
Uchwała nr XXVII/159/09
Rady Gminy Puławy

z dnia 23 stycznia 2009 r.

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Puławy – I etap.

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 XV/73/07 Rady 
Gminy Puławy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy, wsi: Góra Puławska, Polesie Duże, Bronowice, 
Wólka Gołębska, Nieciecz, Klikawa, Opatkowice, Kajetanów, Kochanów, Dobrosławów, Gołąb, 
Kowala oraz uchwałą nr XVII/93/08 Rady Gminy Puławy z dnia 28 lutego 2008 r.  w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy, wsi 
Gołąb
– 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.  ze 
zmianami wniesionymi uchwałą nr VII/39/07 Rady Gminy Puławy z dnia 27 kwietnia 2007 
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 1:500 i 1:1000, stanowiących załączniki nr 1-25 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 26 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 27 do uchwały.

§ 2.

1. Wprowadza się korektę przebiegu drogi gminnej KDG-D w obrębie działek o numerach 
ewidencyjnych 1168, 425/2, 1177, 1194/2, 1194/1, 1169/1 w Górze Puławskiej w sposób 
przedstawiony na załączniku graficznym nr 1.

1) Korekta  przebiegu drogi  obejmuje  przesunięcie  linii  rozgraniczającej  tereny KDG-D i  5 
UO,UK,ZP w kierunku północnym, a także nowy przebieg linii rozgraniczającej tereny MNj 
i KDG-D, zgodnie z załącznikiem graficznym.

2) Dla terenów o funkcjach MNj,  5  UO,UK,ZP i  KDG-D, których granice zmieniły się w 



wyniku  wprowadzonej  korekty  linii  rozgraniczających  obowiązują  zasady  zabudowy  i 
zagospodarowania  przyjęte  uchwałą  Nr  XLIV/285/02  Rady  Gminy  Puławy  z  dnia  13 
września 2002 r.

2. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem ZP – tereny parków i 
zieleńców  oraz  MNj  –  tereny  mieszkalnictwa  jednorodzinnego,  wydziela  się  obszar 
obejmujący działki  o  numerach ewidencyjnych:  1201/3,  424/83,  424/85,  424/87,  1201/1 
położone we wsi Góra Puławska - załącznik graficzny nr 2.

1) Teren  oznaczony  symbolem  1MN  przeznacza  się  pod  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:
a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 

obszarze, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.
b) Budynek  mieszkalny  sytuować  na  działce  od  strony  drogi,  przy  zachowaniu 

nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  ustalonej  w  odległości  12  m  od  linii 
rozgraniczającej ciągu pieszo-jezdnego, wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza  się  budynek  mieszkalny  parterowy  lub  parterowy  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości  do 9,0 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 do 180 m2 dla budynku 
z  wbudowanym  garażem.  Dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się  zwiększenie 
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza się realizację 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 1 
KDG-X

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

2) Teren oznaczony symbolem 1 KDG-X przeznacza się na ciąg pieszo-jezdny.
Parametry ciągu pieszo-jezdnego:
a) Szerokość w liniach rozgraniczających – 12 m.
b) Dopuszcza się przebieg sieci  infrastruktury technicznej  oraz lokalizację  obiektów 

małej architektury.

3. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RPz - tereny rolne z 
dopuszczeniem  zabudowy,  wydziela  się  obszar  obejmujący  działki  o  numerach 
ewidencyjnych: 845/26, 845/24, 845/29, 845/27, 845/12, 845/20, 845/21, 845/23, 845/19, 
845/28 położony we wsi Góra Puławska - załącznik graficzny nr 3.
Teren oznaczony symbolem 2RM przeznacza się pod zabudowę zagrodową.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:
a) Ustala  się  lokalizację  nowych  siedlisk  rolniczych  na  wydzielonych  działkach, 

z zastrzeżeniem lokalizacji jednego budynku mieszkalnego w jednym siedlisku.
b) Na  terenach  zabudowy  zagrodowej  dopuszcza  się  realizacje  zabudowy 

mieszkaniowej  jednorodzinnej  oraz  towarzyszących  nieuciążliwych  usług 
podstawowych, jako funkcji uzupełniającej tych obszarów, pod warunkiem, że nie 
spowoduje  to  kolizji  z  istniejącym i  projektowanym zagospodarowaniem działek 
sąsiednich.



c) Budynki  mieszkalne  na  działkach  sytuować  od  strony  dróg  przy  zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odległości 6 m od linii rozgraniczającej 
drogi, wyznaczonej na rysunku planu.

d) Dopuszcza  się  budynki  mieszkalne  parterowe  lub  parterowe  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości  do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej 
położonej krawędzi dachu.

e) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1 m 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 30º – 45º.

g) Powierzchnia nowo-wydzielanych działek zagrodowych winna wynosić 1500 – 3500 
m2.

h) Dopuszcza  się  lokalizację  siedlisk  na  większych  działkach  w  przypadkach 
uzasadnionych  wielkością  projektowanych  budynków  gospodarczych  lub 
specjalistycznym profilu gospodarstwa (sadownictwo, agroturystyka itp.).

i) Minimalna szerokość frontu nowo-wydzielanych działek budowlanych wynosi 20 m.
j) Dopuszcza  się  zabudowę  do  55% powierzchni  działki;  przy  czym  powierzchnia 

zabudowy budynków mieszkalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być większa 
od  180  m2 i  200  m2 dla  budynków  z  wbudowanym  garażem,  dla  budynków 
parterowych dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni zabudowy o 25 %.

k) Dopuszcza się przekształcenie siedlisk na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
i letniskową. 

l) Zwarty  obszar  terenów  zabudowy  jednorodzinnej  lub  usługowej  nie  może 
przekraczać 0,5 ha na gruntach I-III klasy bonitacyjnej.

m) W  ramach  terenu  obowiązuje  urządzenie  miejsc  parkingowych  w  ilości 
zaspokajającej potrzeby istniejącego i projektowanego zainwestowania.

n) Na  terenach  zabudowy  zagrodowej  dopuszcza  się  przebieg  sieci  infrastruktury 
technicznej oraz lokalizację obiektów małej architektury.

o) Obsługa komunikacyjna z dróg gminnych.

4. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RM – tereny rezerw 
mieszkalnictwa, wydziela się obszar obejmujący fragment działki o numerze ewidencyjnym: 
513 położoną we wsi Góra Puławska - załącznik graficzny nr 4.
Teren  oznaczony  symbolem  3  MN  przeznacza  się  pod  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:
a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 

obszarze, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.
b) Budynek  mieszkalny  sytuować  na  działce  od  strony  drogi,  przy  zachowaniu 

nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odległości 6 m od linii rozgraniczającej 
drogi, wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza  się  budynek  mieszkalny  parterowy  lub  parterowy  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości  do 9,0 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 do 180 m2 dla budynku 



z  wbudowanym  garażem.  Dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się  zwiększenie 
powierzchni zabudowy o 25 %.

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

h) Obsługa komunikacyjna od strony drogi gminnej KDG-D
i) Dopuszcza się przebieg sieci  infrastruktury technicznej  oraz lokalizację  obiektów 

małej architektury.

5. Z terenów oznaczonych w dotychczas obowiązującym planie symbolami MNe-MNj,MR – 
tereny  zabudowy ekstensywnej  (jednorodzinnej  i  zagrodowej)  oraz  14 KS,UR  –  tereny 
urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (parkingi) oraz usług rzemiosła wydziela się 
obszar obejmujący działki  o numerach ewidencyjnych: 2005/2 i 281/2, położone we wsi 
Góra Puławska oraz działki o numerach ewidencyjnych 257/3, 257/2, 258/2, 259/2, 260/2, 
256/2, 256/4, 258/3, 250/2, położone we wsi Klikawa - załącznik graficzny nr 5.

1) Teren  oznaczony  symbolem  2  KDG-X  przeznacza  się  na  ciąg  pieszo-jezdny  z 
placem nawrotowym.

Parametry ciągu pieszo-jezdnego:
a) Szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.
b) Dopuszcza się przebieg sieci  infrastruktury technicznej  oraz lokalizację  obiektów 

małej architektury.

6. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RPz – tereny rolne z 
dopuszczeniem  zabudowy,  wydziela  się  obszar  obejmujący  część  działki  o  numerze 
ewidencyjnym: 467/5, położonej we wsi Bronowice (Mały Młynek) - załącznik graficzny nr 
6.
Teren  oznaczony  symbolem  4MN  przeznacza  się  pod  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 
obszarze, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.

b) Budynek  mieszkalny  sytuować  na  działce  od  strony  drogi,  przy  zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odległości 8 m od linii rozgraniczającej 
drogi, wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza  się  budynek  mieszkalny  parterowy  lub  parterowy  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości  do 9,0 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 do 180 m2 dla budynku 
z  wbudowanym  garażem.  Dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się  zwiększenie 
powierzchni zabudowy o 25 %.

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

h) Obsługa komunikacyjna od strony drogi gminnej KDG-D.
i) Dopuszcza się przebieg sieci  infrastruktury technicznej  oraz lokalizację  obiektów 

małej architektury.

7. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RZ – tereny użytków 
zielonych wydziela się obszar obejmujący części działek o numerach ewidencyjnych: 460 i 
462/3 położonych we wsi Bronowice - załącznik graficzny nr 7.



Teren oznaczony symbolem 5ML przeznacza się pod zabudowę letniskową.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:
a) Ustala  się  realizację  nowej  zabudowy  na  wydzielonych  działkach,  z  zastrzeżeniem 

lokalizacji jednego budynku na każdej działce.
b) Budynek na działce sytuować od strony dróg przy zachowaniu, nieprzekraczalnych linii 

zabudowy ustalonych w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi, wyznaczonej na 
rysunku planu.

c) Dopuszcza się budynki parterowe lub parterowe z użytkowym poddaszem.
d) Poziom podłogi  parteru  nie  wyżej  niż  1  m  od  poziomu  terenu,  budynki  mogą  być 

realizowane jako podpiwniczone, częściowo-podpiwniczone lub bez podpiwniczenia.
e) Dachy  wysokie,  o  symetrycznych  spadkach  głównych  połaci  dachowych  i  kącie 

nachylenia 30º – 45º.
f) Wysokość zabudowy do 8 m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej położonej 

krawędzi dachu.
g) Dopuszcza  się  zabudowę  do  20%  powierzchni  działki;  przy  czym  powierzchnia 

zabudowy budynku dwukondygnacyjnego nie powinna być większa od 130 m2 i 150 m2 

dla  budynku  z  wbudowanym  garażem,  dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się 
zwiększenie podanych powierzchni zabudowy o 25 %.

h) Obsługa komunikacyjna od strony dróg gminnych.
i) Dopuszcza  się  przebieg  sieci  infrastruktury  technicznej,  lokalizację  obiektów  małej 

architektury oraz budynków gospodarczych.
j) Zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 
kV.  Lokalizacja  innych  budynków  oraz  budowli  w  pasie  technologicznym  wymaga 
uzgodnienia z zarządcą sieci. Nie należy sadzić roślinności wysokiej pod linią.

8. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RPU – tereny usług 
dla rolnictwa, wydziela się obszar obejmujący działki o numerach ewidencyjnych: 205/1 i 
205/2 we wsi Bronowice - załącznik graficzny nr 8.
Teren  oznaczony  symbolem  6MN  przeznacza  się  pod  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 
obszarze, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na 
jednej działce. 

b) Budynek  mieszkalny  sytuować  na  działce  od  strony  drogi,  przy  zachowaniu 
nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  ustalonej  w  odległości  15  m  od  linii 
rozgraniczającej drogi, wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza  się  budynek  mieszkalny  parterowy  lub  parterowy  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości  do 9,0 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 do 180 m2 dla budynku 
z  wbudowanym  garażem.  Dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się  zwiększenie 
powierzchni zabudowy o 25 %.

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

h) Obsługa komunikacyjna od strony drogi gminnej KDG-D.



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

j) Zasada wtórnego podziału według rysunku planu.

9. Z terenów oznaczonych w dotychczas obowiązującym planie symbolami MNj,MR – tereny 
zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  zagrodowej  oraz  RPz  –  tereny  rolne  z 
dopuszczeniem  zabudowy,  wydziela  się  obszar  obejmujący  działkę  o  numerze 
ewidencyjnym: 281 położonej we wsi Bronowice - załącznik graficzny nr 9.

1) Teren  oznaczony  symbolem  7MN  przeznacza  się  pod  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:
a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 

obszarze, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na 
jednej działce. 

b) Budynek  mieszkalny  sytuować  na  działce  od  strony  drogi,  przy  zachowaniu 
nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  ustalonej  w  odległości  8  m  od  linii 
rozgraniczających dróg, wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza  się  budynek  mieszkalny  parterowy  lub  parterowy  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości  do 9,0 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 do 180 m2 dla budynku 
z  wbudowanym  garażem.  Dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się  zwiększenie 
powierzchni zabudowy o 25 %.

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

h) Powierzchnia nowo-wydzielanych działek winna wynosić nie mniej niż 1000 m2.
i) Minimalna szerokość frontu nowo-wydzielanych działek budowlanych wynosi 25 m.
j) Obsługa komunikacyjna od strony dróg.
k) Dopuszcza się przebieg sieci  infrastruktury technicznej  oraz lokalizację  obiektów 

małej architektury.
2) Teren  oznaczony  symbolem  8R  przeznacza  się  pod  tereny  rolnicze  bez  prawa 

zabudowy.
Zasady zagospodarowania:
a) Ustala  się  gospodarowanie  gruntami  obejmujące  uprawy  polowe,  sadownicze, 

ogrodnicze, łąki i pastwiska.
b) Wyklucza się lokalizację budynków.
c) Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, służących obsłudze gospodarki rolnej 

oraz lokalizacji sieci infrastruktury technicznej.
d) Dopuszcza się zadrzewienia śródpolne w układach gniazdowych.
e) Zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze.
f) Zakazuje się eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych.

10. Wprowadza  się  korektę  przebiegu  linii  rozgraniczającej  tereny  oznaczone  w  planie 
miejscowym symbolami RPz – tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy oraz MNj,MR – 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej w obrębie działki o 
numerze  ewidencyjnym  364/5  w  Bronowicach  w  sposób  przedstawiony  na  załączniku 
graficznym nr 10.

1) Korekta  obejmuje  przesunięcie  linii  rozgraniczającej  terenów  w  kierunku 



północnym, zgodnie z załącznikiem graficznym.
2) Dla  terenów  o  funkcjach  MNj,MR  którego  granice  zmieniły  się  w  wyniku 

wprowadzonej  korekty  linii  rozgraniczających  obowiązują  zasady  zabudowy  i 
zagospodarowania przyjęte uchwałą Nr XLIV/285/02 Rady Gminy Puławy z dnia 13 
września 2002 r.

3) Lokalizacja budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi na 
wskazanym terenie  wymaga w zagospodarowaniu  terenu zastosowania rozwiązań 
zmniejszających  poziom  hałasu,  wibracji  oraz  zanieczyszczeń  powietrza  poniżej 
poziomu ustalonego w przepisach.

11. Z terenów oznaczonych w dotychczas obowiązującym planie symbolami RPz – tereny rolne 
z  dopuszczeniem zabudowy oraz  RZ  –  tereny  użytków  zielonych,  wydziela  się  obszar 
obejmujący część działki o numerze ewidencyjnym 209/1 położonej we wsi Bronowice - 
załącznik graficzny nr 11.
Teren  oznaczony  symbolem  9MN  przeznacza  się  pod  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 
obszarze, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji jednego budynku mieszkalnego. 

b) Budynek mieszkalny sytuować na działce przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii 
zabudowy ustalonej w odległości 15 m od górnej krawędzi rowu melioracyjnego, 
wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza  się  budynek  mieszkalny  parterowy  lub  parterowy  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości  do 9,0 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 do 180 m2 dla budynku 
z  wbudowanym  garażem.  Dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się  zwiększenie 
powierzchni zabudowy o 25 %.

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

h) Obsługa komunikacyjna od strony dróg.
i) Dopuszcza się przebieg sieci  infrastruktury technicznej  oraz lokalizację  obiektów 

małej architektury.

12. Z obrębu osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej w 
Wólce  Gołębskiej  wydziela  się  obszar  obejmujący  tereny  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej wraz z układem komunikacyjnym - załącznik graficzny nr 12.
Teren oznaczony symbolem 11MN i 12MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 
obszarze, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na 
jednej działce. 

b) Budynki  mieszkalne  sytuować  na  działkach  od  strony  dróg,  przy  zachowaniu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych w odległościach 6 oraz 8 m od linii 
rozgraniczających dróg, wyznaczonych na rysunku planu. 

c) Dopuszcza  się  budynki  mieszkalne  parterowe  lub  parterowe  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości  do 9,0 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 do 180 m2 dla budynku 

z  wbudowanym  garażem.  Dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się  zwiększenie 
powierzchni zabudowy o 25 %.

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

h) Powierzchnie nowo-wydzielanych działek winny wynosić nie mniej niż 800 m2.
i) Minimalna szerokość frontu nowo-wydzielanych działek budowlanych wynosi 20 m.
j) Obsługa komunikacyjna od strony dróg.
k) Dla działek o długościach powyżej  50 metrów dopuszcza się podział  w układzie 

amfiladowym  przy  zapewnieniu  dojazdu  za  pomocą  dróg  wewnętrznych  o 
szerokości minimum 5 m lub służebności drogi przejazdowej. 

l) Dopuszcza się przebieg sieci  infrastruktury technicznej  oraz lokalizację  obiektów 
małej architektury.

m) W  obrębie  terenu  11  MN  znajduje  się  stanowisko  archeologiczne  -  wszelkie 
zamierzenia  inwestycyjne  na  tym  terenie  m.in.  związane  z  realizacją  nowych 
budynków  i  inwestycji  liniowych  (sieci  infrastruktury  technicznej),  którym 
towarzyszą  prace  ziemne  i  przekształcenie  naturalnego  ukształtowania  terenu  - 
muszą być zgłaszane do wojewódzkiego konserwatora zabytków w celu uzyskania 
warunków i wytycznych konserwatorskich. Wszelkie prace ziemne prowadzone w 
obrębie  stanowiska  wymagają  przeprowadzenia  przedinwestycyjnych  badań 
archeologicznych lub nadzoru archeologicznego.

2) Teren oznaczony symbolem 3 KDG-L przeznacza się na gminną drogę publiczną.
Parametry drogi:
a) Droga gminna klasy lokalnej „L”.
b) Szerokość w liniach rozgraniczających –12 m.
c) Dopuszcza się przebieg sieci  infrastruktury technicznej  oraz lokalizację  obiektów 

małej architektury.
3) Tereny oznaczone symbolami 4 KDG-D i 5 KDG-D przeznacza się na gminne drogi 

publiczne.
Parametry dróg:
a) Droga gminna klasy dojazdowej „D”.
b) Szerokość  w  liniach  rozgraniczających  –10  m  z  lokalnym  poszerzeniem  pasa 

drogowego według rysunku planu.
c) Dopuszcza się przebieg sieci  infrastruktury technicznej  oraz lokalizację  obiektów 

małej architektury.

13. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RZ – tereny użytków 
zielonych, wydziela się obszar obejmujący część działki  o numerze ewidencyjnym: 408, 
położonej we wsi Nieciecz - załącznik graficzny nr 13.
Tereny oznaczone symbolem 13RL 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.



14. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RPz – tereny rolne z 
dopuszczeniem  zabudowy,  wydziela  się  obszar  obejmujący  część  działki  o  numerze 
ewidencyjnym: 154/4, położonej we wsi Klikawa - załącznik graficzny nr 14.
Teren  oznaczony  symbolem  14MN  przeznacza  się  pod  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 
obszarze, z zastrzeżeniem możliwości 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 9,0 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 do 180 m2 dla budynku 
z  wbudowanym  garażem.  Dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się  zwiększenie 
powierzchni zabudowy o 25 %.

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

h) Obsługa komunikacyjna od strony drogi gminnej KDG-D.
i) Dopuszcza się przebieg sieci  infrastruktury technicznej  oraz lokalizację  obiektów 

małej architektury.

15. Z terenu przeznaczonego w dotychczas obowiązującym planie pod zalesienia, wydziela się 
obszar  obejmujący  część  działki  o  numerze  ewidencyjnym:  449/2,  położonej  we  wsi 
Klikawa - załącznik graficzny nr 15.
Teren oznaczony symbolem 15ML przeznacza się pod zabudowę letniskową.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:
a) Ustala  się  realizację  nowej  zabudowy  na  wydzielonej  działce,  z  zastrzeżeniem 

lokalizacji jednego budynku.
b) Budynek na działce sytuować od strony dróg przy zachowaniu, nieprzekraczalnych linii 

zabudowy ustalonych w odległości 6 m od linii rozgraniczających dróg, wyznaczonej na 
rysunku planu.

c) Dopuszcza się budynki parterowe lub parterowe z użytkowym poddaszem.
d) Poziom podłogi  parteru  nie  wyżej  niż  1  m  od  poziomu  terenu,  budynki  mogą  być 

realizowane jako podpiwniczone, częściowo-podpiwniczone lub bez podpiwniczenia.
e) Dachy  wysokie,  o  symetrycznych  spadkach  głównych  połaci  dachowych  i  kącie 

nachylenia 30º – 45º.
f) Wysokość zabudowy do 8 m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej położonej 

krawędzi dachu.
g) Dopuszcza  się  zabudowę  do  20%  powierzchni  działki;  przy  czym  powierzchnia 

zabudowy budynku dwukondygnacyjnego nie powinna być większa od 130 m2 i 150 m2 

dla  budynku  z  wbudowanym  garażem,  dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się 
zwiększenie podanych powierzchni zabudowy o 25 %.

h) Obsługa komunikacyjna od strony dróg gminnych.
i) Dopuszcza  się  przebieg  sieci  infrastruktury  technicznej,  lokalizację  obiektów  małej 

architektury oraz budynków gospodarczych.



16. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RPz – tereny rolne z 
dopuszczeniem  zabudowy,  wydziela  się  obszar  obejmujący  części  działek  o  numerach 
ewidencyjnych: 959 i 960 położonych we wsi Opatkowice - załącznik graficzny nr 16.
Teren  oznaczony  symbolem  16MN  przeznacza  się  pod  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 
obszarze, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na 
jednej działce.

b) Budynki  mieszkalne  sytuować  na  działkach  od  strony  drogi,  przy  zachowaniu 
nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  ustalonej  w  odległości  12  m  od  linii 
rozgraniczającej drogi, wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza  się  budynki  mieszkalne  parterowe  lub  parterowe  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,0 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) Dachy wysokie  o  symetrycznych  spadkach  głównych  połaci  dachowych  i  kącie 
nachylenia 30-45°. 

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

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

h) Obsługa komunikacyjna od strony drogi wojewódzkiej KDW-Z.
i) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów 

małej architektury.

17. Z terenu przeznaczonego w dotychczas obowiązującym planie pod zalesienia, wydziela się 
obszar  obejmujący  część  działki  o  numerze  ewidencyjnym:  1008,  położonej  we  wsi 
Opatkowice - załącznik graficzny nr 17.
Teren  oznaczony  symbolem  17MN  przeznacza  się  pod  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 
obszarze, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.

b) Budynek  mieszkalny  sytuować  na  działce  od  strony  drogi,  przy  zachowaniu 
nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  ustalonej  w  odległości  8  m  od  linii 
rozgraniczającej drogi, wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza  się  budynek  mieszkalny  parterowy  lub  parterowy  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,0 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 do 180 m2 dla budynku 
z  wbudowanym garażem.  Dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się  zwiększenie 
powierzchni zabudowy o 25 %.

g) Dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej o powierzchni nie przekraczającej 



80 m2 i wysokości do 7,0 m (dachy wysokie).
h) Obsługa komunikacyjna od strony drogi gminnej KDG-D.
i) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów 

małej architektury.

18. Z  terenu  oznaczonego  w  dotychczas  obowiązującym  planie  symbolem  4PE  –  tereny 
powierzchniowej  eksploatacji  surowców  mineralnych,  wydziela  się  obszar  obejmujący 
działki  o  numerach  ewidencyjnych:  298,  299/3,  299/4  położonych  we wsi  Kajetanów - 
załącznik graficzny nr 18.
Teren oznaczony symbolem 18RM przeznacza się pod zabudowę zagrodową.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala  się  lokalizację  nowych  siedlisk  rolniczych  na  wydzielonych  działkach, 
z zastrzeżeniem lokalizacji jednego budynku mieszkalnego w jednym siedlisku.

b) Na  terenach  zabudowy  zagrodowej  dopuszcza  się  realizacje  zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej  oraz  towarzyszących  nieuciążliwych  usług 
podstawowych, jako funkcji uzupełniającej tych obszarów, pod warunkiem, że nie 
spowoduje  to  kolizji  z  istniejącym i  projektowanym zagospodarowaniem działek 
sąsiednich.

c) Budynki  mieszkalne  na  działkach  sytuować  od  strony  dróg  przy  zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej w odległości 8 m od linii rozgraniczającej 
drogi, wyznaczonej na rysunku planu.

d) Dopuszcza  się  budynki  mieszkalne  parterowe  lub  parterowe  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości  do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyżej 
położonej krawędzi dachu.

e) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1 m 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 30º – 45º.

g) Powierzchnia nowo-wydzielanych działek zagrodowych winna wynosić 1500 – 3500 
m2.

h) Dopuszcza  się  lokalizację  siedlisk  na  większych  działkach  w  przypadkach 
uzasadnionych  wielkością  projektowanych  budynków  gospodarczych  lub 
specjalistycznym profilu gospodarstwa (sadownictwo, agroturystyka itp.).

i) Minimalna szerokość frontu nowo-wydzielanych działek budowlanych wynosi 30 m.
j) Dopuszcza  się  zabudowę  do  55% powierzchni  działki;  przy  czym  powierzchnia 

zabudowy budynków mieszkalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być większa 
od  180  m2 i  200  m2 dla  budynków  z  wbudowanym  garażem,  dla  budynków 
parterowych dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni zabudowy o 25 %.

k) Dopuszcza się przekształcenie siedlisk na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
i letniskową. 

l) Zwarty  obszar  terenów  zabudowy  jednorodzinnej  lub  usługowej  nie  może 
przekraczać 0,5 ha na gruntach I-III klasy bonitacyjnej.

m) W  ramach  terenu  obowiązuje  urządzenie  miejsc  parkingowych  w  ilości 
zaspokajającej potrzeby istniejącego i projektowanego zainwestowania.

n) Na  terenach  zabudowy  zagrodowej  dopuszcza  się  przebieg  sieci  infrastruktury 
technicznej oraz lokalizację obiektów małej architektury.

o) Obsługa komunikacyjna z dróg gminnych.

19. Z terenów przeznaczonych w dotychczas obowiązującym planie pod zalesienia, wydziela się 
obszary obejmujące części działek o numerach ewidencyjnych: 294/1, 304/2, 305/1, 232/4, 
235/1, 238/1 położonych we wsi Kochanów - załącznik graficzny nr 19 i 20.



Tereny  oznaczone  symbolami  19MN,  20MN,  21MN  przeznacza  się  pod  zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 
obszarze, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na 
jednej działce. 

b) Budynek  mieszkalny  sytuować  na  działce  od  strony  drogi,  przy  zachowaniu 
nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  ustalonej  w  odległości  12  m  od  linii 
rozgraniczających dróg, wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza  się  budynki  mieszkalne  parterowy  lub  parterowe  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości  do 9,0 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 do 180 m2 dla budynku 
z  wbudowanym  garażem.  Dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się  zwiększenie 
powierzchni zabudowy o 25 %.

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

h) Powierzchnia nowo-wydzielanych działek winna wynosić nie mniej niż 1000 m2.
i) Minimalna szerokość frontu nowo-wydzielanych działek budowlanych wynosi 20 m.
j) Obsługa komunikacyjna od strony dróg.
k) Dopuszcza się przebieg sieci  infrastruktury technicznej  oraz lokalizację  obiektów 

małej architektury.

20. Z terenów oznaczonych w dotychczas obowiązującym planie symbolem RPz – tereny rolne 
z  dopuszczeniem zabudowy,  wydziela  się  obszary  obejmujące  część  działki  o  numerze 
ewidencyjnym: 163 oraz działki o numerach ewidencyjnych 159, 160, 162 położone we wsi 
Dobrosławów - załącznik graficzny nr 21.

1) Tereny oznaczone symbolami 23P i  24P przeznacza się na powiększenie obszaru 
oznaczonego  w obowiązującym planie  symbolem 3P,MNj,  z  zachowaniem zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenu ustalonym dla wymienionego obszaru.

2) Teren oznaczony symbolem 6 KDG-X przeznacza się na ciąg pieszo-jezdny.
Parametry ciągu pieszo-jezdnego:

a) Szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m.
b) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej.

21. Z terenów oznaczonych w dotychczas obowiązującym planie symbolem RP – tereny rolne 
bez prawa zabudowy, wydziela się obszar obejmujący działki o numerach ewidencyjnych: 
6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6905, 
6904, 6903, 6902, 6901, 6900, 6899, 6898, 6897, 6896, 6895, 6895, 6894 położone we wsi 
Gołąb-Borowina - załącznik graficzny nr 22.
Teren oznaczony symbolem 25ZD przeznacza się pod ogrody działkowe.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala  się  możliwość  zabudowy  działek  obiektami  typu  altany  o  maksymalnej 
powierzchni zabudowy do 30 m2 i jednej kondygnacji nadziemnej.

b) Obowiązuje  zachowanie  istniejących  podziałów  geodezyjnych,  dopuszcza  się 
scalanie działek.

22. Z  terenu  oznaczonego  w  dotychczas  obowiązującym  planie  symbolem  MRr-zabudowa 



zagrodowa  rozproszona,  wydziela  się  obszar  obejmujący  część  działki  o  numerze 
ewidencyjnym: 262/2, położonej we wsi Kowala - załącznik graficzny nr 23.
Teren  oznaczony  symbolem  26MN  przeznacza  się  pod  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 
obszarze, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.

b) Budynek  mieszkalny  sytuować  na  działce  od  strony  drogi,  przy  zachowaniu 
nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  ustalonej  w  odległości  30  m  od  linii 
rozgraniczającej drogi, wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza  się  budynek  mieszkalny  parterowy  lub  parterowy  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,0 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 do 180 m2 dla budynku 
z  wbudowanym garażem.  Dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się  zwiększenie 
powierzchni zabudowy o 25 %.

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

h) Obsługa komunikacyjna od strony drogi wojewódzkiej KDW-Z.
i) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów 

małej architektury.

23. Z terenu oznaczonego w dotychczas obowiązującym planie symbolem RPz-tereny rolne z 
dopuszczeniem  zabudowy,  wydziela  się  obszar  obejmujący  część  działki  o  numerze 
ewidencyjnym: 258/10, położonej we wsi Kowala - załącznik graficzny nr 24.
Teren  oznaczony  symbolem  27MN  przeznacza  się  pod  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną.
Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 
obszarze, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji jednego budynku mieszkalnego.

b) Budynek  mieszkalny  sytuować  na  działce  od  strony  drogi,  przy  zachowaniu 
nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  ustalonej  w  odległości  6  m  od  linii 
rozgraniczającej drogi, wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza  się  budynek  mieszkalny  parterowy  lub  parterowy  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości do 9,0 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 do 180 m2 dla budynku 
z  wbudowanym garażem.  Dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się  zwiększenie 
powierzchni zabudowy o 25 %.

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

h) Obsługa  komunikacyjna  z  drogi  gminnej  wewnętrznej  (dojazdowej  do  pól)  o 



szerokości 5 m. 
i) Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów 

małej architektury.
j) Obowiązuje zakaz wtórnego podziału terenu.

24. Z terenów oznaczonych w dotychczas obowiązującym planie symbolem 3UK,MN-tereny 
usług  kultury,  wydziela  się  obszar  obejmujący  część  działki  o  numerze  ewidencyjnym: 
1829/4 położonej we wsi Gołąb - załącznik graficzny nr 25.

1) Teren  oznaczony  symbolem 28MN  przeznacza  się  pod  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną.

Zasady zabudowy i zagospodarowania:
a) Ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym 

obszarze, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na 
jednej działce. 

b) Budynek  mieszkalny  sytuować  na  działce  od  strony  drogi,  przy  zachowaniu 
nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  ustalonej  w  odległości  6  m  od  linii 
rozgraniczających dróg, wyznaczonej na rysunku planu. 

c) Dopuszcza  się  budynki  mieszkalne  parterowe  lub  parterowe  z  poddaszem 
użytkowym o wysokości  do 9,0 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 do 180 m2 dla budynku 
z  wbudowanym  garażem.  Dla  budynku  parterowego  dopuszcza  się  zwiększenie 
powierzchni zabudowy o 25 %.

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

h) Powierzchnia nowo-wydzielanych działek winna wynosić nie mniej niż 1500 m2.
i) Minimalna szerokość frontu nowo-wydzielanych działek budowlanych wynosi 30 m.
j) Zasadę podziału terenu na działki przyjąć zgodnie z rysunkiem planu.
k) Obsługa komunikacyjna od strony dróg.
l) Dopuszcza się przebieg sieci  infrastruktury technicznej  oraz lokalizację  obiektów 

małej architektury.

2) Teren oznaczony symbolem 7 KDG-D przeznacza się na gminną drogę publiczną.
Parametry drogi:
a) Droga gminna klasy dojazdowej „D”.
b) Szerokość w liniach rozgraniczających –10 m.
c) Dopuszcza się przebieg sieci  infrastruktury technicznej  oraz lokalizację  obiektów 

małej architektury.

§ 3.

Obowiązuje  system  infrastruktury  technicznej  na  zasadach  określonych  w  obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zasady zawarte w ustaleniach dla 
poszczególnych terenów.



§ 4.

Do czasu realizacji  ustaleń zmiany w planie  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.

§ 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

(-) Wojciech Dzwonkowski


