
UCHWAŁA NR XXXIV/277/2018
RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: 
Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, z poźn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XX/162/2016 Rady Miasta 
Krasnystaw z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, 
Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie, Rada Miasta Krasnystaw uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Stwierdza się nienaruszenie ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krasnystaw przyjętego Uchwałą Nr XLIII/283/98 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 
29 kwietnia 1998 r., zmienionego Uchwałami Nr XXXIV/252/2009 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 
13 listopada 2009 r., Nr X/73/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 października 2011 r., Nr XII/98/2011 
Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XII/86/2015 Rady Miasta Krasnystaw 
z dnia 19 listopada 2015 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: 
Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie, którego granice określa rysunek 
planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, 
Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie, zwany dalej „planem”, składa się z tekstu 
planu wraz z uzasadnieniem stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załącznika nr 1 - rysunku planu 
sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.

4. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu - stanowiące załącznik nr 2;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy - stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenia terenów oznaczone symbolami złożonymi z oznaczenia literowo-cyfrowego;
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) strefa ochrony archeologicznej;

6) stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków;

7) strefa ochronna pomnika przyrody;

8) kierunki otwarć widokowych;

9) ścieżki piesze;

10) kapliczki przydrożne;

11) wymiary w metrach.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) minimalnej szerokości frontu działki – należy przez to rozumieć najmniejszy dopuszczony ustaleniami 
planu wymiar działki od strony drogi publicznej lub ciągu pieszo-jezdnego, z którego następuje główny 
wjazd na działkę liczony po najkrótszej linii łączącej punkty przecięcia bocznych granic działki z linią 
rozgraniczającą ulicy lub wymiar działki na odcinku bezpośrednio graniczącym z drogą, z której następuje 
główny wjazd;

2) modernizacji – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych w istniejącym obiekcie 
budowlanym polegających na ulepszeniu jego właściwości użytkowych poprzez przebudowę, rozbudowę, 
nadbudowę lub remont, wiążący się z zastosowaniem materiałów lub rozwiązań technicznych nowszych 
technologicznie niż użytych w stanie pierwotnym;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar działki budowlanej, 
na którym dopuszcza się wznoszenie ścian budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów 
budowli naziemnych i innych obiektów budowlanych a nie będących liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu, śmietnikami, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez takie elementy 
budynku jak: schody zewnętrzne, gzymsy, balkony, tarasy, zadaszenia, jednak nie więcej niż o 2 m;

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz pozostałymi 
przepisami;

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć główny planowany rodzaj przeznaczenia terenu, 
który obejmuje co najmniej 60% dopuszczonej powierzchni zabudowy na działce, lub w przypadku 
sytuowania budynku o funkcji mieszanej przeznaczenie musi obejmować co najmniej 60% powierzchni 
użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej;

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć planowany dodatkowy rodzaj przeznaczenia 
terenu, inny niż przeznaczenie podstawowe, który je uzupełnia, i który nie przekracza 40% dopuszczonej 
powierzchni zabudowy na działce, lub w przypadku sytuowania budynku o funkcji mieszanej 
przeznaczenie nie przekracza 40% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej;

7) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub określonym 
sposobie zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony literowo-
cyfrowym symbolem terenu;

8) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane lub zagospodarowanie terenu w całości 
lub części służące do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie 
bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

9) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie powodują 
ponadnormatywnego oddziaływania w emisji substancji i energii oraz nie będące przedsięwzięciami 
mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zapleczu działki budowlanej – należy przez to rozumieć część działki budowlanej zawartą pomiędzy 
granicą wyznaczoną przez tylną (tj. najbardziej oddaloną od linii rozgraniczającej drogi, z której następuje 
główny wjazd na działkę budowlaną) ścianę budynku o funkcji podstawowej dla danego terenu a tylną (tj. 
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najbardziej oddaloną od linii rozgraniczającej drogi, z której następuje główny wjazd na działkę 
budowlaną) granicą działki budowlanej.

Rozdział 2.
Przeznaczenia terenów w planie

§ 4. 1. Ustala się następujące symbole określające podstawowe przeznaczenie terenów:

1) tereny infrastruktury elektroenergetycznej – E;

2) teren kolejowy – KK;

3) tereny parkingów publicznych – KP;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN;

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych – MN,U;

6) tereny zabudowy usługowej – U;

7) teren zabudowy usługowej oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 – UC;

8) teren usług publicznych – UP;

9) teren usług zdrowia – UZ;

10) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej – P,U;

11) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i usług nieuciążliwych – RM,U;

12) tereny rolnicze – R;

13) las – ZL;

14) tereny zieleni urządzonej – ZP;

15) tereny zieleni nieurządzonej – ZR;

16) teren wód powierzchniowych śródlądowych – WS;

17) teren drogi publicznej klasy głównej – KDG;

18) tereny dróg publicznych klasy lokalnej – KDL;

19) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej – KDD;

20) tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych – KPJ.

2. Każdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały identyfikatorem literowo-
cyfrowym, tzw. „symbolem terenu”, w którym litery oznaczają przeznaczenie terenu, a występujące po niej 
cyfry oznaczają numer kolejnego terenu.

3. Oznaczenia terenów dróg przed kolejnym numerem terenu zawierają symbol literowy oznaczający klasę 
drogi.

4. Dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu 
określone zostały ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 14 niniejszej uchwały.

5. Ustala się tereny dróg publicznych oznaczonych symbolami KDG, KDL i KDD, publiczne ciągi pieszo-
jezdne oznaczone symbolem KPJ oraz tereny parkingów publicznych oznaczone symbolem KP, jako tereny 
przeznaczone do realizacji celów publicznych związanych z budową i utrzymywaniem dróg publicznych, 
obiektów i urządzeń transportu publicznego, budową i utrzymaniem obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej.

6. Ustala się tereny infrastruktury elektroenergetycznej oznaczone symbolem E, jako tereny przeznaczone 
do realizacji celów publicznych związanych z budową i utrzymywaniem obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej.
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7. Ustala się tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolem WS jako tereny przeznaczone do 
realizacji celów publicznych związanych z budową i utrzymywaniem obiektów i urządzeń służących ochronie 
środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów 
i ochronie przed powodzią, a także regulacją i utrzymywaniem wód oraz urządzeń melioracji wodnych.

8. Ustala się tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP, jako tereny przeznaczone do realizacji 
celów publicznych związanych z urządzaniem publicznie dostępnego parku.

9. Ustala się teren kolejowy oznaczony symbolem KK, jako teren przeznaczony do realizacji celów 
publicznych związanych z budową i utrzymaniem linii kolejowej.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dla zabudowy lokalizowanej na terenach oznaczonych symbolami MN, MN,U, RM,U, UP, UZ i E ustala 
się kolorystykę i formę elewacji:

a) ściany o niskim nasyceniu barw odpowiadającej systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 1020, 
czyli nie więcej niż 10% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy przy czym 
dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 1020, lecz wyłącznie na niewielkich fragmentach 
ścian tj. nie przekraczających 10% ich powierzchni,

b) dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi za wyjątkiem płyt trapezowych i falistych, 
w szczególności dopuszcza się okładziny trwałe kamienne i imitujące kamień naturalny, drewniane i jego 
imitacje w naturalnych kolorach drewna, ceramiczne, szklane, panele z blach płaskich, w tym łączonych 
na rąbek;

2) dla zabudowy lokalizowanej na terenach oznaczonych symbolami U, UC i P,U ustala się kolorystykę 
i formę elewacji:

a) ustala się kolorystykę ścian o niskim nasyceniu barw wyłącznie odpowiadający systemowi barw NCS 
w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% 
chromatyczności barwy przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 2020, lecz 
wyłącznie na fragmentach ścian tj. nie przekraczających 20% ich powierzchni,

b) dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi za wyjątkiem płyt falistych, w szczególności 
dopuszcza się okładziny trwałe kamienne i imitujące kamień naturalny, drewniane, ceramiczne, szklane, 
panele z blach płaskich, w tym łączonych na rąbek oraz blach trapezowych dla obiektów produkcyjnych 
i magazynowych;

3) dla zabudowy lokalizowanej na terenach oznaczonych symbolami MN, MN,U, RM,U, UP i UZ ustala się 
dachy:

a) dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 25 o do 45 o , przy czym główne 
połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek,

b) dla zabudowy gospodarczej, garażowej, gospodarczo-garażowej, oraz ganków i zadaszeń dopuszcza się 
dachy płaskie i jednospadowe o kącie nachylenia do 20 o,

c) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówka cementowa w kolorze 
naturalnym dachówki ceramicznej, lub brązowym, lub grafitowym, lub czarnym, przy czym ustala się, że 
rodzaj (z dopuszczeniem stosowania różnych materiałów) i kolor pokrycia musi być jednakowy dla 
wszystkich budynków na działce budowlanej, przy czym ustalenie nie dotyczy dachów płaskich;

4) dla zabudowy lokalizowanej na terenach oznaczonych symbolami U, UC, P,U i E ustala się dachy:

a) dachy płaskie we wszystkich formach o spadku do 10 o lub dachy łukowe, lub dwuspadowe, lub 
wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 35 o, przy czym główne połacie dachu spadzistego 
muszą posiadać jednakowy spadek,
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b) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka, dachówka cementowa w kolorze naturalnym 
dachówki ceramicznej, lub brązowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, lub z blachy płaskiej 
w kolorze czarnym matowym lub grafitowym, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich 
i łukowych;

5) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację urządzeń stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji 
radiokomunikacyjnych, stacji radionawigacyjnych i radiolokacyjnych i innych tożsamych urządzeń:

a) na terenach oznaczonych symbolami MN, MN,U i RM,U wyłącznie jako infrastruktura 
telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) na terenach oznaczonych symbolem U, UP, UZ i P,U pod postacią detalu architektonicznego 
wkomponowanego w budynek lub w wolnostojące przestrzenne logo lub znak przedsiębiorcy, lub na 
zapleczu działki budowlanej, o maksymalnej wysokości do 25 m od poziomu terenu,

c) na terenach oznaczonych symbolem ZR pod postacią imitacji drzew, o gatunku tożsamym 
z występującymi na obszarze objętym planem, o maksymalnej wysokości do 25 m od poziomu terenu;

6) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej można realizować na każdym terenie, za wyjątkiem lasu 
oznaczonego symbolem ZL, w sposób zgodny z ustaleniami planu, przepisami odrębnymi i zasadami 
współżycia społecznego, przy zachowaniu dla obiektów kubaturowych następujących warunków:

a) maksymalna wysokość obiektów – 4 m, z dopuszczeniem ustalonym w pkt 5,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla pojedynczego obiektu – 25 m 2,

c) dachy płaskie o kącie nachylenia do 10 o,

d) elewacje zewnętrzne: ustala się kolorystykę ścian o niskim nasyceniu barw odpowiadającemu systemowi 
barw NCS w przedziale od 0000 do 1020 czyli nie więcej niż 10% czerni w barwie oraz nie więcej niż 
10% chromatyczności barwy przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 1020, 
lecz wyłącznie na niewielkich fragmentach ścian tj. nie przekraczających 10% ich powierzchni.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) w zakresie ochrony środowiska:

a) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za 
wyjątkiem dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń, oraz obiektów i urządzeń infrastruktury 
elektroenergetycznej na terenie oznaczonym symbolem E-1,

b) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem:

- dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,

- obiektów infrastruktury technicznej dopuszczonych niniejszym planem,

- przedsięwzięć dopuszczonych planem na terenach oznaczonych symbolami UC-1, P,U-1 i P,U-2,

c) zakazuje się lokalizacji zakładów, stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
w szczególności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku jej wystąpienia,

d) ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 407, w granicach których położony jest cały obszar planu, poprzez:

- zagospodarowanie ścieków na zasadach określonych w § 15 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały,

- zakaz wprowadzania ścieków bytowych i gospodarczych do gruntu,

- zakaz składowania wszelkich odpadów w tym odpadów niebezpiecznych,

e) obowiązek ochrony przed hałasem terenów faktycznie zagospodarowanych poprzez określenie 
dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj.:
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- dla terenów oznaczonych symbolami MN dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem 
hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dla terenów oznaczonych symbolami MN,U dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny 
z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

- dla terenów oznaczonych symbolami RM,U dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny 
z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy zagrodowej,

- dla terenów oznaczonych symbolami UP-1 i UZ-1 dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny 
z poziomem hałasu dopuszczalnym dla domów opieki społecznej,

- dla terenów oznaczonych symbolami ZP i WS dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny 
z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

f) obowiązek ograniczenia uciążliwości hałasowej do granic własnej działki,

g) ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez:

- utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej i usług zdrowia oraz w miejscach 
przeznaczonych na pobyt ludzi,

- realizację zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi z zachowaniem odległości od obiektów 
emitujących pola elektromagnetyczne zgodnie z przepisami odrębnymi,

h) ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez nakaz eksploatacji instalacji powodujących 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w sposób nieprzekraczający standardów jakości 
środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;

2) w zakresie ochrony przyrody:

a) ustala się strefę ochronną wokół pomników przyrody o średnicy 15 m od pnia drzewa, zgodnie 
z rysunkiem planu, w której obowiązuje:

- zakaz realizacji zabudowy kubaturowej,

- zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

- zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

- zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody,

- zakaz przekształcania terenu w sposób zagrażający drzewu,

- nakaz realizacji obiektów liniowych infrastruktury technicznej bez użycia sprzętu mechanicznego 
w sposób gwarantujący nieuszkodzenie układu korzeniowego drzewa,

b) w przypadku zdjęcia ochrony z pomnika przyrody strefa ochronna przestaje obowiązywać;

3) w zakresie ochrony krajobrazu i zasad jego kształtowania:

a) zachowanie tradycyjnych form zabudowy na terenach oznaczonych symbolem RM,U i dla nowej 
zabudowy obowiązek nawiązania formą do lokalnej tradycji budowlanej,

b) zachowanie kapliczek przydrożnych wskazanych na rysunku planu z dopuszczeniem ich relokacji,

c) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, urządzeń i zagospodarowania terenu, które przesłonią widok na 
kapliczkę przydrożną od strony przyległej ulicy, zgodnie ze wskazanym na rysunku planu otwarciem 
widokowym.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. Ustala się ochronę zabytków archeologicznych – stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków w formie stref ochrony archeologicznej, zgodnie z rysunkiem planu.

2. W obszarze strefy ochrony archeologicznej:
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1) wszelka działalność inwestycyjna związana z prowadzeniem prac ziemnych (kubaturowa, liniowa, 
drogowa, pozyskiwanie surowców mineralnych) oraz zmiany w sposobie użytkowania gruntu wymaga 
uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – przed zgłoszeniem lub uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) prowadzenie robót ziemnych, towarzyszących inwestycji w obszarze stanowisk archeologicznych wymaga 
przeprowadzenia badań archeologicznych, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) określa się jako tereny o funkcji publicznej, ogólnodostępnej tereny dróg publicznych oznaczonych 
symbolami KDG, KDL, KDD, tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolem KPJ, 
tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP oraz teren wód powierzchniowych śródlądowych 
oznaczone symbolem WS;

2) zakazuje się lokalizowania w obszarach o funkcji publicznej tymczasowych obiektów handlowo-
usługowych, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

3) ustala się obowiązek stosowania jednorodnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów o funkcji 
publicznej.

2. Ustala się nakaz dostosowania terenów o funkcji publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:

1) obniżenie do poziomu jezdni krawężnika chodnika na przejściach dla pieszych na całej jego szerokości ale 
nie mniejszej niż 1,5 m, w sposób umożliwiający zjazd i wjazd osobie poruszającej się na wózku;

2) stosowanie krawężników opuszczonych w miejscach postojowych wskazanych dla osób 
niepełnosprawnych.

3. Ustala się, że w granicach obszaru objętego niniejszym planem nie występują obszary przestrzeni 
publicznych w rozumieniu przepisów odrębnych.

Rozdział 7.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 9. Ustala się zasady dotyczące kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu poprzez 
ustalenie:

1) maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

2) minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

3) maksymalnego udziału procentowego powierzchni zabudowy budynków na działce budowlanej do 
powierzchni działki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

4) maksymalnej wysokości zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

5) maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

6) minimalnej liczby miejsc postojowych w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji zgodnie z § 14 ust. 3 i 4;

7) linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi;

8) rodzaju, kolorystyki i spadku dachu zgodnie z § 5 pkt 3 i 4;

9) kolorystyki i typów elewacji zgodnie z § 5 pkt 1 i 2.
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Rozdział 8.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 

odrębnych przepisów

§ 10. 1. Wskazuje się zgodnie z rysunkiem planu granicę Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu.

2. W granicach Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zagospodarowanie terenu 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

3. W granicach lasu ochronnego wskazanego na rysunku planu – prowadzenie gospodarki leśnej 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

4. Wskazuje się na rysunku planu granicę terenu zamkniętego linii kolejowej, ustanowionego na podstawie 
przepisów odrębnych, dla którego obowiązuje:

1) zakazy i dopuszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zagospodarowanie terenów przyległych do obszaru kolejowego z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

5. W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 11. 1. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działki:

a) dla terenów oznaczonych symbolami MN – 1000 m 2,

b) dla terenów oznaczonych symbolem MN,U – 1000 m 2,

c) dla terenów oznaczonych symbolami U-1 i U-3 – 600 m 2,

d) dla terenów oznaczonych symbolami U-5, U-6 i U-8 – 1000 m 2,

e) dla terenów oznaczonych symbolami U-2, U-4, U-7 – 2000 m 2,

f) dla terenów oznaczonych symbolem P,U – 2000 m 2,

g) dla terenu oznaczonego symbolem UC-1 – 15 000 m 2,

h) dla terenu oznaczonego symbolem UP-1 – 5 000 m 2,

i) dla terenu oznaczonego symbolem UZ-1 – 5 000 m 2;

2) minimalną szerokość frontu działki:

a) dla terenów oznaczonych symbolem MN – 20 m,

b) dla terenów oznaczonych symbolem MN,U –20 m,

c) dla terenów oznaczonych symbolami U-1, U-3 i U-6 – 25 m,

d) dla terenów oznaczonych symbolami U-2, U-4, U-5, U-7 i U-8 – 30 m,

e) dla terenów oznaczonych symbolem P,U –50 m,

f) dla terenu oznaczonego symbolem UC-1 – 60 m,

g) dla terenu oznaczonego symbolem UP-1 – 50 m,

h) dla terenu oznaczonego symbolem UZ-1 – 50 m;

3) kąt położenia bocznych granic działek w stosunku do linii rozgraniczającej drogi z której następuje główny 
wjazd na działkę budowlaną:

a) dla terenów oznaczonych symbolem MN – od 80° do 100°,

b) dla terenów oznaczonych symbolem MN,U – od 50° do 130°,
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c) dla terenów oznaczonych symbolami U-1, U-2, U-3, U-5, U-7 i U-8 – od 80° do 100°,

d) dla terenów oznaczonych symbolami U-4, U-6 – od 60° do 120°,

e) dla terenów oznaczonych symbolem P,U – od 25° do 140°,

f) dla terenu oznaczonego symbolem UC-1 – od 80° do 100°,

g) dla terenu oznaczonego symbolem UP-1 – od 80° do 100°,

h) dla terenu oznaczonego symbolem UZ-1 – od 80° do 100°.

2. Na obszarze planu nie wskazuje się terenów przewidzianych do scalania i podziału nieruchomości, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 10.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy

§ 12. Ustala się zakaz realizacji zabudowy na terenach oznaczonych symbolami ZL, R, WS i ZR, o ile 
przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

§ 13. 1. Wskazuje się na rysunku planu przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia WN 110 kV wraz ze strefą techniczną o szerokości 18 m od osi po obu stronach linii, określonej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, w której zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązuje:

1) zakaz lokalizowania zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi;

2) realizacja zabudowy z uwzględnieniem zakazów i dopuszczeń regulowanych przepisami odrębnymi.

2. W przypadku skablowania lub likwidacji napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 
110 kV strefa techniczna przestaje obowiązywać.

Rozdział 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obsługi komunikacyjnej i systemu 

parkowania

§ 14. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) teren kolejowy oznaczony symbolem KK-1 (linia kolejowa nr 69 Rejowiec – Hrebenne) stanowi ciąg 
komunikacyjny ponadlokalny oraz zapewnia połączenie komunikacyjne miasta w ramach regionalnej sieci 
kolejowej;

2) droga publiczna klasy głównej oznaczona symbolem KDG-1 (ul. Witosa, droga powiatowa nr 3135L relacji 
Krasnystaw – Siennica Różana) stanowi ciąg komunikacyjny ponadlokalny oraz zapewnia obsługę 
komunikacyjną terenów położonych na obszarze planu oraz poza obszarem objętym planem;

3) drogi publiczne klasy lokalnej oznaczone symbolem KDL i drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone 
symbolem KDD zapewniają obsługę komunikacyjną terenów położonych na obszarze planu oraz poza 
obszarem objętym planem;

4) publiczne ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolem KPJ stanowią obsługę komunikacyjną działek 
budowlanych zapewniającą ich dostęp do dróg publicznych;

5) dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów z drogi publicznej klasy głównej oznaczonej symbolem 
KDG-1 oraz stosowanie rozwiązań tymczasowych w zakresie obsługi komunikacyjnej działek 
budowlanych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi;

6) wskazuje się przebieg ścieżki pieszej zgodnie z rysunkiem planu;

7) do obiektów wymagających zapewnienia drogi pożarowej należy uwzględnić dojazd o parametrach 
zgodnych z przepisami odrębnymi.
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2. Ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z dróg publicznych, publicznych ciągów pieszo-
jezdnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem, że obsługa komunikacyjna działek 
budowlanych przyległych do drogi wojewódzkiej 812 Chełm – Rejowiec – Krasnystaw, położonej poza 
granicami planu, odbywa się za pośrednictwem istniejących zjazdów bądź z dróg niższej kategorii, przy czym 
stosowanie nowych zjazdów jest dopuszczalne wyjątkowo, gdy brak innej możliwości dojazdu lub nie jest 
uzasadnione bądź możliwe wykonanie albo wykorzystanie istniejącej drogi KDD lub KDL do obsługi 
przyległych nieruchomości.

3. Na terenach, na których dopuszcza się zabudowę należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów 
według następujących wskaźników i zasad:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny;

2) dla zabudowy zagrodowej minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny;

3) dla biur, banków i obiektów administracyjnych minimum 20 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej;

4) dla obiektów handlowych minimum 20 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej;

5) dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 minimum 50 miejsc na 
1000 m 2 powierzchni użytkowej;

6) dla obiektów gastronomicznych minimum 20 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych, ale 
nie mniej niż 2 miejsca na lokal użytkowy;

7) dla hoteli, moteli i pensjonatów minimum 7 miejsc na 10 miejsc noclegowych;

8) dla szkół i przedszkoli minimum 10 miejsc na 100 zatrudnionych oraz 20 miejsc dla rowerów na 
100 uczniów;

9) dla usług zdrowia minimum 20 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej;

10) dla składów i magazynów minimum 10 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej;

11) dla stacji obsługi pojazdów minimum 3 miejsca na jedno stanowisko obsługi pojazdów;

12) dla obiektów produkcyjnych, rzemiosła i pozostałych usług minimum 15 miejsc postojowych na 
100 zatrudnionych, ale nie mniej niż 2 miejsca lokal użytkowy;

13) przy obiektach usługowych należy zapewnić minimum 10 miejsc do parkowania rowerów;

14) potrzeby parkingowe należy realizować w obszarze działki budowlanej, o ile ustalenia szczegółowe 
nie stanowią inaczej;

15) dla obiektów istniejących przed dniem wejścia w życie planu przy remontach lub przebudowie dopuszcza 
się zmniejszenie o 50% liczby wymaganych miejsc w stosunku do ww. wskaźników.

4. Realizacja miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową – zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 12.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania 

odpadami

§ 15. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) dla całego obszaru planu ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,

b) lokalizacja sieci wodociągowych w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy głównej (KDG), 
dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) oraz dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD) na zasadach 
określonych przepisami odrębnymi,

c) w ramach realizowanej sieci należy uwzględnić rozmieszczenie hydrantów zapewniających możliwość 
intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
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d) dopuszcza się zachowanie istniejących ujęć wód podziemnych i wykonanie nowych do czasu objęcia 
terenu siecią wodociągową,

e) na terenach oznaczonych symbolem P,U dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wód 
w przypadkach gdy takie ujęcie jest konieczne do celów technologicznych w ramach prowadzonej 
działalności,

f) nowe ujęcia wody nie mogą stanowić przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

a) dla całego obszaru planu ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych miejską siecią kanalizacyjną do 
oczyszczalni ścieków,

b) do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych 
zbiorników do gromadzenia ścieków w granicach działek budowlanych lub przydomowych oczyszczalni 
ścieków,

c) tereny zabudowy zagrodowej należy wyposażyć w bezodpływowe zbiorniki i płyty gnojowe na 
nieczystości płynne powstające w wyniku prowadzonej działalności rolniczej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

d) lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy głównej 
(KDG), dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) oraz dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD) na 
zasadach określonych przepisami odrębnymi,

e) dla terenów drogi publicznej klasy głównej (KDG), dróg publicznych klasy lokalnej (KDL), dróg 
publicznych klasy dojazdowej (KDD), publicznych ciągów pieszo-jezdnych (KPJ) oraz 
wielostanowiskowych placów postojowych (powyżej 10 stanowisk postojowych w jednym kompleksie), 
ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej,

f) lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy głównej 
(KDG), dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) oraz dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD) na 
zasadach określonych przepisami odrębnymi,

g) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dla terenów dróg publicznych klasy głównej (KDG), lokalnej 
(KDL), dojazdowej (KDD), publicznych ciągów pieszo-jezdnych (KPJ) oraz wielostanowiskowych 
placów postojowych (powyżej 10 stanowisk postojowych w jednym kompleksie) dopuszcza się 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanałów krytych, rowów otwartych, zbiorników 
retencyjnych, studni chłonnych i do ziemi,

h) dla pozostałych terenów ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w granicach 
działki budowlanej, lub do kanałów krytych, rowów otwartych, zbiorników retencyjnych i studni 
chłonnych na zasadach określonych przepisami odrębnymi,

i) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działek budowlanych do sieci kanalizacji 
deszczowej, na zasadach regulowanych przepisami odrębnymi,

j) przed zrzutem do odbiorników wody opadowe i roztopowe podlegają podczyszczeniu zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

k) w celu retencjonowania wód opadowych i roztopowych lub nadmiaru wód gruntowych dopuszcza się 
realizację otwartych lub podziemnych zbiorników retencyjnych oraz komór drenażowych w obszarach 
działek budowlanych;

3) zaopatrzenie w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejących i projektowanych sieci gazowych,

b) lokalizacja sieci gazowych w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy głównej (KDG), dróg 
publicznych klasy lokalnej (KDL) oraz dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD) na zasadach 
określonych przepisami odrębnymi,

c) dopuszcza się realizację alternatywnych źródeł gazu, w szczególności zbiorników na gaz płynny;

4) zaopatrzenie w ciepło:
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a) dla całego obszaru planu ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła zasilanych 
gazem, energią elektryczną, olejem niskosiarkowym, węglem spalanym w piecach niskoemisyjnych lub 
paliwami odnawialnymi,

b) zakazuje się stosowania do celów grzewczych miału, koksu oraz olei ciężkich i przepracowanych;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) nowe elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia oraz przyłącza do realizacji jako podziemne,

b) dopuszcza się napowietrzne sieci niskiego napięcia oraz przyłącza w przypadku przebudowy istniejącej 
linii, budowy nowej linii po śladzie istniejącej linii napowietrznej oraz budowy stanowiącej kontynuację 
istniejącej linii napowietrznej położonej w granicach planu lub poza jego granicami,

c) dopuszcza się realizację sieci elektroenergetycznych średniego napięcia jako podziemne lub 
napowietrzne,

d) zachowuje się istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne z dopuszczeniem ich przebudowy lub 
likwidacji,

e) lokalizacja stacji transformatorowych SN/nN z uwzględnieniem § 5 pkt 6 planu,

f) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w formie mikroinstalacji, w rozumieniu 
przepisów odrębnych, z wykorzystaniem promieniowania słonecznego,

g) lokalizacja sieci elektroenergetycznych w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy głównej 
(KDG), dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) oraz dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD) na 
zasadach określonych przepisami odrębnymi;

6) dostęp do sieci telekomunikacyjnych:

a) dla całego obszaru planu ustala się realizację nowych przewodowych sieci telekomunikacyjnych 
i teletechnicznych jako sieci podziemne,

b) lokalizacja kablowych sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych w liniach rozgraniczających drogi 
publicznej klasy głównej (KDG), dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) oraz dróg publicznych klasy 
dojazdowej (KDD) na zasadach określonych przepisami odrębnymi,

c) dla stacji bazowych telefonii bezprzewodowej ustala się realizację na warunkach określonych w § 
5 pkt 5.

2. Dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę obiektów i sieci infrastruktury technicznej w terenach 
innych niż tereny dróg, z wyłączeniem terenu lasu oznaczonego symbolem ZL.

3. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) obowiązek wyposażenia działek budowlanych w urządzenia i miejsca umożliwiające zbieranie odpadów;

2) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 13.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 16. Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi.

Rozdział 14.
Ustalenia szczegółowe

§ 17. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem E-1, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu – teren infrastruktury elektroenergetycznej – główny punkt zasilania;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki administracyjne, biurowe, garażowe oraz techniczne w formie wolnostojącej,

b) dopuszcza się łączenie funkcji w jednym budynku,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
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d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,

f) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,

g) dopuszcza się zagospodarowanie bez zabudowy kubaturowej,

h) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 4 kondygnacje,

j) maksymalna wysokość zabudowy – 14 m;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 2000 m 2;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 18. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami E-2, E-3 i E-4 , dla których ustala się:

1) przeznaczenie terenu – teren infrastruktury elektroenergetycznej – stacje transformatorowe;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) stacje wnętrzowe w formie wolnostojącej,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni działki budowlanej,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 80% powierzchni działki budowlanej,

e) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,

f) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

g) maksymalna wysokość zabudowy – 8 m;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 40 m 2;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym 
użytkowaniem.

§ 19. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KK-1, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu – teren kolejowy (linia kolejowa nr 69 Rejowiec – Hrebenne);

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakazuje się zabudowy kubaturowej nie związanej z prowadzeniem ruchu kolejowego,

b) lokalizacja obiektów na zasadach regulowanych przepisami odrębnymi,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni działki budowlanej,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 80% powierzchni działki budowlanej,

e) minimalna intensywność zabudowy – 0,001,

f) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,
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g) dopuszcza się zagospodarowanie bez zabudowy kubaturowej,

h) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m;

i) dopuszcza się lokalizację innych obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym dróg, 
przejazdów oraz przejść, na zasadach regulowanych przepisami odrębnymi;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym 
użytkowaniem.

§ 20. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KP-1 i KP-2, dla których ustala się:

1) przeznaczenie terenu – parking publiczny;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakazuje się zabudowy kubaturowej,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni działki budowlanej,

c) nawierzchnie utwardzone asfaltowe lub z kostki brukowej kamiennej, lub betonowej, lub płyt 
kamiennych lub betonowych;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) tymczasowych obiektów wystawowych,

c) tymczasowych obiektów handlowo-usługowych,

d) tymczasowych obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,

e) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 21. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN-1, MN-2, MN-3, MN-4, MN-5, 
MN-6, MN-7, MN-8, MN-9, MN-10, MN-11, MN-12, MN-13, MN-14 i MN-15 dla których ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolnostojącej, lokale użytkowe z usługami nieuciążliwymi,

b) funkcja gospodarcza i garażowa w formie wbudowanej w budynek mieszkalny jednorodzinny lub 
w formie budynków wolnostojących lokalizowanych na zapleczu działki budowlanej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni działki budowlanej,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,

f) minimalna intensywność zabudowy – 0,02,

g) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 
2 kondygnacje,

i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-
garażowych – 1 kondygnacja,
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j) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne jednorodzinne – 10 m,

- pozostałe obiekty – 6 m,

k) dla budynków istniejących wykraczających poza linie zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowy, 
nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m 2;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) tymczasowych obiektów wystawowych na terenach oznaczonych symbolami MN-1 i MN-2,

c) tymczasowych obiektów handlowo-usługowych na terenach oznaczonych symbolami MN-1 i MN-2,

d) tymczasowych obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych na terenach 
oznaczonych symbolami MN-1 i MN-2,

e) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 22. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN,U-1, MN,U-2, MN,U-3, MN,U-4, 
MN,U-5, MN,U-6, MN,U-7, MN,U-8, MN,U-9, MN,U-10, MN,U-11, MN,U-12, MN,U-13, MN,U-14, MN,U-
15 i MN,U-16, dla których ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, mieszkalno-usługowe i usługowe – w formie wolnostojącej,

b) funkcja gospodarcza i garażowa w formie wbudowanej w budynek mieszkalny jednorodzinny lub 
usługowy lub mieszkalno-usługowy lub w formie budynków wolnostojących,

c) dla wszystkich terenów, z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem MN,U-9, ustala się lokalizację 
wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych na zapleczu działki 
budowlanej,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni działki budowlanej,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,

g) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

h) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,

i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usługowego, 
mieszkalno-usługowego – 2 kondygnacje,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku gospodarczego, garażowego lub garażowo-
gospodarczego – 1 kondygnacja,

k) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne jednorodzinne, mieszkalno-usługowe, usługowe – 12 m,

- pozostałe obiekty – 6 m,

l) dla budynków istniejących wykraczających poza linie zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowy, 
nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;
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m) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii kolejowej z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m 2;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) tymczasowych obiektów wystawowych na terenie oznaczonym symbolem MN,U-9,

c) tymczasowych obiektów handlowo-usługowych na terenie oznaczonym symbolem MN,U-9,

d) tymczasowych obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych na terenie oznaczonym 
symbolem MN,U-9,

e) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 23. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami U-1, U-2 i U-3, dla których ustala się:

1) przeznaczenie terenu – usługi nieuciążliwe;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki usługowe w formie wolnostojącej,

b) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2,

c) pomieszczenia administracyjne i socjalne należy lokalizować w ramach budynków usług nieuciążliwych,

d) funkcja garażowa w formie wbudowanej w budynek usługowy, z dopuszczeniem lokalizowania 
obiektów wolnostojących na terenie oznaczonym symbolem U-2,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,

h) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,

i) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

- dla budynków usługowych – 3 kondygnacje,

- dla budynków garażowych – 1 kondygnacja,

k) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki usługowe – 12 m,

- pozostałe obiekty – 6 m,

l) dla budynków istniejących wykraczających poza linie zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowy, 
nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m 2;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,
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b) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 24. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U-4, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu – usługi nieuciążliwe;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki usługowe w formie wolnostojącej,

b) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2,

c) pomieszczenia administracyjne i socjalne należy lokalizować w ramach budynków usług nieuciążliwych,

d) funkcja garażowa w formie wbudowanej w budynek usługowy lub w formie budynków wolnostojących,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,

h) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

i) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

- dla budynków usługowych – 2 kondygnacje,

- dla budynków garażowych – 1 kondygnacja,

k) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki usługowe – 10 m,

- pozostałe obiekty – 6 m,

l) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii kolejowej z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m 2;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 25. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U-5, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu – usługi nieuciążliwe w zakresie: handlu, gastronomii, rekreacji, turystyki;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki usługowe w formie wolnostojącej,

b) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2,

c) funkcja garażowa w formie wbudowanej w budynek usługowy lub w formie budynków wolnostojących,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,

g) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,
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h) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

- dla budynków usługowych – 2 kondygnacje,

- dla budynków garażowych – 1 kondygnacja,

j) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki usługowe – 12 m,

- pozostałe obiekty – 6 m,

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m 2;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) letnich ogródków dla obiektów gastronomicznych, pod następującymi warunkiem - letnie ogródki 
gastronomiczne mogą być lokalizowane w pobliżu lokalu gastronomicznego posiadającego pełne 
zaplecze gastronomiczne i sanitarne do obsługi pracowników i gości,

c) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 26. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U-6, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu – usługi nieuciążliwe;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki usługowe w formie wolnostojącej,

b) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

c) pomieszczenia administracyjne i socjalne należy lokalizować w ramach budynków usług nieuciążliwych,

d) funkcja garażowa w formie wbudowanej w budynek usługowy lub w formie budynków wolnostojących,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,

h) minimalna intensywność zabudowy – 0,02,

i) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

- dla budynków usługowych – 2 kondygnacje,

- dla budynków garażowych – 1 kondygnacja,

k) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki usługowe – 10 m,

- pozostałe obiekty – 6 m;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m 2;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;
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6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 27. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U-7, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe – zabudowa usługowa,

b) uzupełniające – magazyny, hurtownie;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki usługowe i magazynowe w formie wolnostojącej,

b) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2,

c) pomieszczenia administracyjne i socjalne należy lokalizować w ramach budynków usługowych,

d) funkcja garażowa w formie wbudowanej w budynek usługowy lub magazynowy lub w formie budynku 
wolnostojącego,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,

h) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,

i) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

- dla budynków usługowych, magazynów, hurtowni – 2 kondygnacje,

- dla budynków garażowych – 1 kondygnacja,

k) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki usługowe, magazyny, hurtownie – 12 m,

- pozostałe obiekty – 6 m,

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m 2;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 28. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U-8, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu – usługi nieuciążliwe;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki usługowe w formie wolnostojącej,

b) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2,

c) pomieszczenia administracyjne i socjalne należy lokalizować w ramach budynków usług nieuciążliwych,
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d) funkcja garażowa w formie wbudowanej w budynek usługowy,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,

h) minimalna intensywność zabudowy – 0,05,

i) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 1 kondygnacja,

k) maksymalna wysokość zabudowy – 8 m,

l) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii kolejowej z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

m) dla istniejących budynków wykraczających poza linie zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowy 
i zmiany sposobu użytkowania z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m 2;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 29. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem UC-1, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe – zabudowa usługowa w zakresie: usług handlu, gastronomii, kultury oraz obiekty 
handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2,

b) uzupełniające – usługi rzemiosła, obsługi ludności, sportu i rekreacji, takie jak: fryzjerstwo, kosmetyka, 
siłownie, sale ćwiczeń, pielęgnacji ciała i ochrony zdrowia (SPA), itp.;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki usługowe w formie wolnostojącej,

b) pomieszczenia administracyjne i socjalne należy lokalizować w ramach budynków usługowych,

c) funkcja uzupełniająca w formie wbudowanej w budynek funkcji podstawowej,

d) funkcja garażowa w formie wbudowanej w budynek funkcji podstawowej lub w formie garażu 
wielopoziomowego,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej,

h) minimalna intensywność zabudowy – 0,05,

i) maksymalna intensywność zabudowy – 1,0,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 2 kondygnacje,

k) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,

l) dla garażu wielopoziomowego dopuszcza się realizację drugiej kondygnacji nadziemnej w formie 
parkingu otwartego;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 15 000 m 2;
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4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) letnich ogródków dla obiektów gastronomicznych, pod następującymi warunkami:

- letnie ogródki gastronomiczne mogą być lokalizowane w pobliżu lokalu gastronomicznego 
posiadającego pełne zaplecze gastronomiczne i sanitarne do obsługi pracowników i gości,

- zakaz sytuowania w obrębie ogródka form architektonicznych w postaci namiotów i zadaszeń,

c) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 30. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP-1, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu – usługi publiczne w zakresie: administracji, oświaty, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, ochrony zdrowia, kultury, opieki społecznej;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki usługowe w formie wolnostojącej,

b) pomieszczenia administracyjne i socjalne należy lokalizować w ramach budynków usługowych,

c) funkcja garażowa w formie wbudowanej w budynek usługowy lub w formie budynków wolnostojących,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki budowlanej,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20% powierzchni działki budowlanej,

g) minimalna intensywność zabudowy – 0,02,

h) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

- dla budynków usługowych – 4 kondygnacje, w tym czwarta w formie poddasza użytkowego,

- dla budynków garażowych – 1 kondygnacja,

j) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki usługowe – 16 m,

- pozostałe obiekty – 6 m;

k) dla istniejących budynków wykraczających poza linie zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowy 
i zmiany sposobu użytkowania z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 5000 m2;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 31. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem UZ-1, dla którego ustala się:
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1) przeznaczenie terenu – usługi zdrowia, w szczególności: rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, hipoterapii, 
dom opieki;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki w formie wolnostojącej,

b) pomieszczenia administracyjne i socjalne należy lokalizować w ramach budynków usługowych,

c) funkcja garażowa, gospodarcza, stajnie, ujeżdżalnie oraz pozostałe obiekty związane z działalnością 
terapeutyczną w formie wbudowanej w budynek usługowy lub w formie budynków wolnostojących,

d) dopuszcza się łączenie funkcji w jednym budynku,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,

h) minimalna intensywność zabudowy – 0,02,

i) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 2 kondygnacje,

k) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,

l) dla istniejących budynków wykraczających poza linie zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowy 
i zmiany sposobu użytkowania z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 5000 m 2;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 32. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami P,U-1, P,U-2, dla których ustala się:

1) przeznaczenie terenu: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowa usługowa;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć związanych z produkcją mas bitumicznych oraz wytwarzaniem biogazu;

3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki wolnostojące z dopuszczeniem funkcji mieszanych,

b) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2,

c) pomieszczenia administracyjne i socjalne należy lokalizować w ramach budynków usługowych, 
produkcyjnych lub magazynowych,

d) funkcja garażowa w formie wbudowanej w budynek usługowy, produkcyjny lub magazynowy lub 
w formie budynków wolnostojących,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej,

h) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

i) dopuszcza się zagospodarowanie bez zabudowy kubaturowej,

j) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,
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k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

- dla budynków usługowych, usługowo-produkcyjnych, produkcyjno-magazynowych i usługowo-
magazynowych – 2 kondygnacje,

- dla pozostałej zabudowy – 1 kondygnacja,

l) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,

m) dopuszcza się przekroczenie maksymalnej wysokości o 6 m dla obiektów i urządzeń niebędących 
budynkami, stanowiących element procesu technologicznego w prowadzonej działalności,

n) ustala się obowiązek nasadzenia i utrzymania w pasie terenu o szerokości 8 m wzdłuż terenu MN,U-3 
drzew i krzewów o rozbudowanej strukturze pionowej spełniającej rolę izolacji wizualnej, akustycznej 
i aerosanitarnej,

o) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością remontów, przebudowy 
i zmiany sposobu użytkowania z zastosowaniem pozostałych ustaleń planu,

p) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii kolejowej z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 3000 m 2;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

7) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 33. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami RM,U-1, RM,U-2 i RM,U-3, dla 
których ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych,

b) uzupełniające – usługi nieuciążliwe;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki wolnostojące z dopuszczeniem funkcji mieszanych w zakresie przeznaczenia podstawowego 
i uzupełniającego,

b) funkcja gospodarcza i garażowa w formie wbudowanej w budynek mieszkalny jednorodzinny lub 
usługowy lub mieszkalno-usługowy lub w formie budynków wolnostojących lokalizowanych na 
zapleczu działki budowlanej,

c) budynki inwentarskie należy lokalizować na zapleczu działki budowlanej,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni działki budowlanej,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,

g) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,

h) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,

i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usługowego, 
mieszkalno-usługowego – 2 kondygnacje,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku gospodarczego, inwentarskiego, garażowego 
lub garażowo-gospodarczego – 1 kondygnacja,

k) maksymalna wysokość zabudowy:
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- budynki mieszkalne jednorodzinne, mieszkalno-usługowe, usługowe – 10 m,

- pozostałe obiekty – 8 m;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 34. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami R-1 i R-2, dla których ustala się:

1) przeznaczenie terenu – tereny rolnicze;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – zakazuje się lokalizacji zabudowy, 
z dopuszczeniem o którym mowa w § 5 pkt 6 planu;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

4) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym użytkowaniem.

§ 35. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZL-1, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu – las;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakazuje się lokalizacji zabudowy,

b) ustala się zakaz realizacji utwardzonych ciągów komunikacyjnych;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

4) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym użytkowaniem.

§ 36. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZP-1, ZP-2 i ZP-3, dla których ustala 
się:

1) przeznaczenie terenu – zieleń urządzona;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabrania się lokalizacji zabudowy, za wyjątkiem:

- obiektów małej architektury ogrodowej takich jak: altany, miejsca odpoczynku, wiaty piknikowe, itp.,

- pomostów, punktów widokowych, itp.,

- obiektów dydaktycznych,

- obiektów sanitarnych (ustępy publiczne) na terenach oznaczonych symbolami ZP-1 i ZP-2,

- niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej i urządzeń wodnych,

b) lokalizacja obiektów z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

c) ustala się przebieg ścieżki pieszej zgodnie z rysunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 90% powierzchni działki budowlanej,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 2% powierzchni działki budowlanej,

f) minimalna intensywność zabudowy – 0,002,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 1787



g) dopuszcza się zagospodarowanie bez zabudowy kubaturowej,

h) maksymalna intensywność zabudowy – 0,01,

i) maksymalna wysokość zabudowy – 4 m;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

b) tymczasowych obiektów wystawowych,

c) tymczasowych obiektów gastronomicznych,

d) tymczasowych obiektów handlowo-usługowych,

e) tymczasowych obiektów dydaktycznych,

f) tymczasowych obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,

g) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, 
położonych na terenie budowy.

§ 37. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZR-1, ZR-2, dla których ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zieleń nieurządzona;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabrania się lokalizacji zabudowy kubaturowej, z dopuszczeniem o którym mowa w § 5 pkt 5 i 6 planu,

b) ustala się zakaz przekształcania rzeźby terenu,

c) dopuszcza się zagospodarowanie terenów zielenią urządzoną jako część zagospodarowania związanego 
z przyległym terenem zabudowy;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

4) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym użytkowaniem.

§ 38. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem WS-1, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu – wody powierzchniowe śródlądowe;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabrania się lokalizacji zabudowy kubaturowej,

b) dopuszcza się realizację pomostów, kładek i przejść pod warunkiem zachowania ciągłości i drożności 
przepływu wód,

c) dopuszcza się umocnienie skarp,

d) dopuszcza się wykorzystanie zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych na zasadach 
określonych przepisami odrębnymi,

e) dopuszcza się wykorzystywanie i zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji – na warunkach określonych w § 14;

4) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym użytkowaniem, celami rekreacyjnymi, wypoczynkowymi oraz badawczo-naukowymi.

§ 39. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDG-1, dla którego ustala się:
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1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy głównej (droga powiatowa, ul. Witosa);

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna, od 4 m do 21 m w granicach planu, zgodnie 
z rysunkiem planu,

b) dopuszcza się realizację zieleni urządzonej w liniach rozgraniczających drogi,

c) dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej,

d) przynajmniej z jednej ze stron pasa drogowego należy wykonać chodnik o minimalnej szerokości 
określonej przepisami odrębnymi,

e) ustala się realizację oświetlenia w liniach rozgraniczających drogi;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

4) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym użytkowaniem.

§ 40. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDL-1, KDL-2, KDL-3, KDL-4, KDL-
5, KDL-6, KDL-7 i KDL-8, dla których ustala się:

1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy lokalnej;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających:

- drogi oznaczonej symbolem KDL-1 – zmienna od 7 m do 30 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi oznaczonej symbolem KDL-2 – zmienna, od 12 m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi oznaczonej symbolem KDL-3 – zmienna od 11 do 37 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi oznaczonej symbolem KDL-4 – zmienna, od 12 m do 44 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi oznaczonej symbolem KDL-5 – zmienna, od 9 m do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi oznaczonej symbolem KDL-6 – 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi oznaczonej symbolem KDL-7 – 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi oznaczonej symbolem KDL-8 – zmienna, od 4 m do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza się realizację zieleni urządzonej w liniach rozgraniczających drogi,

c) dopuszcza się realizację zatok postojowych,

d) dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej,

e) ustala się realizację oświetlenia w liniach rozgraniczających drogi;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

4) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym użytkowaniem.

§ 41. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDD-1, KDD-2, KDD-3, KDD-4, 
KDD-5, KDD-6, KDD-7, KDD-8, dla których ustala się:

1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy dojazdowej;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających:

- drogi oznaczonej symbolem KDD-1 – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
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- drogi oznaczonej symbolem KDD-2 – zmienna, od 1 m do 6 m w granicach planu, zgodnie 
z rysunkiem planu,

- drogi oznaczonej symbolem KDD-3 – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi oznaczonej symbolem KDD-4 – 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi oznaczonej symbolem KDD-5 – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi oznaczonej symbolem KDD-6 – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi oznaczonej symbolem KDD-7 – zmienna, od 8 m do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi oznaczonej symbolem KDD-8 – zmienna, od 5 m do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) drogi oznaczone symbolami KDD-5 i KDD-6 należy zakończyć placami do zawracania o wymiarach 
zgodnych z rysunkiem planu,

c) dopuszcza się realizację zieleni urządzonej w liniach rozgraniczających drogi,

d) dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej,

e) dopuszcza się realizację zatok postojowych,

f) ustala się realizację oświetlenia w liniach rozgraniczających drogi;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

4) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym użytkowaniem.

§ 42. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KPJ-1, KPJ-2, KPJ-3, KPJ-4, KPJ-5 
i KPJ-6, dla których ustala się:

1) przeznaczenie terenu – publiczny ciąg pieszo-jezdny;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających:

- ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-1 – zmienna, od 5 m do 7 m, zgodnie z rysunkiem 
planu,

- ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-2 – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolami KPJ-3, KPJ-4, KPJ-5 i KPJ-6 – 6 m, zgodnie z rysunkiem 
planu,

b) dopuszcza się realizację części pieszej i jezdnej w jednym poziomie bez rozróżnienia między częścią 
pieszą i jezdną,

c) ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolami KPJ-3, KPJ-4 i KPJ-5 należy zakończyć placami do 
zawracania o wymiarach zgodnych z rysunkiem planu;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 15;

4) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym użytkowaniem.

Rozdział 15.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 43. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MN,U, U, UC, UP, UZ, P,U, RM,U, stawkę 
procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% oraz dla 
pozostałych terenów w wysokości 1%.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 27 – Poz. 1787



Rozdział 16.
Postanowienia końcowe

§ 44. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

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

3. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Krasnystaw.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Janusz Rzepka
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/277/2018

Rady Miasta Krasnystaw

z dnia 15 marca 2018 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, 

Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) Rada Miasta Krasnystaw rozstrzyga co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Krasnystaw ogłosił w prasie miejscowej oraz 
poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, 
Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2. Termin wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu został określony w dniach od 05.09.2017 r. do 
26.09.2017 r., a w dniu 26.09.2017 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu rozwiązaniami.

3. W ogłoszeniu wyznaczono nieprzekraczalny termin na dzień 10.10.2017 r. w którym osoby fizyczne 
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące 
projektu planu.

§ 2. Rada Miasta Krasnystaw stwierdza, że do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, 
Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie we wskazanym terminie wpłynęły dwie uwagi, z których jedna 
została w całości uwzględniona przez Burmistrza Miasta Krasnystaw.

§ 3. Rada Miasta Krasnystaw pozostałą uwagę rozstrzyga następująco:

W dniu 10 października 2017 r. złożono wniosek o ujęcie w planie dla ulicy Tytoniowej drogi – ciągu 
pieszo-jezdnego o szerokości 5 m wzdłuż działki nr 90/1. Projektowany ciąg połączyłby ulicę Tytoniową 
z projektowaną drogą na granicy działek 90/1 a dz. 98/1 i 98/2 i służyłby jako droga dojazdowa do działek 
zabudowy mieszkalnej powstałych poprzez podział działki 90/1.

Uwaga nieuwzględniona. Dla przedmiotowej działki budowlanej zagwarantowano obsługę 
komunikacyjną drogami publicznymi oznaczonymi symbolami KDL-7 i KDD-5. Natomiast podział 
nieruchomości może nastąpić w trybie przewidzianym ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121).

§ 4. 1. Przyjęcie uwagi wymagało ponowienia procedury w zakresie wyłożenia projektu planu do 
wyłożenia do publicznego wglądu.

2. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Krasnystaw ogłosił w prasie miejscowej oraz 
poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, 
Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
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3. Termin wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu został określony w dniach od 31.10.2017 r. do 
21.11.2017 r., a w dniu 20.11.2017 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu rozwiązaniami.

4. W ogłoszeniu wyznaczono nieprzekraczalny termin na dzień 05.12.2017 r. w którym osoby fizyczne 
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące 
projektu planu.

§ 5. Rada Miasta Krasnystaw stwierdza, że do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, 
Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie we wskazanym terminie wpłynęły trzy uwagi.

§ 6. Rada Miasta Krasnystaw rozstrzyga złożone uwagi następująco:

1) W dniu 4 grudnia 2017 r. złożono wniosek o zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem P,U-1 
pod usługi nieuciążliwe – U. Uwaga związana z protestami wobec prób realizacji na przedmiotowym 
terenie wytwórni mas bitumicznych oraz biogazowni rolniczej.

Uwaga uwzględniona częściowo. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krasnystaw przyjętego Uchwałą Nr XLIII/283/98 Rady Miasta Krasnegostawu 
z dnia 29 kwietnia 1998 r., zmienionego Uchwałami Nr XXXIV/252/2009 Rady Miasta Krasnystaw 
z dnia 13 listopada 2009 r., Nr X/73/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 października 2011 r., Nr 
XII/98/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XII/86/2015 Rady 
Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 r. przedmiotowy teren został wskazany pod rozwój 
przemysłu/usług i oznaczony na załączniku graficznym symbolem U/P. Dla przedmiotowego terenu 
w ww. studium przewiduje: „zabudowa podstawowa – obiekty produkcyjne, usługowe, magazynowe, 
hurtownie, składy, stacje obsługi pojazdów w tym stacje paliw, budynki funkcji mieszanych, zabudowa 
pomocnicza”. Mając na względzie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) nakładający obowiązek 
sporządzenia planu miejscowego zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz wnioski gestorów terenu o uwzględnienie przeznaczenia terenu wynikającego ze 
studium, uwagę uwzględnia się częściowo. Z przedsięwzięć dopuszczonych na tym terenie wyklucza się 
przedsięwzięcia związane z produkcją mas bitumicznych i wytwarzaniem biogazu, które były 
przedmiotem protestu mieszkańców.

2) W dniu 4 grudnia 2017 r. złożono wniosek o zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem P,U-1 
pod usługi nieuciążliwe – U. Uwaga związana z protestami wobec prób realizacji na przedmiotowym 
terenie wytwórni mas bitumicznych oraz biogazowni rolniczej.

Uwaga uwzględniona częściowo. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krasnystaw przyjętego Uchwałą Nr XLIII/283/98 Rady Miasta Krasnegostawu 
z dnia 29 kwietnia 1998 r., zmienionego Uchwałami Nr XXXIV/252/2009 Rady Miasta Krasnystaw 
z dnia 13 listopada 2009 r., Nr X/73/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 października 2011 r., Nr 
XII/98/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XII/86/2015 Rady 
Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 r. przedmiotowy teren został wskazany pod rozwój 
przemysłu/usług i oznaczony na załączniku graficznym symbolem U/P. Dla przedmiotowego terenu 
w ww. studium przewiduje: „zabudowa podstawowa – obiekty produkcyjne, usługowe, magazynowe, 
hurtownie, składy, stacje obsługi pojazdów w tym stacje paliw, budynki funkcji mieszanych, zabudowa 
pomocnicza”. Mając na względzie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) nakładający obowiązek 
sporządzenia planu miejscowego zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz wnioski gestorów terenu o uwzględnienie przeznaczenia terenu wynikającego ze 
studium, uwagę uwzględnia się częściowo. Z przedsięwzięć dopuszczonych na tym terenie wyklucza się 
przedsięwzięcia związane z produkcją mas bitumicznych i wytwarzaniem biogazu, które były 
przedmiotem protestu mieszkańców.

3) W dniu 4 grudnia 2017 r. złożono uwagę dotycząca terenu P,U-1 stanowiącą wniosek o wyłączenie 
przeznaczenia „P” (obiekty produkcyjne, składy, magazyny) i pozostawienie tego terenu pod usługi 
nieuciążliwe „U”. Wniosek związany z negatywnym stanowiskiem wyrażonym przez mieszkańców wobec 
prób uzyskania pozwolenia na budowę biogazowni i wytwórni mas bitumicznych.
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Uwaga uwzględniona częściowo. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krasnystaw przyjętego Uchwałą Nr XLIII/283/98 Rady Miasta Krasnegostawu 
z dnia 29 kwietnia 1998 r., zmienionego Uchwałami Nr XXXIV/252/2009 Rady Miasta Krasnystaw 
z dnia 13 listopada 2009 r., Nr X/73/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 października 2011 r., Nr 
XII/98/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XII/86/2015 Rady 
Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 r. przedmiotowy teren został wskazany pod rozwój 
przemysłu/usług i oznaczony na załączniku graficznym symbolem U/P. Dla przedmiotowego terenu 
w ww. studium przewiduje: „zabudowa podstawowa – obiekty produkcyjne, usługowe, magazynowe, 
hurtownie, składy, stacje obsługi pojazdów w tym stacje paliw, budynki funkcji mieszanych, zabudowa 
pomocnicza”. Mając na względzie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) nakładający obowiązek 
sporządzenia planu miejscowego zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz wnioski gestorów terenu o uwzględnienie przeznaczenia terenu wynikającego ze 
studium, uwagę uwzględnia się częściowo. Z przedsięwzięć dopuszczonych na tym terenie wyklucza się 
przedsięwzięcia związane z produkcją mas bitumicznych i wytwarzaniem biogazu, które były 
przedmiotem protestu mieszkańców.

§ 7. 1. Przyjęcie uwag wymagało ponowienia procedury w zakresie wyłożenia projektu planu do wyłożenia 
do publicznego wglądu.

2. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Krasnystaw ogłosił w prasie miejscowej oraz 
poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, 
Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

3. Termin wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu został określony w dniach od 10.01.2018 r. do 
30.01.2018 r., a w dniu 25.01.2018 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu rozwiązaniami.

4. W ogłoszeniu wyznaczono nieprzekraczalny termin na dzień 13.02.2018 r. w którym osoby fizyczne 
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące 
projektu planu.

§ 8. Rada Miasta Krasnystaw stwierdza, że do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, 
Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie we wskazanym terminie nie wpłynęła żadna uwaga.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/277/2018

Rady Miasta Krasnystaw

z dnia 15 marca 2018 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), po zapoznaniu się z projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, 
Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie, Rada Miasta Krasnystaw postanawia:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty 
(mieszkańców) stanowiące – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) zadania własne gminy, zapisane w niniejszym planie obejmują:

1) ład przestrzenny, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i przyrody oraz gospodarkę wodną;

2) gminne drogi i ulice;

3) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie 
czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

2. Realizacja ww. inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), ustawą z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328, z późn. 
zm.) oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.).

3. Sposób realizacji ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych 
gminy określają uchwalane przez Radę Miasta Krasnystaw, strategie, plany i programy w tym m.in. wieloletnie 
plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwestycyjne 
i inne.

§ 2. 1. Zadania w zakresie ww. inwestycji finansowane będą w całości lub w części z budżetu gminy oraz 
ze źródeł zewnętrznych (takich jak m.in. środki własne przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, środki 
strukturalne, fundusze unijne i poza unijne, kredyty i pożyczki oraz inne), w oparciu o obowiązujące przepisy 
i zawarte umowy.

2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

3. Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy oraz inwestycje, 
których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy będą uchwalane w uchwale budżetowej Rady Miasta 
Krasnystaw.
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