
UCHWAŁA NR V/40/19
RADY GMINY PUŁAWY

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy - etap I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/260/2018 Rady Gminy Puławy 
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Puławy, po stwierdzeniu że niniejszy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy uchwalonego uchwałą Nr X/77/09 Rady Gminy 
Puławy z dnia 20 sierpnia 1999 r., zmienionego uchwałami: Nr VII/39/07 Rady Gminy Puławy z dnia 
27 kwietnia 2007 r., Nr XVII/86/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 2 sierpnia 2012 r., Nr XVIII/88/2012 Rady 
Gminy Puławy z dnia 11 października 2012 r., Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., uchwala się, co 
następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy, zwany dalej „planem”, 
obejmujący obszar określony na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała składa się z następujących, integralnych części:

1) tekstu planu, stanowiącego treść uchwały;

2) rysunków planu w skali 1:1000, stanowiących załączniki graficzne nr I.1.1 (Borowa); I.2.1 (Skoki), I.2.2 
(Skoki), I.3.1 (Nieciecz), od I.4.1 do I.4.3 (Gołąb), I.5.1 (Opatkowice), I.5.2 (Opatkowice), I.6.1 (Kowala), 
I.7.1 (Łęka), I.8.1 (Kajetanów), od I.9.1 do I.9.5 (Bronowice), od I.10.1 do I.10.4 (Góra Puławska), od 
I.11.1 do I.11.3 (Pachnowola), I.12.1 (Klikawa), I.13.1 (Anielin), I.14.1 (Smogorzów), I.15.1 (Polesie 
Duże), I.15.2 (Polesie Duże), I.16.1 (Leokadiów), I.16.2 (Leokadiów), I.17.1 (Zarzecze), od I.18.1 do I.18.3 
(Janów – Sosnów), I.19.1 (Kochanów), I.19.2 (Kochanów), I.20.1 (Kolonia Góra Puławska), I.20.2 
(Kolonia Góra Puławska), I.21.1 (Sadłowice), I.21.2 (Sadłowice);

3) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 22;

4) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiącego załącznik nr 23.

§ 3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleń:

1) granicy obszaru objętego planem;

2) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy;
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4) wymiarowania;

5) strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia;

6) strefy technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV;

7) strefy ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego;

8) granicy filara ochronnego;

9) przeznaczenia terenów, oznaczonego odpowiednio symbolem literowym i numerem wyróżniającym je 
spośród innych terenów.

§ 4. Rysunek planu zawiera oznaczenia informacyjne, niebędące ustaleniami planu, określające:

1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 
średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%);

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 
wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%);

3) numer AZP stanowiska archeologicznego;

4) przebieg linii elektroenergetycznej z oznaczeniem napięcia;

5) granicę strefy wywierania pośredniego wpływu cmentarza na środowisko;

6) granicę strefy ochronnej kompleksu wojskowego nr 4687;

7) granicę otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego;

8) granicę Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza;

9) granicę obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045;

10) granicę obszaru udokumentowanego złoża kopalin;

11) nazwę obszaru udokumentowanego złoża kopalin.

§ 5. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci poniżej 10º;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza 
którą nie można budować:

a) budynków, biorąc pod uwagę ich zewnętrzny obrys, do którego nie wlicza się schodów, pochylni, 
ganków, balkonów, zadaszeń dojść do budynków, tarasów oraz wykuszy,

b) budowli za wyjątkiem parkingów, budowli infrastruktury technicznej, urządzeń budowlanych i tablic 
reklamowych;

3) obsłudze komunikacyjnej - należy przez to rozumieć dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny, w rozumieniu 
przepisów odrębnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie;

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć funkcję, która zajmuje nie mniej niż 60% 
powierzchni działki gruntu, bądź powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na działce;

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć funkcję, która zajmuje nie więcej niż 40% 
powierzchni działki gruntu, bądź powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na działce;

7) terenie – należy przez to rozumieć teren funkcjonalny, dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony 
liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu;

8) usługach publicznych – należy przez to rozumieć obiekty oświaty, kultury i administracji;

9) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu terenu przy wejściu 
głównym do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej lub attyki dla budynków o dachach płaskich, 
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lub do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub najwyższego punktu zbiegu połaci dachowych dla 
budynków o dachach spadzistych.

§ 6. Ustala się następujące przeznaczenie terenów objętych planem:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MNE;

3) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ML;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MN/U;

5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;

6) tereny zabudowy usług publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem UP;

7) tereny zabudowy usług publicznych i zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UP/U;

8) tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem US;

9) tereny obszarów i terenów górniczych, oznaczone na rysunku planu symbolem PG;

10) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;

11) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R;

12) tereny łąk trwałych i pastwisk trwałych, oznaczone na rysunku planu symbolem RZ;

13) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

14) tereny dróg publicznych klasy G, oznaczone na rysunku planu symbolem KDG;

15) tereny dróg publicznych klasy D, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;

16) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.

§ 7. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia:

1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;

2) zasad kształtowania krajobrazu;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, 
krajobrazów priorytetowych.

Rozdział 2.
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego

§ 8. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) stosowanie na elewacjach koloru białego, kolorów pastelowych lub naturalnej kolorystyki materiałów 
okładzinowych;

2) stosowanie w pokryciu dachów kolorów wymiennie: czerwonego, brązowego, grafitowego, ciemno 
zielonego wraz z ich odcieniami oraz naturalnego koloru blachy;

3) dopuszczenie usytuowania na działce budowlanej więcej niż jednego budynku o przeznaczeniu 
podstawowym pod warunkiem takiego ich usytuowania względem siebie, aby możliwy był w przyszłości 
podział terenu na działki zgodny z parametrami i wskaźnikami kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu ustalonymi w Rozdziale 10 planu.

Rozdział 3.
Ochrona środowiska i przyrody

§ 9. W zakresie ochrony środowiska ustala się:
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1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, za wyjątkiem:

a) przedsięwzięć służących realizacji celów publicznych,

b) zmiany lasu lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mającego na celu zmianę użytkowania terenu,

c) melioracji,

d) wydobywania kopalin ze złoża metodą odkrywkową;

2) zakaz lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii;

3) odprowadzanie ścieków w sposób zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniem gruntu, wód 
powierzchniowych i podziemnych;

4) gromadzenie odpadów w urządzeniach przystosowanych do ich przechowywania, umieszczanych 
w osłoniętych miejscach, na podłożu nieprzepuszczalnym.

§ 10. W rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu dla 
poszczególnych rodzajów terenów tereny oznaczone symbolem:

1) MN, MNE, ML, MN/U wskazuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) U, UP, UP/U wskazuje się jako tereny mieszkaniowo-usługowe;

3) RM wskazuje się jako tereny zabudowy zagrodowej;

4) US wskazuje się jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

§ 11. Część obszaru objętego planem, tj. tereny na załącznikach: od I.10.1 do I.10.4, I.20.1, I.20.2, I.21.1, 
I.21.2, położona jest w całości w granicach otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Mają tu 
zastosowanie nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących otuliny 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

§ 12. Część obszaru objętego planem, tj. teren na załączniku I.3.1, położona jest w całości w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza; teren na załączniku: I.2.1 położona jest częściowo 
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza zgodnie z rysunkiem planu. Mają tu 
zastosowanie nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza.

§ 13. Część obszaru objętego planem, tj. tereny na załącznikach: I.21.1, I.21.2, położona jest w całości 
w granicach obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045. Mają tu zastosowanie nakazy, 
zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących obszaru Natura 2000 Przełom Wisły 
w Małopolsce PLH060045.

§ 14. Na obszarze objętym planem znajduje się obszar udokumentowanych złóż kopalin. Mają tu 
zastosowanie przepisy odrębne związane z prawem geologicznym i górniczym.

§ 15. Obszar objęty planem położony jest w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
Nr 405 i 406. Mają tu zastosowanie nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych 
związanych z prawem wodnym.

§ 16. 1. Ustala się, na całych terenach od MN10.2 do MN10.4, US10.1, US10.2, R12.1 oraz na częściach 
terenów MN10.5, MN10.6, MN12.1, US10.3, KDW10.1 zgodnie z rysunkiem planu, strefę wywierania 
pośredniego wpływu cmentarza na środowisko (w pasie o szerokości 500 m licząc od granicy cmentarza).

2. W strefie, o której mowa w ust. 1 ustala się zakaz sytuowania ujęć wody o charakterze zbiorników 
wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.

§ 17. Tereny oznaczone symbolem MNE4.2, MNE4.3, MNE7.1 położone są w zasięgu oddziaływania 
poważnej awarii przemysłowej, która może wystąpić na terenie zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej. Mają tu zastosowanie przepisy odrębne dotyczące bezpiecznej odległości od 
zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym w szczególności zakaz 
lokalizacji obiektów użyteczności publicznej.
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Rozdział 4.
Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków

§ 18. 1. Ustala się ochronę zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych o nr ew. AZP 72-
75/25, AZP 73-75/7), poprzez ustalenie strefy ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego, 
w granicach wyznaczonych na rysunku planu.

2. W odniesieniu do zabytku archeologicznego, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy 
odrębne związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

Rozdział 5.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

§ 19. Część obszaru objętego planem, tj. tereny na załącznikach: I.9.5, od I.10.2 do I.10.4, od I.11.1 do 
I.11.3, I.12.1, I.18.1, I.18.3, I.19.1, I.20.1, I.20.2, znajduje się w strefie ochronnej kompleksu wojskowego nr 
4687. Mają tu zastosowanie przepisy odrębne związane z ustanowieniem strefy, w tym w szczególności 
decyzja lokalizacyjna nr 061/76 z dnia 17 lipca 1976 r.

§ 20. 1. Część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, położona jest na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią:

1) na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%);

2) na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%).

2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie ustalenia wynikające z przepisów odrębnych 
z zakresu prawa wodnego w tym w szczególności zakazy, nakazy oraz konieczność uzyskania wymaganych 
pozwoleń dotyczących zagospodarowania obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.

Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 21. 1. W obrębie planu nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń 
i podziałów nieruchomości, wyznaczonych w oparciu o przepisy o planowaniu przestrzennym.

2. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, 
wszczętych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami:

1) minimalną powierzchnię działki:

a) dla terenów MN/U oraz MN1.1, MN2.1, MN2.2, MN4.1, od MN5.1 do MN5.3, od MN6.1 do MN6.4, 
MN8.1, od MN9.1 do MN9.4, MN10.1, od MN10.3 do MN10.7, od MN11.1 do MN11.7, MN14.1, 
MN15.1, MN15.2, od MN16.1 do MN16.5, MN17.1, MN17.2, MN18.1, MN18.3, od MN19.1 do 
MN19.7, od MN20.1 do MN20.4, od MN21.1 do MN21.4 na 800 m 2,

b) dla terenów MNE, ML oraz MN10.2, MN12.1, MN18.2 na 2000 m 2,

c) dla terenów U, UP, UP/U na 500 m 2,

d) dla terenów US na 2500 m 2,

e) dla terenu PG na 51600 m 2;

2) minimalną szerokość frontu działki:

a) dla terenów MN, MN/U, U, UP, UP/U na 16 m,

b) dla terenów MNE na 20 m,

c) dla terenów ML na 25 m,

d) dla terenów US na 30 m,

e) dla terenu PG na 200 m.

3) kąt położenia działki względem pasa drogowego drogi, z której jest obsługiwana od 75º do 90º.
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Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy

§ 22. 1. Ustala się strefę techniczną napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV o szerokości 25 m 
z każdej strony, mierzonej od rzutu poziomego osi linii, wyznaczoną na rysunku planu.

2. W strefie technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV, o której mowa w ust. 1 ustala się:

1) zakaz budowy budynków;

2) zakaz sadzenia drzew w odległości 12 m od rzutu poziomego osi linii elektroenergetycznych.

§ 23. Przez obszar przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia 80 DN, wzdłuż którego oznaczono strefę 
kontrolowaną o szerokości 7,5 m z każdej strony, mierzonej od osi gazociągu, zgodnie z rysunkiem planu. 
Mają tu zastosowanie nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w tym 
w szczególności w zakresie uzgodnienia z operatorem sieci wszelkich prac prowadzonych w strefie.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 24. Jako podstawowy układ komunikacyjny ustala się tereny wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
dróg publicznych klas G, D oznaczonych symbolami odpowiednio KDG, KDD.

§ 25. Ustala się powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym poprzez drogi wojewódzkie 
oznaczone symbolem KDG.

§ 26. Należy zapewnić dostępność dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg 
pożarowych.

§ 27. 1. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania, zlokalizowanych w granicach terenu, do którego 
lokalizujący miejsca posiada prawo do dysponowania na ten cel, wyliczoną według następujących 
wskaźników:

1) dla terenów MN, MNE, MN/U:

a) minimum 1 miejsce na każde mieszkanie,

b) minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 35 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych;

2) dla terenów U, UP, UP/U minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 35 m 2 powierzchni użytkowej obiektów 
usługowych;

3) dla terenów US minimum 1 miejsce na 500 m 2 powierzchni terenu;

4) dla terenów RM minimum 2 miejsca na każde mieszkanie;

5) dla terenów ML minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 35 m 2 powierzchni użytkowej obiektów rekreacji 
indywidualnej;

6) dla terenu PG minimum 1 miejsce.

2. W zakresie miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową ustala się realizację 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 28. Ustala się dopuszczenie utrzymania, przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i obiektów 
infrastruktury technicznej.

§ 29. Dla infrastruktury technicznej ustala się:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie z gminnej sieci wodociągowej, z dopuszczeniem zastosowania rozwiązań indywidualnych 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) minimalną średnicę sieci wodociągowej 110 mm,
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c) zaopatrzenie z istniejących stacji uzdatniania wody obsługujących poszczególne miejscowości zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

d) uwzględnienie wymogów przeciwpożarowych w zakresie lokalizacji hydrantów zewnętrznych;

2) w zakresie odprowadzania ścieków:

a) odprowadzanie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem zastosowania rozwiązań 
indywidualnych zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) minimalną średnicę sieci kanalizacji sanitarnej na 200 mm,

c) odprowadzenie do oczyszczalni ścieków obsługującej poszczególne miejscowości zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych odprowadzanie zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia nN, po 
rozbudowie o nowe stacje transformatorowe SN/nN,

b) dla wnętrzowych stacji transformatorowych zwróconych ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy 
działki budowlanej, na której są zlokalizowane, dopuszczenie budowy 1,5 m od tej granicy lub 
bezpośrednio przy tej granicy;

5) w zakresie odnawialnych źródeł energii dopuszczenie zaopatrzenia z odnawialnych źródeł energii o mocy 
nieprzekraczającej 100 kW, za wyjątkiem urządzeń wykorzystujących siłę wiatru, dla których dopuszcza 
się zaopatrzenie jedynie z mikroinstalacji w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii;

6) w zakresie gospodarki odpadami gospodarowanie zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami;

7) w zakresie dostarczania ciepła zaopatrzenie z indywidualnych lub lokalnych źródeł wykorzystujących 
paliwa niskoemisyjne lub niepowodujących emisji;

8) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dopuszczenie utrzymania, przebudowy 
i rozbudowy oraz budowy sieci i obiektów.

Rozdział 10.
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

§ 30. Budowę:

- obiektów niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, za wyjątkiem wolno stojących budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych,

- dróg wewnętrznych,

- ścieżek, dojść i dojazdów do budynków i działek budowlanych,

- oświetlenia,

- ścieżek rowerowych,

- sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV i niższe niż 110 kV,

- sieci gazowych

traktuje się jako zagospodarowanie uzupełniające i towarzyszące zagospodarowaniu terenu wynikającemu 
z przeznaczenia terenu i dopuszcza się ją na wszystkich terenach jeśli nie stoi to w sprzeczności 
z ustaleniami planu dla poszczególnych terenów oraz jeżeli przepisy odrębne nie wykluczają możliwości 
realizacji tego typu inwestycji, w tym w szczególności dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 31. 1. Ustala się dopuszczenie utrzymania i przebudowy istniejącej zabudowy w istniejącej linii licząc od 
strony drogi publicznej, z zachowaniem istniejących parametrów, gabarytów i wymiarów.
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2. Ustala się dopuszczenie rozbudowy istniejących budynków z zachowaniem istniejącego przeznaczenia, 
z dopuszczeniem zachowania liczby kondygnacji, wysokości, geometrii dachu, nachylenia połaci, 
z uwzględnieniem pozostałych ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu określonych w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

§ 32. W zakresie powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się dopuszczenie mniejszej 
powierzchni działek, niż określona w ustaleniach szczegółowych poszczególnych terenów, celem powiększenia 
działek sąsiednich oraz pod budowę urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem MN1.1, MN2.1, MN2.2, MN4.1, od MN5.1 do MN5.3, od 
MN6.1 do MN6.4, MN8.1, od MN9.1 do MN9.4, od MN10.1 do MN10.7, od MN11.1 do MN11.7, MN12.1, 
MN14.1, MN15.1, MN15.2, od MN16.1 do MN16.5, MN17.1, MN17.2, od MN18.1 do MN18.3, od MN19.1 
do MN19.7, od MN20.1 do MN20.4, od MN21.1 do MN21.4 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa wolno stojąca bądź wbudowana w budynek 
mieszkalny;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) zabudowę w formie budynków wolno stojących,

b) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

c) wysokość zabudowy do 11,0 m,

d) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º;

4) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:

a) wysokość zabudowy do 6,0 m,

b) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º,

c) zastosowanie w elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki oraz materiałów jak w budynku 
głównym;

5) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) zachowanie odległości budynków od granicy (konturu) lasu zgodnie z przepisami odrębnymi 
dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
w szczególności z zakresu ich usytuowania ze względu na bezpieczeństwo pożarowe,

c) maksymalną intensywność zabudowy na 0,4,

d) minimalną intensywność zabudowy na 0,01,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej:

- dla terenów MN1.1, MN2.1, MN2.2, MN4.1, od MN5.1 do MN5.3, od MN6.1 do MN6.4, MN8.1, od 
MN9.1 do MN9.4, MN10.1, od MN10.3 do MN10.7, od MN11.1 do MN11.7, MN14.1, MN15.1, 
MN15.2, od MN16.1 do MN16.5, MN17.1, MN17.2, MN18.1, MN18.3, od MN19.1 do MN19.7, od 
MN20.1 do MN20.4, od MN21.1 do MN21.4 na 30%,

- dla terenów MN10.2, MN12.1, MN18.2 na 35%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksymalnie:

- dla terenów MN1.1, MN2.1, MN2.2, MN4.1, od MN5.1 do MN5.3, od MN6.1 do MN6.4, MN8.1, od 
MN9.1 do MN9.4, MN10.1, od MN10.3 do MN10.7, od MN11.1 do MN11.7, MN14.1, MN15.1, 
MN15.2, od MN16.1 do MN16.5, MN17.1, MN17.2, MN18.1, MN18.3, od MN19.1 do MN19.7, od 
MN20.1 do MN20.4, od MN21.1 do MN21.4 na 0,3,

- dla terenów MN10.2, MN12.1, MN18.2 na 0,2,

g) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z zastrzeżeniem ustaleń § 32:
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- dla terenów MN1.1, MN2.1, MN2.2, MN4.1, od MN5.1 do MN5.3, od MN6.1 do MN6.4, MN8.1, od 
MN9.1 do MN9.4, MN10.1, od MN10.3 do MN10.7, od MN11.1 do MN11.7, MN14.1, MN15.1, 
MN15.2, od MN16.1 do MN16.5, MN17.1, MN17.2, MN18.1, MN18.3, od MN19.1 do MN19.7, od 
MN20.1 do MN20.4, od MN21.1 do MN21.4 na 800 m 2,

- dla terenów MN10.2, MN12.1, MN18.2 na 2000 m 2;

6) obsługę komunikacyjną z dróg oznaczonych symbolami KDD, KDG oraz znajdujących się poza planem 
dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

2. Dla terenów oznaczonych symbolem MN1.1, MN2.1, MN2.2, MN4.1 ustala się:

1) zakaz sytuowania obiektów, które mogą zanieczyścić wodę w przypadku zalania wodami powodziowymi;

2) dla nowej zabudowy:

a) zakaz podpiwniczania,

b) wyniesienie poziomu posadzki parteru 0,3 m powyżej rzędnej wody powodziowej 
o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat,

c) zaizolowanie przeciwwodne podłogi parteru oraz fundamentów,

d) zakaz stosowania elementów konstrukcyjnych z drewna lub materiałów drewnopochodnych poniżej 
poziomu posadzki parteru,

e) wyniesienia punktów elektrycznych, wyłączników oświetlenia, połączeń przewodów elektrycznych, 
stałych urządzeń elektrycznych minimum 0,3 m powyżej rzędnej wody powodziowej 
o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat.

3. Dla terenów od MN10.1 do MN10.7, od MN20.1 do MN20.4, od MN21.1 do MN21.4 w szczególności 
mają zastosowanie ustalenia § 11.

4. Dla terenów od MN21.1 do MN21.4 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 13.

5. Dla terenów od MN10.2 do MN10.6, MN12.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 16.

6. Dla terenu MN6.2 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 18.

7. Dla terenów MN9.4, od MN10.2 do MN10.7, od MN11.1 do MN11.7, MN12.1, MN18.1, MN18.3, od 
MN20.1 do MN20.3 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 19.

8. Dla terenów MN1.1, MN2.1, MN2.2, MN4.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 
20 ust. 1 pkt 1, § 20 ust. 2.

9. Dla terenów MN9.3, MN16.5 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 22.

§ 34. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem MNE3.1, od MNE4.1 do MNE4.3, MNE7.1, MNE10.1, 
MNE19.1 ustala się:

1) przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej;

2) dopuszczenie zachowania, przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) zabudowę w formie budynków wolno stojących,

b) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

c) wysokość zabudowy do 11,0 m,

d) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º;

4) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:

a) wysokość zabudowy do 6,0 m,

b) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º,

c) zastosowanie w elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki oraz materiałów jak w budynku 
głównym;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 3449



5) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) zachowanie odległości budynków od granicy (konturu) lasu zgodnie z przepisami odrębnymi 
dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
w szczególności z zakresu ich usytuowania ze względu na bezpieczeństwo pożarowe,

c) maksymalną intensywność zabudowy na 0,2,

d) minimalną intensywność zabudowy na 0,01,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 35%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksymalnie na 0,1,

g) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z zastrzeżeniem ustaleń § 32, na 
2000 m 2;

6) obsługę komunikacyjną z dróg oznaczonych symbolem KDD oraz znajdujących się poza planem dróg 
powiatowych i gminnych.

2. Dla terenów oznaczonych symbolem od MNE4.1 do MNE4.3 ustala się:

1) zakaz sytuowania obiektów, które mogą zanieczyścić wodę w przypadku zalania wodami powodziowymi;

2) dla nowej zabudowy:

a) zakaz podpiwniczania,

b) wyniesienie poziomu posadzki parteru 0,3 m powyżej rzędnej wody powodziowej 
o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat,

c) zaizolowanie przeciwwodne podłogi parteru oraz fundamentów,

d) zakaz stosowania elementów konstrukcyjnych z drewna lub materiałów drewnopochodnych poniżej 
poziomu posadzki parteru,

e) wyniesienia punktów elektrycznych, wyłączników oświetlenia, połączeń przewodów elektrycznych, 
stałych urządzeń elektrycznych minimum 0,3 m powyżej rzędnej wody powodziowej 
o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat.

3. Dla terenu MNE10.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 11.

4. Dla terenu MNE3.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 12.

5. Dla terenów MNE4.2, MNE4.3, MNE7.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 17.

6. Dla terenów MNE10.1, MNE19.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 19.

7. Dla terenów od MNE4.1 do MNE4.3 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 20 ust. 1 pkt 1, § 
20 ust. 2.

8. Dla terenu MNE4.3 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 20 ust. 1 pkt 2, § 20 ust. 2.

§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem ML9.1, ML9.2 ustala się:

1) przeznaczenie – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) zabudowę w formie budynków wolno stojących,

b) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

c) wysokość zabudowy do 9,0 m,

d) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º;

3) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
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b) maksymalną intensywność zabudowy na 0,2,

c) minimalną intensywność zabudowy na 0,01,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 40%,

e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksymalnie na 0,1,

f) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z zastrzeżeniem ustaleń § 32, na 
2000 m 2;

4) obsługę komunikacyjną ze znajdującej się poza planem drogi gminnej.

2. Dla terenu ML9.2 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 19 i § 22.

§ 36. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U16.1 ustala się:

1) przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) zabudowę w formie budynków wolno stojących,

b) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

c) wysokość zabudowy do 11,0 m,

d) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:

a) wysokość zabudowy do 6,0 m,

b) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º,

c) zastosowanie w elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki oraz materiałów jak w budynku 
głównym;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) zachowanie odległości budynków od granicy (konturu) lasu zgodnie z przepisami odrębnymi 
dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
w szczególności z zakresu ich usytuowania ze względu na bezpieczeństwo pożarowe,

c) maksymalną intensywność zabudowy na 0,4,

d) minimalną intensywność zabudowy na 0,01,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 30%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksymalnie na 0,2,

g) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z zastrzeżeniem ustaleń § 32, na 
800 m 2;

5) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej symbolem KDD.

§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem U6.1, U20.1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej;

2) dopuszczenie sytuowania w budynku usługowym 1 lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej do 
100 m 2;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 11,0 m,

c) dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º;
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4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalną intensywność zabudowy na 0,8,

c) minimalną intensywność zabudowy na 0,01,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 25%,

e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksymalnie na 0,4,

f) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z zastrzeżeniem ustaleń § 32, na 
500 m 2;

5) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej symbolem KDD oraz ze znajdującej się poza planem drogi 
gminnej.

2. Dla terenu U20.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 11, § 19.

§ 38. Dla terenu oznaczonego symbolem UP11.1 ustala się:

1) przeznaczenie – tereny zabudowy usług publicznych;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 11,0 m,

c) dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º;

3) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalną intensywność zabudowy na 0,8,

c) minimalną intensywność zabudowy na 0,01,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 30%,

e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksymalnie na 0,4,

f) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z zastrzeżeniem ustaleń § 32, na 
500 m 2;

4) obsługę komunikacyjną ze znajdującej się poza planem drogi gminnej;

5) iż w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 19.

§ 39. Dla terenu oznaczonego symbolem UP/U2.1 ustala się:

1) przeznaczenie – tereny zabudowy usług publicznych i zabudowy usługowej;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 11,0 m,

c) dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º;

3) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalną intensywność zabudowy na 0,8,

c) minimalną intensywność zabudowy na 0,01,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 30%,

e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksymalnie na 0,4,
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f) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z zastrzeżeniem ustaleń § 32, na 
500 m 2;

4) obsługę komunikacyjną ze znajdującej się poza planem drogi gminnej;

5) iż w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 12.

§ 40. Dla terenów oznaczonych symbolami od US10.1 do US10.3 ustala się:

1) przeznaczenie – tereny sportu i rekreacji;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 11,0 m,

c) dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º;

3) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalną intensywność zabudowy na 0,4,

c) minimalną intensywność zabudowy na 0,01,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 40%,

e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksymalnie na 0,2,

f) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z zastrzeżeniem ustaleń § 32, na 
2500 m 2;

4) obsługę komunikacyjną z dróg oznaczonych symbolem KDD oraz ze znajdującej się poza planem drogi 
gminnej;

5) iż w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 11, § 16, § 19.

§ 41. Dla terenu oznaczonego symbolem PG4.1 ustala się:

1) przeznaczenie – tereny obszarów i terenów górniczych;

2) filar ochronny zgodnie z rysunkiem planu, w granicach którego wydobywanie kopalin nie może być 
prowadzone;

3) rekultywację wyrobiska poeksploatacyjnego poprzez wyprofilowanie skarp i rozścielenie warstwy gleby na 
spągu i skarpach, sukcesywnie w miarę jak wyeksploatowane części złoża stają się zbędne do dalszej 
działalności górniczej;

4) zachowanie warunków bezpieczeństwa powszechnego oraz spełnienie wymogów ochrony środowiska na 
podstawie przepisów odrębnych;

5) zakaz budowy budynków;

6) dopuszczenie sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych nie będących budynkami, urządzeń 
komunikacyjnych oraz urządzeń pomocniczych bezpośrednio związanych z eksploatacją kopalin;

7) rekultywację złoża w kierunku leśnym;

8) obsługę komunikacyjną poprzez drogi leśne ze znajdujących się poza planem dróg gminnych lub 
powiatowych;

9) iż w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 14, § 23.

§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem RM8.1, RM10.1 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy zagrodowej;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,
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b) wysokość zabudowy do 11,0 m,

c) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º;

3) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalną intensywność zabudowy na 0,5,

c) minimalną intensywność zabudowy na 0,01,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 35%,

e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksymalnie na 0,3,

f) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z zastrzeżeniem ustaleń § 32, na 
3000 m 2;

4) obsługę komunikacyjną ze znajdującej się poza planem drogi gminnej i wojewódzkiej.

2. Dla terenu RM10.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 11.

§ 43. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem R2.1, R2.2, R3.1, od R4.1 do R4.3, R5.1, R10.1, R12.1, 
R17.1, od R19.1 do R19.5 ustala się:

1) przeznaczenie – tereny rolnicze;

2) zakaz budowy budynków;

3) zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.

2. Dla terenu R10.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 11.

3. Dla terenu R3.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 12.

4. Dla terenu R12.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 16.

5. Dla terenu R4.3 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 18.

6. Dla terenów R10.1, R12.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 19.

7. Dla terenów R2.1, R2.2, od R4.1 do R4.3 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 20 ust. 1 pkt 1, 
§ 20 ust. 2.

§ 44. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem od RZ9.1 do RZ9.3 ustala się:

1) przeznaczenie – tereny łąk trwałych i pastwisk trwałych;

2) zakaz budowy budynków;

3) zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.

2. Dla terenów RZ9.2, RZ9.3 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 19, § 22.

§ 45. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL4.1, ZL9.1, ZL13.1, ZL16.1, ZL17.1, od ZL19.1 do 
ZL19.3, ZL20.1 ustala się:

1) przeznaczenie – tereny lasów;

2) zakaz budowy budynków.

2. Dla terenu ZL20.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 11.

3. Dla terenu ZL9.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 19, § 22.

4. Dla terenu ZL4.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 23.

§ 46. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDG5.1, KDG5.2, KDG6.1, KDG6.2, KDG9.1, KDG21.1, 
KDG21.2 ustala się:

1) przeznaczenie – tereny dróg publicznych klasy G;

2) szerokość w liniach rozgraniczających:
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a) dla terenu KDG5.1 w granicy objętej planem na 5,0 m (szerokość drogi 25,0 m),

b) dla terenu KDG5.2 w granicy objętej planem zmienna od 3,5 m do 4,0 m (szerokość drogi 25,0 m),

c) dla terenu KDG6.1 w granicy objętej planem na 1,0 m (szerokość drogi 25,0 m),

d) dla terenu KDG6.2 w granicy objętej planem na 3,5 m (szerokość drogi 25,0 m),

e) dla terenu KDG9.1 w granicy objętej planem na 4,5 m (szerokość drogi 25,0 m),

f) dla terenu KDG21.1 w granicy objętej planem na 4,5 m (szerokość drogi 25,0 m),

g) dla terenu KDG21.2 w granicy objętej planem na 5,0 m (szerokość drogi 25,0 m).

2. Dla terenów KDG21.1, KDG21.2 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 11 i § 13.

§ 47. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDD5.1, KDD7.1, KDD9.1, KDD9.2, od KDD10.1 do 
KDD10.4, KDD13.1, KDD14.1, KDD15.1, KDD16.1, KDD16.2, KDD17.1, KDD18.1, od KDD20.1 do 
KDD20.5 ustala się:

1) przeznaczenie – tereny dróg publicznych klasy D.

2) Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:

a) dla terenu KDD5.1 zmienna od 14,1 m do 15,1 m,

b) dla terenu KDD9.2 w granicy objętej planem na 2,5 m (szerokość drogi 10,0 m),

c) dla terenu KDD7.1 w granicy objętej planem zmienna od 0,0 m do 1,7 m (szerokość drogi 10,0 m),

d) dla terenu KDD9.1 w granicy objętej planem na 6,0 m (szerokość drogi 10,0 m),

e) dla terenu KDD15.1 w granicy objętej planem zmienna od 5,9 m do 6,0 m (szerokość drogi 10,0 m),

e) dla terenu KDD10.3 w granicy objętej planem zmienna od 0,0 m do 10,0 m (szerokość drogi 10,0 m),

f) dla terenu KDD10.4 w granicy objętej planem zmienna od 4,3 m do 5,0 m (szerokość drogi 10,0 m),

g) dla terenu KDD10.1 w granicy objętej planem zmienna od 3,3 m do 7,5 m (szerokość drogi 10,0 m),

h) dla terenu KDD10.2 w granicy objętej planem zmienna od 0,5 m do 3,1 m (szerokość drogi 10,0 m),

i) dla terenu KDD13.1, KDD20.4 w granicy objętej planem na 3,5 m (szerokość drogi 10,0 m),

j) dla terenu KDD16.1 w granicy objętej planem na na 0,3 m (szerokość drogi 10,0 m),

k) dla terenu KDD16.2 w granicy objętej planem na 0,8 m (szerokość drogi 10,0 m),

l) dla terenu KDD14.1 w granicy objętej planem 2,0 m (szerokość drogi 10,0 m),

m) dla terenu KDD17.1 w granicy objętej planem zmienna od 3,1 m do 5,9 m (szerokość drogi 10,0 m),

n) dla terenu KDD18.1 w granicy objętej planem zmienna od 0,0 m do 2,5 m (szerokość drogi 10,0 m),

o) dla terenu KDD20.1 w granicy objętej planem na 4,4 m (szerokość drogi 10,0 m),

p) dla terenu KDD20.2 w granicy objętej planem zmienna od 4,4 m do 4,5 m (szerokość drogi 10,0 m),

q) dla terenu KDD20.3 w granicy objętej planem zmienna od 0,0 m do 5,1 m (szerokość drogi 10,0 m),

r) dla terenu KDD20.5 w granicy objętej planem zmienna od 4,9 m do 5,0 m (szerokość drogi 10,0 m).

2. Dla terenów od KDD10.1 do KDD10.4, od KDD20.1 do KDD20.5 w szczególności mają zastosowanie 
ustalenia § 11.

3. Dla terenów KDD9.2, od KDD10.1 do KDD10.4, KDD18.1, od KDD20.1 do KDD20.4 w szczególności 
mają zastosowanie ustalenia § 19.

§ 48. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDW2.1, KDW9.1, KDW9.2, KDW10.1, KDW21.1 ustala 
się:

1) przeznaczenie – tereny dróg wewnętrznych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających:
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a) dla terenu KDW2.1 w istniejących liniach rozgraniczających zmienna od 3,5 m do 4,0 m,

b) dla terenu KDW9.1 na 6,0 m,

c) dla terenu KDW9.2 w istniejących liniach rozgraniczających zmienna od 5,0 m do 6,0 m,

d) dla terenu KDW10.1 na 6,0 m,

e) dla terenu KDW21.1 zmienna od 10,0 m do 12,4 m.

2. Dla terenów KDW10.1, KDW21.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 11.

3. Dla terenu KDW2.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 12.

4. Dla terenu KDW21.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 13.

5. Dla terenu KDW10.1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 16, § 19.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 49. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym zagospodarowaniem terenów lub wykorzystania rolniczego, ogrodniczego, sadowniczego, 
do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie miejscowym.

§ 50. Ustala się stawkę procentową, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia 
planu miejscowego dla wszystkich terenów w wysokości 30%.

§ 51. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puławy.

§ 52. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Puławy

Dorota Osiak

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 23 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 26 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 27 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 28 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 29 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 30 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 31 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 32 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 33 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 34 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 35 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 36 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 37 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 38 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 39 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 40 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 41 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 42 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 43 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 44 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 45 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 46 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 47 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 48 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 49 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 50 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 51 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 52 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 53 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 54 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 55 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 56 – Poz. 3449



Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 57 – Poz. 3449



Załącznik Nr 22 do uchwały Nr V/40/19

Rady Gminy Puławy

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy -etap 
I

Rozstrzygnięcie
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy w sprawie 

rozpatrzenia uwagi
Lp. Data wpływu 

uwagi

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres
Treść uwagi

Oznaczenie 
nierucho-

mości, której 
dotyczy 
uwaga

Ustalenia 
projektu 
planu dla 
nierucho-

mości, której 
dotyczy 
uwaga

uwaga 
uwzglę-
dniona

uwaga 
nieuwzglę-

dniona

uwaga 
uwzglę-
dniona

uwaga 
nieuwzglę-

dniona

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 14.11.2018 r. zanonimizowano
usunąć 

planowany 
teren lasu

- ZL16.1 X X
usunięcie lasu 

jest niezgodne ze 
studium   

2 15.11.2018 r. zanonimizowano

nie ustalać 
opłaty 

planistycznej 
dla terenów, 

których 
przeznaczenie 

nie zmieniło się 
względem 

obowiązują-
cego na tych 

samych 
terenach 

miejscowego 
planu 

zagospoda-
rowania 

cały obszar 
planu X X

ustalenie stawki 
procentowej dla 

wszystkich 
terenów jest 
wymogiem 

wynikającym 
z art. 15 ust. 2 pk

t 12 ustawy 
o planowaniu 

i zagospodarowa
niu 

przestrzennym 
(Dz.U. 

2018 poz. 1945), 
w przypadku 
braku wzrostu 
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przestrzen-nego wartości 
nieruchomości 

stawka 
nie zostanie 
naliczona

3 22.11.2018 r. zanonimizowano

zmniejszyć 
minimalną 

powierzchnię 
działki z 2000  
m2 na 1000 m2

- MNE7.1 X X

zmniejszenie 
minimalnej 
powierzchni 
działki jest 

niezgodne ze 
studium, 

4 22.11.2018 r. zanonimizowano

zmniejszyć 
minimalną 
szerokość 

frontu działki 
z 20 m na 

16 m.

- MNE7.1 X X

przy wymaganej 
przez studium 

minimalnej 
powierzchni 

działki 2000 m2 
oraz w związku 
z ekstensywnym 

charakterem 
planowanej 
zabudowy, 

zmniejszenie 
minimalnej 

szerokości frontu 
działki jest 
bezzasadne 

5 22.11.2018 r. zanonimizowano

zmniejszyć 
minimalną 

powierzchnię 
działki z 1000  
m2 na 800 m2

wszystkie 
tereny MN MN X X

uwaga  
nieuwzględniona 
dla terenów MN, 

oznaczonych 
w studium 
symbolem 

„MNj, MRe”, 
czyli 

przeznaczonych 
do 

ekstensywnego 
zagospodarowan
ia na działkach 
o minimalnej 
powierzchni 
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2000 m2, dla 
pozostałych 

projektowanych 
w planie terenów 

MN uwaga 
uwzględniona

6 22.11.2018 r. zanonimizowano

dla wydzielo-
nych działek 

w liczbie 
mniejszej niż 
5 dopuścić 

dojazd 
o szerokości 

min. 3 m.

wszystkie 
tereny MN MN X X

dopuszczenie 
dojazdu 

o szerokości 
mniejszej niż 4,5 
m jest niezgodne 

z  
rozporządzeniem 

Ministra 
Infrastruktury 

z dnia 
12 kwietnia 

2002 r. 
w sprawie 
warunków 

technicznych, 
jakim powinny 

odpowiadać 
budynki i ich 
usytuowanie

7 22.11.2018 r. zanonimizowano

dopuścić 
realizację 

części 
budynków 

jednorodzinnyc
h jako bryły 

z dachem 
płaskim (np. 

garaże 
dobudowane, 
części domu 

z tarasem 
użytkowym 

nad 
pomieszczenia

mi parteru

wszystkie 
tereny MN MN X X

dachy płaskie są 
niezgodne ze 

studium
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8 22.11.2018 r.

Edyta Tokarska, Janusz 
Gąsiorowski,

Tomasz Kozłowski
ul. Pusta 8/U3,
24-100 Puławy

zmienić  
maksymalną 
powierzchnię 

zabudowy 
w stosunku do 
powierzchni 

działki z 0,2 na 
0,3

wszystkie 
tereny MN MN X X

uwaga  
nieuwzględniona 
dla terenów MN, 

oznaczonych 
w studium 
symbolem 

„MNj, MRe”, 
czyli 

przeznaczonych 
do 

ekstensywnego 
zagospodarowan

ia, dla 
pozostałych 

projektowanych 
w planie terenów 

MN uwaga 
uwzględniona

9 22.11.2018 r. zanonimizowano

dopuścić 
realizację 
budynków  

garażowych 
i gospodar-

czych 
z zielonymi, 

płaskimi 
dachami 

wszystkie 
tereny MN MN X X

dopuszczenie 
dachów  

płaskich jest 
niezgodne ze 

studium

10 22.11.2018 r. zanonimizowano

dla działek 
o nierównole-
głych, trapezo-
wych bokach 

dopuścić 
minimalny 

front działki 
10 m

wszystkie 
tereny, dla 

których ustala 
się minimalną 

szerokość 
frontu działki

- X X

w planie dla 
działek 

uzyskiwanych 
w wyniku 
scalania 

i podziału 
nieruchomości 

ustalono kąt 
położenia działki 
względem pasa 

drogowego 
drogi, z której 

jest obsługiwana 
od 75° do 90°, 
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w związku 
z czym nie ma 

potrzeby 
dopuszczania tak 
wąskich frontów 

działek

11 30.11.2018 r. zanonimizowano

przesunąć 
drogę 

KDW10.1 
w stronę 
północną

- MN10.6, 
KDW10.1 X X

przesunięcie 
drogi KDW10.1 

na północ 
spowodowałoby 

powstanie 
niemożliwego do 

racjonalnego 
zagospodarowan

ia terenu na 
działce nr 485/2

12 30.11.2018 r. zanonimizowano
zmniejszyć 

szerokość drogi 
do 5 m

- KDW10.1 X X

uwaga 
nieuwzględniona 

ze względu na 
bezpieczeństwo 

przewidywanego 
ruchu 

drogowego

13 30.11.2018 r. zanonimizowano

zmienić 
przeznaczenie 

terenu z lasu na 
teren rolny 

z dopuszcze-
niem zabudowy 

zagrodowej, 

- ZL19.3 X X

zmiana 
przeznaczenia 
terenu lasu jest 
niezgodna ze 

studium

14 3.12.2018 r. zanonimizowano

dopuszczenie 
dla działek 

o nierównole-
głych bokach 
minimalnego 
frontu działki 

10 m

31/1 Kolonia 
Góra 

Puławska
MN 20.2 X X

w planie dla 
działek 

uzyskiwanych 
w wyniku 
scalania 

i podziału 
nieruchomości 

ustalono kąt 
położenia działki 
względem pasa 

drogowego 
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drogi, z której 
jest obsługiwana 
od 75° do 90°, 

w związku 
z czym nie ma 

potrzeby 
dopuszczania tak 
wąskich frontów 

działek

15 3.12.2018 r. zanonimizowano

dopuszczenie 
realizacji dla 
budynków  

gospodarczych 
i części 

budynków 
mieszkalnych 

dachów 
płaskich

31/1 Kolonia 
Góra 

Puławska
MN 20.2 X X

dopuszczenie 
dachów  

płaskich jest 
niezgodne ze 

studium
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Załącznik Nr 23 do uchwały Nr V/40/19

Rady Gminy Puławy

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Rada Gminy Puławy postawia, że:

1. Inwestycje służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty stanowiące – zgodnie 
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) – 
zadania własne gminy Puławy, zapisane w niniejszym planie obejmują budowę dróg publicznych, sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

2. Zasady finansowania inwestycji należących do zadań własnych gminy Puławy odbywać się będą zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), 
poprzez:

1) wydatki inwestycyjne z budżetu gminy, zgodnie z uchwałami budżetowymi;

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi poprzez budżet gminy, w ramach między innymi:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów, pożyczek bankowych,

e) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień,

f) innych środków zewnętrznych;

3) wydatki majątkowe gminy określone odrębnymi uchwałami Rady Gminy Puławy.

3. Wydatki majątkowe gminy Puławy, wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy Puławy oraz 
inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy będą ujmowane w wykazach stanowiących 
załączniki do uchwał budżetowych.

4. Finansowanie inwestycji należących do zadań własnych gminy Puławy, wynikających z planu, 
przebiegać będzie w oparciu o określone terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalanych 
według celowości oraz oszczędności, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadania.

5. Koszty realizacji inwestycji celu publicznego będą w późniejszym terminie zrefinansowane dochodami 
uzyskanymi z pobranej opłaty planistycznej oraz podatków od nieruchomości.

1) Na podstawie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Puławy etap I szacuje się, że wpływy do budżetu gminy Puławy z tytułu: wzrostu 
wartości nieruchomości tzw. renty planistycznej, podatku od gruntu, podatku od nieruchomości mogą 
wynieść w perspektywie czasowej dziesięcioletniej  około  1,5 mln złotych.

2) Na podstawie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Puławy etap I szacuje się, że wydatki poniesione przez gminę Puławy na realizację 
inwestycji z zakresu wykupu gruntów pod realizację celów publicznych, budowy dróg oraz infrastruktury 
technicznej (sieci kanalizacyjnej i wodociągowej), które należą do zadań własnych gminy, mogą wynieść 
w perspektywie czasowej dziesięcioletniej  około 799 tys. złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 64 – Poz. 3449

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrrha3tm

		2019-05-31T13:14:44+0000
	Polska
	Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




