny usług turystyki i rekreacji. Projektowane obiekty sezonowe                   
o konstrukcji przenośnej dla obsługi plaż nadwiślańskich terenów wędkarskich               
i rekreacyjnych na otwarciu panoramy widokowej miasta Puławy. Zagospodarowanie 
terenu wymaga uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w 
Warszawie Inspektorat w Puławach.  
 
3 MNj, KS  – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i urządzeń obsługi komunikacji 
samochodowej (warsztat mechaniki pojazdowej). 
Warunki realizacji: 
- wysokość zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygnacji nadziemnych, 
- budynki warsztatowe parterowe o wysokości max. 5,0 m i powierzchni zabudowy 

do 80,0 m2, 
- min. 25% powierzchni działki należy zagospodarować zielenią. Ze względów 

krajobrazowych obowiązuje zagospodarowanie obrzeży działki zielenią osłonową 
wysoką i średnią, 

- obowiązuje urządzenie niezbędnej ilości miejsc postojowych dla obsługi funkcji, 
- uciążliwość warsztatu usługowego nie może przekraczać granic terenu                   

do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
- dla linii energetycznej WN rezerwuje się pas techniczny wolny od zabudowy             

o szerokości 40,0 m (po 20,0 m od osi linii), obiekty lokalizować w głębi działki 
poza wyznaczonym pasem, 

- dojazd do działki od strony drogi wojewódzkiej z wykorzystaniem istniejącego 
wjazdu na sąsiednią działkę o numerze ewidencyjnym 6 lub za zgodą                        
i na warunkach zarządcy drogi urządzenie własnego wjazdu.  
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ROZDZIAŁ IV 
 

Przepisy ko ńcowe – realizacja planu. 
 

§ 15. 
 
1. Podstawą określania warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego jest 

suma ustaleń odnoszących się dla danego terenu zawartych: 
a) w strefach polityki przestrzennej (rozdz. II),  
b) w ustaleniach dotyczących przeznaczenia terenu (rozdz. III), 
c) w opracowaniach specjalistycznych wykonanych w oparciu o przepisy 

szczególne. 
 
2. Przekształcanie zagospodarowania na funkcje określone w planie może być 

realizowane etapowo na części obszaru, wyłącznie w oparciu o projekt 
zagospodarowania terenu opracowany dla całości inwestycji. 

3. Na obszarach istniejącego i ustalonego planem zainwestowania, obowiązują 
uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddział 
w Lublinie, Grupa Terenowa w Puławach w zakresie jego właściwości rzeczowej          
i miejscowej. 

4. Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie gruntów na terenie o określonym 
w planie przeznaczeniu oraz użytkowanie inne niż dotychczasowy sposób,                 
na okres nie dłuższy niż 10 lat pod warunkiem, że: 
a) nowe zagospodarowanie nie jest sprzeczne z warunkami czasowego 

zagospodarowania terenu określonymi w § 9 tj. nie spowoduje powiększenia 
substancji obiektów i utrwalenia formy zabudowy o funkcji kolizyjnej                      
lub sprzecznej do przewidzianej planem, 

b) nie spowoduje degradacji terenu oraz zmiany w jego otoczeniu, kształtujących 
niekorzystne relacje lub działania dla funkcji planowanej, 

c) nie spowoduje roszczeń prawnych oraz finansowych inwestora i właściciela, 
które ograniczałyby lub uniemożliwiałyby zagospodarowanie zgodne                  
z przeznaczeniem terenu, 

d) użytkownik określi formę zagospodarowania i urządzenia terenu spełniające 
wymienione warunki oraz okres tymczasowego użytkowania, przedstawi 
zobowiązanie dobrowolnej z niego rezygnacji oraz do bezwarunkowego 
udostępnienia terenu w ciągu sześciu miesięcy od daty zgłoszenia potrzeby 
odzyskania gruntu do zagospodarowania go zgodnie z przeznaczeniem. 

 
 

§ 16. 
 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczas obowiązujące 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany tych planów z 
wyłączeniem kwartału zabudowy położonego u zbiegu ulic Polnej i Puławskiej w 
Gołębiu oraz fragmentu gruntów gminnych położonych w Górze Puławskiej przy ul. 
Krzywe Koło dla których utrzymuje się w mocy Miejscowy plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy zatwierdzony uchwałą nr IV/15/88 
Gminnej Rady Narodowej w Puławach z dnia 29.12.1988 r., ogł. Dz. Urz. Woj. Lub. 
nr 4 A poz. 89 z dn. 30 marca 1989 r. 
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§ 17. 

 
Opłata planistyczna. 
 
Ustala się następujące stawki procentowe opłaty na rzecz gminy od wzrostu wartości 
nieruchomości objętych zmianą planu, w przypadku ich zbycia w wysokości: 
 
  
1. 20 % wzrostu wartości dla terenu: 

a) przewidzianych na lokalizację budownictwa letniskowego, 
b) przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości i usług komercyjnych. 

  
2. 30 % wzrostu wartości dla terenów: 

a) przeznaczonych na lokalizację budownictwa jednorodzinnego (z wyjątkiem 
zbycia na rzecz osób zstępnych), 

b) przewidzianych na lokalizację urządzeń obsługi komunikacji (stacje 
benzynowe, zajazdy, motele, parkingi przy drogach o funkcjach ponad 
gminnych). 

 
 
 

§ 18. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy. 
 
                                                              § 19 
 
 

   
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 
 
 

§  20 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 
           

Przewodniczący Rady Gminy 
 

 
................................................ 


