
Uchwała nr XXVIII/152/05 
Rady Gminy Puławy 

z dnia 28 czerwca 2005 r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Puławy. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust.1 i art. 41 oraz  art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi 
zmianami), art. 20 ust. 1, art. 29, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami), w związku z uchwałą nr XVII/102/04 Rady Gminy Puławy z dnia 23 kwietnia 
2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy – u c h w a l a się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Dokonuje się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Puławy zatwierdzonego uchwałą nr XLIV/285/02 Rady Gminy Puławy z dnia 13 
września 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 
nr 122 z dnia 10 października 2002 r., poz. 2644. Zmiany planu uwzględniają 
ustalenia określone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Puławy”, zatwierdzonym uchwałą nr X/77/99 Rady Gminy 
Puławy, z dnia 20 sierpnia 1999 r.  

2. Ustalenia zmiany planu wyrażone są w postaci: 
a) ustaleń dotyczących przeznaczenia, zasad i warunków zagospodarowania terenów 

określonych w § 2 niniejszej uchwały, 
b) rysunków zmian planu w skalach 1:1000 i 1:2000, stanowiących załączniki nr 1÷12 do 

niniejszej uchwały 
3. Rysunki oraz ustalenia zmian planu w zakresie regulowanym niniejszą uchwałą 

stanowią integralną całość. 
4. Integralnymi częściami uchwały są: 
a) Wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnięciami ich rozpatrzenia, stanowiący 

załącznik nr 13 do uchwały. 
b) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra 

struktury technicznej, które należą do zadań gminy oraz zasady ich finansowania, 
stanowiące załącznik nr 14 do uchwały. 

 
§ 2. 

 
1. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RP-tereny 

rolne, wydziela się obszar obejmujący części działek o numerach 
ewidencyjnych:1899/1, 1900/1, 1897/2, 1898/3, 1898/2, 1899/3, 1894, 1897 położone 
we wsi Gołąb-załącznik graficzny nr 1. 

1) Teren oznaczony symbolem 1MR przeznacza się pod zabudowę zagrodową. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Ustala się realizację nowej zabudowy zagrodowej na wydzielonych działkach, 
z zastrzeżeniem lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na jednej działce. 

b) Dopuszcza się realizacji nieuciążliwych usług podstawowych jako funkcji 
uzupełniającej tych obszarów (handel, rzemiosło itp.) 



c) Budynki mieszkalne sytuować na działkach od strony dróg przy zachowaniu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu. 

d) Dopuszcza się budynki parterowe, parterowe z poddaszem użytkowym o 
wysokości do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej położonej 
krawędzi dachu. 

e) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1m od poziomu terenu. Budynki mogą 
być realizowane z podpiwniczeniem, częściowo podpiwniczone lub bez 
podpiwniczenia. 

f) Dachy wysokie o symetrycznych spadkach głównych połaci dachowych i kącie 
nachylenia 30-45°. 

g) Powierzchnia działki minimum 2500 m2 przy froncie o szerokości minimum 
30 m. 

h) Powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni działki, przy czym dla 
budynków mieszkalnych nie powinna przekraczać 180 m2. 

i) Wysokość budynków gospodarczych nie powinna przekraczać wysokości 
ustalonej dla budynków mieszkalnych. 

j) W ramach zagospodarowania działek obowiązuje urządzenie miejsc 
parkingowych w ilości zaspakajającej potrzeby projektowanego 
zainwestowania. 

k) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
obiektów małej architektury. 

 
2) Teren oznaczony symbolem 2KDG-D gminna droga dojazdowa. 

Parametry: 
a) Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m. 
b) Klasa drogi ,,D” dojazdowa. 
c) Plac manewrowy o wymiarach 15,0 x 15,0 m. 

 
2. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RLo-lasy 

ochronne, wydziela się obszar obejmujący działki o numerach ewidencyjnych: 1101/4, 
1101/5, 1101/6 położone we wsi Wólka Gołębska - załącznik graficzny nr 2. 
Teren oznaczony symbolem 1MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
wydzielonych działkach, z zastrzeżeniem lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego na jednej działce: 1101/5 i 1101/6 (dz. 1101/4 przeznacza się na 
powiększenie dz. nr 1101/5 lub terenów sąsiednich), 

b) Budynki mieszkalne sytuować na działkach od strony drogi, przy zachowaniu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu. Ze 
względu na szerokość działki nr 1101/5, dopuszcza się zmniejszenie 
wyznaczonej linii zabudowy maksymalnie do 6,0 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni oraz do 8,0 m od granicy lasu. Dalsze zbliżenie zabudowy do granicy 
lasu możliwe, jeżeli takie usytuowanie budynku nie narusza przepisów 
szczególnych obowiązujących w czasie realizacji inwestycji. Przy braku 
urządzonej jezdni, jej przebieg uzgodnić z zarządcą drogi. 

c) Dopuszcza się budynki mieszkalne parterowe lub parterowe z poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej 
położonej krawędzi dachu. 



d) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1m od poziomu terenu. Budynki mogą 
być realizowane z podpiwniczeniem, częściowo podpiwniczone lub bez 
podpiwniczenia. 

e) Dachy wysokie o symetrycznych spadkach głównych połaci dachowych i kącie 
nachylenia 30-45°. Przekrycie dachu i ściany nierozprzestrzeniające ogień. 

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m2 i 180 m2 dla 
budynków z wbudowanym garażem. Dla budynków parterowych dopuszcza 
się zwiększenie powierzchni zabudowy o 25 %. 

g) Dopuszcza się realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie 
przekraczającej 80 m2 i wysokości do 7,0 m (dachy wysokie). 

h) Obsługa komunikacyjna od strony drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDG-D 

i) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
obiektów małej architektury. 
 

3. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RLo-lasy 
ochronne, wydziela się obszar obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym: 1101/3,  
położoną we wsi Wólka Gołębska - załącznik graficzny nr 2. 
Teren oznaczony symbolem 2MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
wydzielonej działce, z zastrzeżeniem lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego. 

b) Budynek mieszkalny sytuować od strony drogi przy zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza się budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej 
położonej krawędzi dachu. 

d) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1m od poziomu terenu. Budynek może 
być realizowany z podpiwniczeniem, częściowo podpiwniczony lub bez 
podpiwniczenia. 

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach głównych połaci dachowych i kącie 
nachylenia 30-45°. Przekrycie dachu i ściany nierozprzestrzeniające ogień. 

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m2 i 180 m2 dla 
budynku z wbudowanym garażem. Dla budynku parterowego dopuszcza się 
zwiększenie powierzchni zabudowy o 25 %. 

g) Dopuszcza się realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie 
przekraczającej 80 m2 i wysokości do 7,0 m (dachy wysokie). 

h) Obsługa komunikacyjna od strony drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDG-D 

i) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
obiektów małej architektury. 

j) Od strony linii kolejowej (nie czynnej) obowiązuje nieprzekraczalna linia 
zabudowy w odległości 30,0 m od osi toru. 

k) Obowiązuje zasada maksymalnego zachowania drzewostanu. 
 

4. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RLo-lasy 
ochronne, wydziela się obszar obejmujący działkę o numerze ewidencyjnych: 1091/6 
położoną we wsi Wólka Gołębska - załącznik graficzny nr 2. 



Teren oznaczony symbolem 3MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
 
Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
wydzielonej działce, z zastrzeżeniem lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego. 

b) Budynek mieszkalny sytuować na działce od strony drogi przy zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza się budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej 
położonej krawędzi dachu. 

d) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1m od poziomu terenu. Budynek może 
być realizowany z podpiwniczeniem, częściowo podpiwniczony lub bez 
podpiwniczenia. 

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach głównych połaci dachowych i kącie 
nachylenia 30-45°. Przekrycie dachu i ściany nierozprzestrzeniające ogień. 

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m2 i 180 m2 dla 
budynku z wbudowanym garażem. Dla budynku parterowego dopuszcza się 
zwiększenie powierzchni zabudowy o 25 %. 

g) Dopuszcza się realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie 
przekraczającej 80 m2 i wysokości do 7,0 m (dachy wysokie). 

h) Obsługa komunikacyjna od strony drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDG-D 

i) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
obiektów małej architektury. 

 
5. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RLo-lasy 

ochronne, wydziela się obszar obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym: 1091/5,  
położoną we wsi Wólka Gołębska - załącznik graficzny nr 2. 
Teren oznaczony symbolem 4MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
działce lub wydzielonych według zasad określonych na rysunku planu 
działkach, z zastrzeżeniem lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na 
jednej działce. 

b) Budynek (budynki) mieszkalne sytuować przy zachowaniu nieprzekraczalnej 
linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza się budynek (budynki) mieszkalne parterowe lub parterowe z 
poddaszem użytkowym o wysokości do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy 
lub najwyżej położonej krawędzi dachu. 

d) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1m od poziomu terenu. Budynki mogą 
być realizowane z podpiwniczeniem, częściowo podpiwniczone lub bez 
podpiwniczenia. 

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach głównych połaci dachowych i kącie 
nachylenia 30-45°. 

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m2 i 180 m2 dla 
budynku z wbudowanym garażem. Dla budynku parterowego dopuszcza się 
zwiększenie powierzchni zabudowy o 25 %. 



g) Dopuszcza się realizacji nieuciążliwych usług podstawowych jako funkcji 
uzupełniającej tych obszarów (handel, rzemiosło itp.) 

h) Dopuszcza się realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie 
przekraczającej 80 m2 i wysokości do 7,0 m (dachy wysokie). 

i) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
obiektów małej architektury. 

j) Od strony linii kolejowej (nie czynnej) obowiązuje nieprzekraczalna linia 
zabudowy w odległości 30,0 m od osi toru. 

k) Obowiązuje zasada maksymalnego zachowania drzewostanu. 
l) Obsługa komunikacyjna działki (działek) od strony drogi oznaczonej na 

rysunku planu symbolem KDG-D według zasad określonych na rysunku planu. 
 

6. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem  RZ-łąki i 
pastwiska, wydziela się obszar obejmujący część działki o numerze ewidencyjnym: 
800,  położoną we wsi Wólka Gołębska - załącznik graficzny nr 3. 
Tereny oznaczone symbolami 1RLo i 2RLo przeznacza się do zalesienia. 
Zalesienie terenu winno być realizowane z uwzględnieniem następujących zasad:  

a) Tworzenie kompleksów o składzie gatunkowym odpowiadającym siedliskom 
rodzimym,  

b) Nie zalesiania pasa terenu o szerokości 1,5 m od granicy z innymi działkami, 
skraju rowów melioracyjnych i dróg leśnych. 

c) Utworzony kompleks leśny winien być objęty statusem lasu ochronnego. 
 

7. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem  RP i RPz –
tereny upraw polowych bez prawa zabudowy i z warunkowym dopuszczeniem  
zabudowy wydziela się obszar obejmujący część działki o numerze ewidencyjnym 
163 (załącznik graficzny nr 4)  położonej we wsi Dobrosławów i przeznacza się na 
powiększenie obszaru oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 3P, MNj, z 
zachowaniem zasad zabudowy i zagospodarowania terenu ustalonym dla 
wymienionego obszaru.   

 
8. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolami RPz, MRr-

tereny rolne z warunkowym dopuszczeniem zabudowy i zabudową kolonijną 
rozproszoną, wydziela się obszar obejmujący część działki  o numerze ewidencyjnych: 
386/2 we wsi Kochanów - załącznik graficzny nr 5. 
Teren oznaczony symbolem 1MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
wydzielonej działce, z zastrzeżeniem lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego według zasad określonych na rysunku planu. 

b) Budynek mieszkalny sytuować na działce od strony drogi przy zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza się budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej 
położonej krawędzi dachu. 

d) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1m od poziomu terenu. Budynek może 
być realizowany z podpiwniczeniem, częściowo podpiwniczony lub bez 
podpiwniczenia. 



e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach głównych połaci dachowych i kącie 
nachylenia 30-45°. 

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m2 i 180 m2 dla 
budynku z wbudowanym garażem. Dla budynku parterowego dopuszcza się 
zwiększenie powierzchni zabudowy o 25 %. 

g) Dopuszcza się realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie 
przekraczającej 80 m2 i wysokości do 7,0 m (dachy wysokie). 

h) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
obiektów małej architektury. 

i) Obowiązuje pas techniczny wolny od zabudowy o szerokości 15 m, po 7,5 m 
od osi linii energetycznej SN. 

j) Obsługa komunikacyjna od strony drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDP-L 

 
9. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RPz-tereny 

upraw polowych, wydziela się obszar obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 
5/1 położoną we wsi Jaroszyn - załącznik graficzny nr 6. 
Teren oznaczony symbolem 1MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
działce lub wydzielonych według zasad określonych na rysunku planu 
działkach (działki min. 30 m szerokości) z zastrzeżeniem lokalizacji jednego 
budynku mieszkalnego na jednej działce. 

b) Budynek (budynki) mieszkalne sytuować na działce (działkach) od strony dróg 
przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku 
planu. 

c) Dopuszcza się budynki mieszkalne parterowe lub parterowe z poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej 
położonej krawędzi dachu. 

d) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1m od poziomu terenu. Budynki mogą 
być realizowane z podpiwniczeniem, częściowo podpiwniczone lub bez 
podpiwniczenia. 

e) Dachy wysokie o symetrycznych spadkach głównych połaci dachowych i kącie 
nachylenia 30-45°. 

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m2 i 180 m2 dla 
budynku z wbudowanym garażem. Dla budynku parterowego dopuszcza się 
zwiększenie powierzchni zabudowy o 25 %. 

g) Dopuszcza się realizacji nieuciążliwych usług podstawowych jako funkcji 
uzupełniającej terenu (handel, rzemiosło itp.) 

h) Dopuszcza się realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie 
przekraczającej 80 m2 i wysokości do 7,0 m (dachy wysokie). 

i) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
obiektów małej architektury. 

j) Od strony stacji energetycznej GPZ-Bronowice teren oznaczony w 
obowiązującym planie symbolem EE obowiązuje w ramach zagospodarowania 
działki urządzenie pasa zieleni izolacyjnej.  

k) Obsługa komunikacyjna od strony dróg gminnych KDG-D. 
 
 



10. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RPz-tereny 
rolne z warunkowym dopuszczeniem zabudowy, wydziela się obszar obejmujący 
działkę o numerze ewidencyjnym 212/4 położoną we wsi Smogorzów - załącznik 
graficzny nr 7. 
Teren oznaczony symbolem 1MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
wydzielonej działce, z zastrzeżeniem lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego według zasad określonych na rysunku planu. 

b) Budynek mieszkalny sytuować na działce, od strony drogi przy zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza się budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej 
położonej krawędzi dachu. 

d) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1m od poziomu terenu. Budynek może 
być realizowany z podpiwniczeniem, częściowo podpiwniczony lub bez 
podpiwniczenia. 

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach głównych połaci dachowych i kącie 
nachylenia 30-45°. 

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m2 i 180 m2 dla 
budynku z wbudowanym garażem. Dla budynku parterowego dopuszcza się 
zwiększenie powierzchni zabudowy o 25 %. 

g) Dopuszcza się realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie 
przekraczającej 80 m2 i wysokości do 7,0 m (dachy wysokie). 

h) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
obiektów małej architektury. 

i) Obsługa komunikacyjna od strony drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 3KDP-L za pomocą drogi gminnej wewnętrznej. 

 
11. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolami RZ- łąki i 

pastwiska oraz symbolem UK-tereny usług sakralnych, wydziela się obszar 
obejmujący część działki o numerze ewidencyjnym 85/4 położony we wsi Zarzecze- 
załącznik graficzny nr 8. 
Teren oznaczony symbolem 1MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
wydzielonej działce, z zastrzeżeniem lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego według zasad określonych na rysunku planu. 

b) Budynek mieszkalny sytuować na działce, od strony drogi przy zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza się budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej 
położonej krawędzi dachu. 

d) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1m od poziomu terenu. Budynek może 
być realizowany z podpiwniczeniem, częściowo podpiwniczony lub bez 
podpiwniczenia. 

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach głównych połaci dachowych i kącie 
nachylenia 30-45°. 



f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m2 i 180 m2 dla 
budynku z wbudowanym garażem. Dla budynku parterowego dopuszcza się 
zwiększenie powierzchni zabudowy o 25 %. 

g) Dopuszcza się realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie 
przekraczającej 80 m2 i wysokości do 7,0 m (dachy wysokie). 

h) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
obiektów małej architektury. 

i) Obsługa komunikacyjna od strony drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDG-L. 

 
12. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolami MRr- 

zabudowa zagrodowa kolonijna i rozproszona, wydziela się obszar obejmujący  
działkę o numerze ewidencyjnym 262/5 położoną we wsi Kowala- załącznik graficzny 
nr 9. 
Teren oznaczony symbolem 1MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
wydzielonej działce, z zastrzeżeniem lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego według zasad określonych na rysunku planu. 

b) Budynek mieszkalny sytuować na działce, od strony drogi przy zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza się budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej 
położonej krawędzi dachu. 

d) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1m od poziomu terenu. Budynek może 
być realizowany z podpiwniczeniem, częściowo podpiwniczony lub bez 
podpiwniczenia. 

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach głównych połaci dachowych i kącie 
nachylenia 30-45°. 

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m2 i 180 m2 dla 
budynku z wbudowanym garażem. Dla budynku parterowego dopuszcza się 
zwiększenie powierzchni zabudowy o 25 %. 

g) Dopuszcza się realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie 
przekraczającej 80 m2 i wysokości do 7,0 m (dachy wysokie). 

h) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
obiektów małej architektury. 

i) Obsługa komunikacyjna od strony drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDW-Z/G. 

 
13. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolami RPz-tereny 

upraw polowych z warunkowym dopuszczeniem zabudowy, wydziela się obszar 
obejmujący  część działki o numerze ewidencyjnym 202/2 we wsi Pachnowola- 
załącznik graficzny nr 10. 
Teren oznaczony symbolem 1MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
wydzielonej działce, z zastrzeżeniem lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego według zasad określonych na rysunku planu. 



b) Budynek mieszkalny sytuować na działce, od strony dróg przy zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza się budynek mieszkalny parterowy lub parterowy z poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej 
położonej krawędzi dachu. 

d) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1m od poziomu terenu. Budynek może 
być realizowany z podpiwniczeniem, częściowo podpiwniczony lub bez 
podpiwniczenia. 

e) Dach wysoki o symetrycznych spadkach głównych połaci dachowych i kącie 
nachylenia 30-45°. 

f) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m2 i 180 m2 dla 
budynku z wbudowanym garażem. Dla budynku parterowego dopuszcza się 
zwiększenie powierzchni zabudowy o 25 %. 

g) Dopuszcza się realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie 
przekraczającej 80 m2 i wysokości do 7,0 m (dachy wysokie). 

h) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
obiektów małej architektury. 

i) Obsługa komunikacyjna od strony drogi gminnej wewnętrznej. 
 

14. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RLo-lasy 
ochronne, wydziela się obszar obejmujący części działek o numerach ewidencyjnych: 
1003, 1004, 1006, i 1008 położone we wsi  Opatkowice - załącznik graficzny nr 11. 
Teren oznaczony symbolem 1MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
wydzielonych działkach, z zastrzeżeniem lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego na jednej działce, według zasad określonych na rysunku planu. 

b) Dla działek o numerach 1004 i 1006 dopuszcza się scalenie i realizację 
jednego budynku mieszkalnego lub realizację zabudowy w układzie 
bliźniaczym. W przypadku realizacji zabudowy w układzie bliźniaczym ustala 
się linię zabudowy jako obowiązującą. 

c) Dopuszcza się realizacji nieuciążliwych usług podstawowych jako funkcji 
uzupełniającej terenu (handel, rzemiosło itp.) 

d) Budynki mieszkalne sytuować na działkach od strony drogi przy zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu. 

e) Dopuszcza się budynki mieszkalne parterowe lub parterowe z poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej 
położonej krawędzi dachu. 

f) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1m od poziomu terenu. Budynki mogą 
być realizowane z podpiwniczeniem, częściowo podpiwniczone lub bez 
podpiwniczenia. 

g) Dachy wysokie o symetrycznych spadkach głównych połaci dachowych i kącie 
nachylenia 30-45°. 

h) Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150 m2 i 180 m2 dla 
budynków z wbudowanym garażem. Dla budynków parterowych dopuszcza 
się zwiększenie powierzchni zabudowy o 25 %. 

i) Dopuszcza się realizacje zabudowy gospodarczej o powierzchni nie 
przekraczającej 80 m2 i wysokości do 7,0 m (dachy wysokie). 



j) W ramach zagospodarowania działek obowiązuje urządzenie miejsc 
parkingowych w ilości zaspakajającej potrzeby projektowanego 
zainwestowania. 

k) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 
obiektów małej architektury 

l) Obsługa komunikacyjna od strony drogi gminnej. 
 

15. Z terenów oznaczonych w dotychczas obowiązującym planie symbolami:  
1) RPz-tereny upraw polowych i RLo –tereny dolesień położonych we wsi 

Kowala –załącznik graficzny nr12/1, wydziela się obszar oznaczony na 
rysunku planu symbolem: 
1PE – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych. Kopalnia 
piasku dla potrzeb modernizacji wałów przeciwpowodziowych i budowy drogi 
obwodnicowej. 
 

2) RPz-tereny upraw polowych, RLo-tereny dolesień, MR,MNj-tereny zabudowy 
zagrodowej i jednorodzinnej ekstensywnej, 4PE-tereny powierzchniowej 
eksploatacji (stniejąca kopalnia piasku),położonych we wsi Opatkowice, 
wydziela się obszar oznaczony na rysunku planu (załączniki graficzne o nrnr 
12/1, 12/2, 12/3) symbolem: 
2PE-tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych. Kopalnia 
piasku dla potrzeb budowy drogi obwodnicowej i modernizacji wałów 
przeciwpowodziowych. 
 

3) RP-tereny upraw polowych, położonych we wsi Opatkowice, wydziela się 
obszar oznaczony na rysunku planu (załączniki graficzne o nrnr 12/2, 12/3, 
12/4) symbolem: 
3PE – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych. Kopalnia 
piasku dla potrzeb modernizacji wałów przeciwpowodziowych i budowy drogi 
obwodnicowej. 
 

4) RP-tereny upraw polowych i RLo-tereny dolesień, położonych we wsi 
Opatkowice, wydziela się obszar oznaczony na rysunku planu (załączniki 
graficzne o nrnr 12/2, 12/3, 12/4) symbolem: 
4PE – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych. Kopalnia 
piasku dla potrzeb modernizacji wałów przeciwpowodziowych i budowy drogi 
obwodnicowej. 

 
Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

a) Obowiązują rygory wynikające z przepisów szczególnych dla uzyskania 
koncesji. 

b) Eksploatacja złóż piasku może następować w oparciu o zatwierdzony projekt 
zagospodarowania obszaru górniczego uwzględniający bezpieczeństwo 
użytkowania oraz ochronę interesów właścicieli działek sąsiednich. 
Obowiązuje rekultywacja wyrobiska po eksploatacji złoża, obejmująca 
przywrócenie pokrywy glebowej, zalesienie terenu. 

c) W przypadku wypełnienia wyrobiska przez wody gruntowe obowiązuje 
złagodzenie nachylenia skarp oraz ich wzmocnienie poprzez nasadzenia zieleni 
utrwalającej obrzeża terenu wydobywczego. 



d) Dla obszaru poeksploatacyjnego, wyodrębnionego z terenu oznaczonego w 
dotychczas obowiązującym planie symbolem MNe-MR,MNj –obowiązuje 
przywrócenie dotychczasowego przeznaczenia z zachowaniem zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenu określonych jak dla obrębu oznaczonego 
symbolem 1MR – ust. 1 pkt 1 ustaleń. Część terenu znajdująca na przedłużeniu 
działek zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę oznaczonych w 
obowiązującym planie symbolem MNe-MR,MNj przeznacza się na ich 
powiększenie.   

 
§ 3. 

Obowiązuje gminny system infrastruktury technicznej na zasadach określonych w 
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 

§ 4. 
Do czasu realizacji ustaleń zmiany w palnie dopuszcza się dotychczasowy sposób 
użytkowania terenu. 

§ 5. 
 

Z dniem wejścia w życie przepisów niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą nr 
XLIV/285/02 Rady Gminy Puławy z dnia 13 września 2002 r., dla obszarów objętych 
zmianami. 

§ 6. 
 

Ustala się 30 % stawkę opłaty planistycznej na rzecz gminy od wzrostu wartości 
nieruchomości objętych zmianami planu, w przypadku ich zbycia, oraz 4 % stawkę w 
przypadku zbycia nieruchomości na rzecz zstępnych. 

 

§ 7. 

Plan z uchwalonymi zmianami, przechowywany jest w Urzędzie Gminy Puławy, który 
zobowiązany jest do udostępniania go zainteresowanym, w ramach obowiązujących 
przepisów. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz 
zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego 
 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 



 


