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W nawiązaniu do wniosku z dnia 20 stycznia 202Ż roku w sprawie wydania
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzewtego m. Lubartowa
dla działek grunfu o numerach: 447,448 i 449 położonych w Lubartowie, w obrębie
4 - Zagrody Lubartowskie, Urząd Miasta Lubartów informuje, Że dla terenu na którym
połoŻone są przedmiotowe działki obowiązują ustalenia Uchwały Nr )oOil/220l97
Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 27 \utego 1997 r. w sprawie I części zmian
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartowa lDz.
Urz. Woj. Lubel. z 1997 r. poz.79, zl998r. poz.|7l,22007 r. po2.902,22021 r.

po2.30431.
Zgodnie z ustalęniami powołanej Uchwały działkt gruntu nt 448 i nr 449 IeŻą

wgranicach obszarów oztaczonych symbolami: ,,116 UPs'' i ''110 ZZ", a działka
gruntu nr 447 połoŻonajest w obrębie obszaru oznaczonęgo symbolem,,116 UPs oraz
w granicach terenu oznaczonego symbolem,,448 US".

Ponadto dziaŁki gruntu nr 448 i nr 449 oruz część działki nr 447 leŻąca
wobszarze ,,116 UPs" znajdują się w ',Strefie Ochrony Wartości Krajobrazu
Prryrodniczego", natomiast wschodnia częśÓ działk't nr 447 połoŻona wgranicach
terenu oznaczonego symbolem,,448 US'' znajduje się w granicach obszaru' na którym
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi razlna 500 lat.

Załącznik:

- opieczętowany wyrys i wypis zplanumiejscowego
dla terenu, na któr)'m połozone są ww. działki.

otrz}'mują:
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UCHWAŁA NR xxxll220l97

RADY MIEJSKIEJ W LUBARTOWIE

Z DNIA}7 LUTEGO 1997 ROKU

w sprawre:

I częŚci zmian miejscowego planu ogólnego
zago sp o darowania przest rzennego

Miasta Lubartowa

logłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1997 r. poz.79
z późn. zm.z DZ.Urz. Woj. Lubel. z 1998 r. poz.I7lrDz.

IJrz. Woj. Lubel.22007 r. poz.902r I)2. Urz. 'Woj. Lubel.
z 202I r. poz.3043l
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Prźgotrrpllrlsug i HhlnlofuaUCHWAŁA NR XLIII| 321 l 0 6
RADY MIASTA LUBARTOW
z dnia 9 października 2006 r.

w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartowa -

część I

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.5, oraz art.40 ust.l i art/l ust.l ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr I42
Z 2OOI t.) poz. 1591 z póżniejszymi zmianami), a takŻe art.8 ust.l i art.26 ustawy
z dnia 7 hpca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzenrtym (tekst jednolity: Dz. u. Nr 15 z 1999 r.,

poz. I39 Z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80' poz.717 zpóźn. zm.) Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

R0ZDZLAŁI
Przepisy ogólne

$1

1. Uchwala się zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzenrtego Miasta Lubartowa,
zatw ier dzonych uchwałami :

1) Nr XXXIl220l97 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 2l lutego 1997 r.

w sprawie I częŚci zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Lubartowa (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 10, poz.79 z dnia 12 maja l99] t. z póŻn. 77TL. w
Dz. Urz. Woj ' Lub. Nr 1 1, poz.I7l z dnia 16 częrwca 1998 r.),

2) Nr XIIl83l99 Rady Miejskiej w Lubartowie z drria 28 czerwca 1999 t. w sprawie II części
zmiarl miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przesttzewtego Miasta Lubartowa
(Dz.IJrz. Woj. Lub. Nr 44, poz.736 z dnia 14 września 1999 r.),

obejmujące obszar w granicach administracyjnych miasta, bez obszatów określonych jak nizej:
a) obszar ograniczony drogami o planowanychoznaczeniach: O43KDL (AI. Zvłycięstwa) _

}4II<DZ - 042I{JL - O I KDS- 1 9 (obwodnica),
b) obszar ograniczony drogami o planowanychoznaczeniach: 0100KDL (ul. Łąkowa) _

0120KDD - 0117KDD - 01 10KDD - 096rAZ,
które będą przedmiotem kolejnych części zmian miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Lubartowa

2. Zachovn:ją swoja waŻnośó, w elementach nie sprzęcznych z miejscowym planem zagospodaro-

wania przestrzenrtego Miasta Lubartowa wskazanym w ust. 1 oraz obowiązującymi przepisami
prawa' ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przesttzennego uchwalone:

1) Uchwałą Nr XXVI|r66l96 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 30 sierpnia 1996 r.

w sprawie I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
Wierzbowa II w Lubartowie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubel-
skiego Nr 23 z dnia 8 listopada 1996 r.,

2) Uchwałą Nr XXXIX/260197 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 11 września 1997 r.

sprawie II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrtego osiedla Wierzbowa
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Urząd Miasta Lubartów
WydziałNieruchomoścfifląłouąnifurtowie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 21,

Pnostreennego i tbf}Ęryl z dnia 7 listopada 1997 r,

3) Uchwałą Nr XII/75/99 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 28 czerwca 1999 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania ptzestrzenrtego osiedla Zwycięstwa I
w Lubartowie ogłoszona w Dziermiku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 44, poz.
735 z dnia 14 września 1999 r.

4) Uchwała Nr XIV/108/99 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 1 pażdziemika 1999 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ogrody
w Lubartowie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 63' poz.
I54I z dnia l9listopada 1999 r.

3. Ustalenia planu vłytaŻone zostają w postaci niniejszej uchwały oraz załączników:

1) nr 1 - rysunek podstawowy planu, w skali 1:5000,

2) nt Zai 2b _ rysunki zpolityką strefową, w skali 1:5000,

które wraz zuchwałą są integralnymi częŚciami ustaleń planu.
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l. oznaczenia graficzne uzyte w rysunku planu są obowią4ującymi ustaleniami plarru'
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uPs - OBSZAR SPORTU

- oBsZAR URZĄDZEN INFRASTRUKTURY TECI1NICZNEJ

- oBSZAR URZ4ozlŃ KoMUNIKACYJNYCH

W - OBSZARWOD OTWARTYCH

KD... - OBSZAR TRAS KOMUNIKACYJNYCH

KK

- oBsZAR unz4ozoŃ RoLNICTWA

- OBSZAR LASOW I GOSPODARKI LESNEJ

- OBSZAR MIEJSKIEJ ZIELENI PUBLICZNEJ

TK

- TERENY KOMUNIKACJI PIESZEJ

,.-, ,* ń - GRANICA ADMINISTRACYJNA MIASTA

,-r- 6 - GRANICE TERENoW NIE oBĘTYCH ZMIANAMI PLANU

- OBSZAR KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ
l unz4pznŃ KoLEJowYCH

- NUMER I SYIvIBOL DROGI

- ALEJE I SZPALERY DRZEW

- Ścmzru RowrRowE I sPAcERowE

STREF'Y OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

-soKl

-soK2

-soK3

- LINIE RoZGRANICZAJĄCE oBSZARY o ROZNYM RoDZAruUZYTKoWANIA

(l4ó) - NUlvfER KOLEJNY TERENU

01l2t0D

- STREFA LOKAIZACJI OBIEKTOW
WIELKOKUBATUROWYCH PRZEK. 2000 m ?.U
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1. Ilekroó w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o

a) Planie _ naleŻy przez to rozumieó ustalenia planu, o którym mowa w $ 1 ust. 1 niniejszej
uchwały,

b) Przepisach szczególnych _ naleŻy przez to rozumięć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi,

c) Rysunku planu - naleĘ ptzez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:5000 stanowią-
cymzałączniki nr 1 - 3 do niniejszej uchwały,

d) Przeznaczeniu podstawowym _ naleŻy ptzez to rozumieć takie ptzeznaczenie, które powinno
ptzeważai na danym terenie .vqiznaczorrym liniami rozgraniczającymi,

e) Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieó rodzaje ptzęZnaczenia inne niż
p o dstawo we, któ re uzup ełniaj ą lub wzb o gac aj ą pr zeznaczente p o d stawowe,

fl Terenie _ należy przez to rozumieÓ teren o przeznaczeniu podstawowym określonego rodzaju,
wryznaczony na rysuŃu planu liniami rczgraniczającymi,

d Działce budowlanej - należy przez to rozumieÓ nieruchomośó gruntową lub działkę gruntu lub
zabudowaną działkę gruntu' której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej
oraz wyposaŻenię w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów
budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego lub umożliwiają
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynkow iurządzeń połozonych na tej działce.

h) Wtórnej parcelacji - naleŻy przez to rozumieć, podział istniejących działek na mniejsze pod
warunki em w zr'aczerria doj azdu do no wo wydzi e 1 ony ch dziaŁek,

i) Intensywności zabudowy - należy przez to rozumieó wskaźnik, o którym mowa w $ 34,
j) Usługach - naIeŻy pIzez to rozumieó obiekty i pomieszczenia, ptzeznaczone do wykonywania

działalności, której celem jest zaspakajanie potrzeb ludności.
k) Strefie - naleŻy przez to rozumiei obszar Wznaczony na rysunku planu' obejmujący tereny o

różnym przeznaczeniu, w którym obowiązują szczegó|ne zasady uzytkowania i gospodarki
przesttzenią zwłaszcza w kontekście wymagafl' ładll przestrzer'rtego, urbanistyki i architektury,
walorów architektonicznych i Wajobrazowych, wymagań ochrony środowiska przyrodniczego,
zdrowia orazbezpieczeństwa ludzi i mienia, atakŻe wymagań osób niepełnosprawnych, wyma-
gań ochrony dztedzictwa kulturowego i dóbr kultury, walorów ekonomicznych przestrzeni i
praw własnoŚci, potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.

l) Ekspozycji biernej _ naleŻy przez to rozumieó widok na obiekt lub zespół obiektów, wnęttze
architektoniczne lub jego częśó spoza ich obrębów.

m) Eksporycji czynnej - naleŻy przez to rozumieć widok z wnęttza architektonicznego
(np. placu, ulicy, parku, itp.) lub obiektu (np. pałac, kamienica, itp.) na otoczenie i przedpole
widoku.

1. Pojęcia niezdefiniowane w ust' 1 należy rozumieć zgodnie z definicjami zavłartymi w przepisach
szczegolnych.

2. Użycie w rysunku planu symbolu podwójnego (np.: UK/NIN, MR/UCrz) - oznaczaprzeznacze-
nie terenu dla obu fuŃcji.

$4

Na ustalenia o przeznaczenil i warunkach zagospodarowania terenu składają się obowiązujące w
planie:
1) ustalenia ogólne dotyczące ptzeznaczęnia i warunków zagospodarowania terenów za-warte w

rozdziale I niniejszej uchwały,
2) ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów zawarte w rozdziale II niniejszej

uchwały.
3) ustalenia dotyczące warunków zagospodarowania terenów wynikające ze stref polityki prze-

strzennej zawarte w rozdziale III niniejszej uchwały,

1
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4) ustalenia zawierĄące inne ograniczenia lub zasady dysponowania tereĄffi*iiNd#ft.f##'ęprlĘJj8rg,%niu

dzęnia określonych rodzajów działalności, Pzegirzonnełn i BolRic'wa
5) ustalenia za'warte na rysunku planu w załącznikach nr 1 - 3 do niniejszej uchwały.

$s

W $$ 27-3Żi336-52 niniejszej uchwały określone zostająpodstawowerodzĄeprzeznaczęniatere-
nów, jak również inne dopuszczalne rodzaje ptzę7naczenia, a także warunki ich dopuszczenia.

$6

1. W zagospodarowaniu poszczegolnych terenów dopuszcza się lokowanie róŻnych programów w
celu wytworuetia struktur wielofunkcyjnych o wyŻszym standardzie wyposażenia. Dotyczy to
zarówno jednostek juŻzręalizowanych, jakteznowoprojektowanych.

z. Z programu zagospodarowania, o którym mowa w ust. 1' wyklucza się lokowanie na vłyzna-
czonych terenach mieszkaniolvych obiektów o uciążliwości wykraczającej poza granice nieru-
chomości.

$7

1) Opróczustalęń zavłntychw rozdzialeII, dotyczącychprzeznaczeniaposzczego|nych obsza-
rów terenów, obowiązujątakŻe warunki zagospodarowania wynikające zichprzynależności
do strefy lub stref polityki przestrzenrrcj

1. Na terenie na\eŻącym do kilku stref polityki przesttzennej obowiązują wszystkie nie wyklucza-
jące się waruŃi zagospodarowania określone dla tych stref.

2. W przypadku, gdy w warunkach zagospodarowania dla jednego terenu występują sprzeczności
w treści ustaleń, wynikające z przynależnoŚci do różnych stref polityki przestrzennej, pierw-
szeństwo w stosowaniu mają przepisy według następującej kolejności:

1) przepisy ustanowione w celu ochrony i ksztahowania Środowiska,
2) przepisy ustanowione w celu ochrony i kształtowania dóbr kultury,
3) przepisy ustanowione w celu ochrony i kształtowaniaprzyrody oruz krajobrazu,
4) przepisy zawierające warunki dla pozostałych stref.

2. Przepisy zawierające zakazy i ograniczenia dla danej strefy mają pierwszeństwo przed przepi-
sami zawierającymi dozwolenie dla innej strefy obejmującej ten sam teren.

$8

1. Zagospodarowanie terenów powinno byó zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub dopusz-

czalnym, przy zachowaniu waruŃów przewidzianych dla przeznaczenia dopuszczalnego i stref
polityki przestrzewrcj.

2. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnego z ich przeznaczeniem, istniejąca zabudowa nie-
zgo dna z ty m pr zeznaczeni em mo ze byó p o ddawana :

1) przebudowie i remontom nie powodującym powiększenia dotychczasowej kubatury,
2) iozbudowie do 600 m3 kubatury, w\iczając w to kubaturę istniejącąbez konstrukcji dacho-

wei, jeśli są to budynki mieszkalne na obszarach o przeznaczeniu RP-1, ZZ, ZD, Ro, RP-z,
UC, UP, PS.

8
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pzefrrzerfud94ęgp.{g;e1owego Zagospodarowania terenów dopuszcza się wprowadzanie czasowego spo-
sobu ich zagospodarowania, jedynie w formie:
1) urządzenia parkingów o nawierzchni prowizorycznej - rozbieralnej,
2) terenowy ch urządzeń sportowo-rekreacyj nych i placó w zabaw,
3) urządzeń zieleni rekreacyjnej, ozdobnej i innej, bęz moŻliwoŚci wprowadzatia trwałych na-

sadzen,
4) ustawienia obiektów o funkcji usługowej nie związanych trwale z gruntem w formie kio-

sków, stoisk sezonowych, itp'

4. Nie przewiduje się innych czasowych form zagospodarowania terenu.

$e

1. W przypadku, gdy warunki obowiązujące w strefach obejmujących dany teren uniemozliwiałyby
realizacje inwestycji z zahesu przezuaczenia podstawowego przepisy określające ptzęznacze-
nie podstawowe danego obszaru mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki
obowiązujące w strefach obejmujących ten teren, przy uwzględnieniu ustaleń $72.

2. Przepisy określające warunki obowiązujące w strefach polityki ptzestrzennej obejmujących
dany teren mają pierwszeństwo przed przepisami określającymi przeznaczenie dopuszczalne d|a
danego teręnu.

s10

1. W przypadku' kiedy na ustalone w planie przeznaczenie podstawowe danego terenu nie zostało
wykorzystane, co najmniej 60Yo, a w przypadku obszaru UP i ZP 80% jego powierzchni, roz-
strzygnięcie o lokalizacji przedsięwzięcia z zakręsu przeznaczenia dopuszczalnego winno byÓ
dokonane na podstawie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu w
oparciu, o którą zostaną zagwarantowane korzystne warunki dlarealizacji celów z zakłesu prze-
znaczenia podstawowego v,raz z kalkulacją, w której wykazane zostanie nienaruszenie obowią-
zującej dla danego terenu relacji procentowej pomiędzy ogólną powierzchnią tego obszaru, a
powierzchnią zajętą pod istniejące Zagospodarowanie z za\<resuptzeznaczenia dopuszcza|nego.

2. Zasięgtej koncepcji i problematykę określi właściwy organ administracji samorządowej.

3. Bilans, o którym mowa w ust. 1 winien byÓ dokonywany ptzez Zsumowanie powierzchni dzia-
łek zajmowanych pod istniejące i nie ptzeznaczone do likwidacji obiekty i utządzenia, w któ-
rych prowadzona jest działalnośc zaliczana do przeznaczenia dopuszczalnego. UdziaŁ tej po-
wierzchni w bilansie ogólnej powierzchni terenu o danym przeznaczeniu podstawowym wyzna-
czapozostałąpowierzchnię możli,wą do zagospodarowania na cele , rulo"rrptzeznaczenia do-
puszczalnego.

4. o akceptacji bilansuterenuikoncepcji, o którychmowawust.2i3 rozstrzygawłaściwy organ
admini stracj i samor ządowej .

$ 11

Powierzchnia zajęta na cele z zakresu ptzezuaczenia dopuszczalnego dla danego terenu przezna-
czenia moŻe zostać powiększona o nie więcej niŻ I0o^ określonej w planie powierzchni ptzezna-
czenia dopuszczalne go.

9
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$ 12 Wydział Nieruchomości' Piirlovlania
Paestrzennego i llo lnict,lla

1. Przebieg linii rozgraniczającychterenu o różnych rodzajachptzeznaczeniamoŻe byÓ zmieniony

w celu dostosowania go do aktualnego stanu własności lub użytkowania pod waruŃiem, ze od-

ległośÓ linii nowo poprowadzonej od ustalonej na rysunku planu nie przekracza I0 m oraz, Że

powierzchnia zadnegó z terenu o podstawowm plzeznaczeniu nie będzie pomniejszona o wię-

cej niŻ 10% powieruchni ustalonej na rysunku planu.

2. o akceptacji bilansu niezbędnego dla dochowania warunku określonego w ust. 7 rozstrzyga

właŚciwy organ administracji samorządowej.

$13

o potrzebie dodatkowych studiów, opracowań, analiz lub kalkulacji, o których mowa w przepisach

planu stanowi właściwy organ administracj i samorządowej .

$14

Ustala się obowiązek uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych dla obiektów uŻyteczności

publicznej, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a także każdej ptzestrzeni publicz-

nej.

$ ls

Ustala się obowiązek ograniczeniawszelkiej uciąŻliwości do granic własnej posesji.

$16

Dla nowych inwestycj i na działkach lub terenów niezagospodarowanych ustala się obowiązek

bilansowania miejsc parkingowych w granicach własnych parceli' lub w miejscach specjalnie

do tego przeznaczonych' w ilości minimum 1 miejsce garazowe lub parkingowe na 1 mieszka-

nie i 1 miejsce parkingowe lub garażowe na25 m'powierzchni uzytkowej usług.

W przypadku istnienia uwarunkowań loka|izacyjnych uniemożliwiających spełnienie wymo-

gów określonych w p.1, w szczególności wynikających z wielkości działki, charakteru zabl-
óoo'y, jej połózenia w Wielofunkcyjnej Strefie Śródmiejskiej, lub w Strefie ochrony Konser-

watorstiej Miasta Lubartowa a takźe innych uwarunkowań kulturowych, przyrodruczych

i technicznych, udokumentowanychprzez Inwestora właściwy organ administracji samorządo-

wej może dopuściÓ odstępstwo od powyższych ustaleń.

$17

1. Dla wznaczonych obszarów zabudowy mieszkaniowej ustala się następujące zasady parcelacji

gruntów:
I) Zakazwydzielania, jako odrębnych działek, części terenów pod budynkami po obrysie tych

budyŃów bez wydzielenia terenu przynaleŻnego' niezbędnego do racjonalnego korzystania

z budynku.
2. Zakazwydzielani a działki i ustanawiania j ej odrębnej własności j eżeli :

1) nie ma mozliwości zapewnienia jej bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

2) riema możliwości ustanowienia dla niej odpowiedniej służebności drogowej.

3. Zakazdokonywaniapodziałów i wydzielania nowych działek dla potrzeb:

1

2.

10
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Wydział Nietucholllości, Planovyania

P nestr&)risoriqą0'ego zago spodarowania tymczasowego,
2) nowego zagospodarowania tymczasowego.

4. Ustalenia zawarte w ust. 2 nie obowiązują w przypadku wtórnych podziałów mających na celu
jedynie regulację stosunków własnościowych, anievłydzielanie działek gruntu przeznaczonych
pod zabudowę.

$18

1) Dopuszcza się możliwość sytuowania budynków bezpośrednlo przy granicy dziaŁki budowlanej,
o ile wynikaÓ to będzie Z wymogów przyjętej formy i rodzaju zabudowy, lokalizacji, a takżę
racjonalnego wykorzystania terenu działki i umożliwienia uzyskania poprawlych efektów
przesttzennych, a w szczegolności w przypadku budowy:
a) segmentu budynku bliźntaczego,
b) elementu zabudowy szeregowej,
c) elementu zabudowy pierzejowej, itp.
d) budynków gospodarczychi garażowych, itp.

$1e

1) Trasy sieci infrastruktury technicznej naleŻy lokalizowaó na terenach wyznaczonych liniami
regulacyjnymi istniejących i projektowanych dróg' po uzyskaniu zgody ichzarządcy.

2) Dla nowoprojektowanych ulic zaleca się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza
jezdniami.

Dopuszcza się, w przypadkach koniecznych, możliwość prowadzenia sieci poza liniami regulacyj-
nymi ulic oraz ciągów technicznych infrastruktury, pod warunkiem spełnienia wymogów określo-
ny ch pr zez przepi sy szcze gólne

$20

$21

1. Plan ustala następujące zasady obsługi inżynieryjnej w zakresie zaopattzenia w wodę:
1) z istniejących i projektowanych sieci systemu wodociągowego miasta, z dopuszczeniem rea-

lizacji studni indywidualnych do czasu realizacji miejskiej sieci wodociągowej,
2) dopuszcza się adaptację istniejących ujęć wód podziemnych' vłyłączonych z czył.rtej eks-

ploatacji na źródła awaryjne i źródła do zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych,
3) ustala się lokalizację studni przewidzianych do zaopatrzenia w wodę w warunkach specjal-

nych, zgodnie z rysunkiem planu,
4) ustanawia się strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęó wód przewidzianych do eks-

ploatacji.
5) na terenach strefy ochrony bezpośredniej ujęó wód obowiązuje:

a) zakaz odprowadzenia wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły przedostaÓ się do
urządzefi służących do poboru wody;

b) nakaz zagospodarowania terenu zielenią;
c) nakaz ograniczenia do niezbędnych potrzeb ptzebywania osób niezatrudnionych na

stałe przy urządzeniach do poboru wody;
d) nakaz szczelnego odprowadzenia poza granice strefy ochronnej ścieków z urządzei

sanitamych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy urządzeniach służą-
cych do poboru wody.

6) na terenach strefy ochrony pośredniej obowiązuje zakaz'.
a) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych;

11
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b) rolniczego wykorzystywania ścieków, w tym stosowania q*"*ł3$LJfl:::]:il():;:,ll.ir]]"'''
c) stosowania środków ochrony roślin o wysokiej toksyczności;
d) budowy drógtranzytowych bez wykonania kanalizacjiburzowej w ich obrębie;
e) lokalizowani magazynów produktów ropopochodnych oraz rurociągów do ich trans-

portu;

0 utylrizacji ścieków ptzez doły chłonne;
g) budowy zakładow przemysłowy ch zagtaŻających j akości wód;
h) lokalizowania dużych ferm hodowlanych,
i) przechowywania i składowania środków chemicznych i toksycznych bęz ich zabez-

pieczenia przed możliwością infiltracji do gruntu;
j) budowy nowych ujęÓ wody;
k) lokalizowaniaskładowiskodpadów;
D eksploatacjikopalin;
m) nakaz objęcia okresowymi kontrolami PIOS inwestycji mogących pogorszyÓ stan śro-

dowiska i znajdujących się w strefie ochronnej' w tym głównie stacji paliw płynnych.

2. P|anustala następujące zasady obsługi inżynieryjnej w zakresie odprowadzania ścieków:
1) z istniejących i projektowanych sieci systemu wodociągowego miasta, z terenów zwaĘch

zespołów zabudowy miejskiej winno następować do miejskiego systemu kanalizacji sanitar-
nej, ptzy założeniu adaptacj i oraz r ozbudoorry układu przesyłowe go,

2) na terenach ekstensywnej zabudowy dopuszcza się realizację lokalnych urządzefikanalrizacji
sanitarnej wyposażonych w indywidualnę oczyszczalnie przydomowe lub zbiorniki bezod-
pływowe,

3) stosownie do wymogów określonych obowiryującymi przepisami szczególnymi ustala się
obowiązek instalowania urządzeń podczyszczania ścieków przemysłowych dla nowo reali-
zowanych za\<ładów przemy słowych,

3. Plan ustala następujące zasady obsługi inżynieryjnej w zakresie odprowadzaniawód opadowych:
1) ustala się obowiązek odprowadzania wód opadowych z terenów skoncentrowanej zabudowy

mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej oraz układu ulicznego do miejskiego systemu ka-
naltzacji deszczowej' który powinien być wyposuŻany w urządzenia do podczyszczaniawód
opadowych na głównych ciągach odpływowych przed wylotami do odbiornika.

2) na terenach ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się powierzchniowe odpro-
wadzanie wód opadolvych do gruntu.

4. Plan ustala, jako zasadę, obsługę inżynieryjną w zakresie zaopattzenia w ciepło z miejskiego
systemu ciepłowniczego lub własnych żródeł ciepła.

5. Plan ustala, jako zasadę, obsługę inzynieryjną w zakresie zaopatrzenia w gM z miejskiego sys-
temu gazownicze1o lub własnych zbiorników gazowych.

6. Plan ustala następujące zasady obsługi inzynieryjnej w zakresie zaopatrzęnia w energię elek-
tryczną:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywaó się będzie z sieci ivrządzeil' elektroenergetycz-

nych miejskiego systemu ęlektroenergetycznego ) poptzęZ sieci magistralne i rozdzieLcze
średniego i niskiego napięcia oraz przyłącza, a takŻe z własnych, alternatywnych żródeł
energii elektrycznej.

2) ustala się strefy uciązliwości linii napowietrznych niskiego' średniego oraz wysokiego na-
pięcia o szerokości:

a) linia napowiętrzna SN-15 kV - 2x7,5 m
b) linia napowietrzna WN-l10 kV - 2x I7,5 m

- ustalenia powyŻsze obowiązują do czasu likwidacji wskazanych wyŻej linii napowietrz-
nych lub zastąpienia ich liniami kablowymi.

3) wprowadza się zakaz realizowania nowych linii napowietrznych średniego i niskiego napię-
cia na terenach silnie zurbanizowanych. Realizacja linii napowietrznych możliwa jest na
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Pzestrzennegoqboffiła$h miasta i terenach słabo zurbanizowanych, o ile nie sprzeciwiają się temu ustalenia
strefowe.

7. Plan ustala następujące zasady obsługi inżynieryjnej w zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną:
1) obsługa telekomunikacyjna realizowanabędzie przęZ operatorów telefonii stacjonarnej oraz

telefonii komórkowej cyfrowej i analogowej za pośrednictwem sieci telefonicznej w kanali-
zacji telefonicznej lub j ako kable telefoniczne doziemne.

2) wprowadza się zakaz lokalizowania napowietrznych linii telefonicznych na terenach silnie
zurbanizowanych.

3) dopuszcza się mozliwość realizacji sieci telefonicznych napowietrznych na obrzężach
miasta.

s22

Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej odbywaó się będzie w oparciu o warunki dys-
ponentów sieci i utządzeń obsługi technicznej miasta.

1. W celu ochrony środowiska zamieszkania przed uciążliwością drogi i ruchu drogowego, na
etapie projektowania i wykonania drogi, na\eży dązyÓ do zachowania istniejącego stanu śro-
dowiska orazw zależności od potrzeb do stosowania środków służących jego ochronie.

2. JeŻeli prognozowane poziomy hałasu i wibracji w otoczeniu drogi przekraczać będą lub prze-
Waczają wartości dopuszczalne określone w przepisach odrębnych, przy projektowaniu drogi
lub jej wykonaniu naleŻy przewtdzieó zastosowanie odpowiednich środków ochrony, określo-
nych w przepisach szczególnych.

3. Uruądzenia służące ochronie środowiska powinny byó sytuowane w pasie drogoWYffi, zgodnie
z warunkami wynikaj ąc y mi z przepisów szczególnych.

$23

s24

s26

W celu poprawy stanu higieny atmosfery, zaleca się dla nowo realizowanych inwestycji
i modemizacji istniejących obiektów, stosowanie gazu ziemnego oruzpaliw niskoemisyjnych,tzw.
ekologicznych lub podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

$2s

Wprowadza się zakaz zabudowy kubaturowej do dolin rzecztych i na ich zboczach, suchych dolin i
wąwozów.

Plan ustala składowanie odpadów komunalnych na centralnym składowisku w Nowodworze. Dla
systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w planie uwzględnia się funkcjonowanie lokal-
nych punktów gromadzenia odpadów.

l3
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Pzestzennego i Rolnictwa

Zasady za go sp o darow ania teren ów w edłu g ro dzaj ów przeznaczenia

s27

1' Wyznacza się ,,obszar Mieszkaniowy Mwl'' z podstaworym przęznaczęniem terenów pod

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz Z obiektami i urządzeruami towarzyszącymi
o intensywności zabudovry mieszkaniowej (netto) 0,90 - 7,2liczotej w granicach projektu za-
go sp o darow anla dziaŁk|

2. W obszarze, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizację:
1) obiektów usfug publicznych,
2) obiektów usług komercyjnych,
3) wyodrębnienia terenów zieleni publicznej,
4) lrządzeń sportu,
5) urządzeń infrastruktury technicrnej niezbędnej dla obsługi obszaru,
6) obiektów drobnej wytwórczości nieuciązliwych dla otoczenia'
7) vządzeń komunikacyjnych z wyjątkiem stacji paliw,

3. obiekty Iub utządzenia, o których mowa w ust. 2 można lokalizowaÓ pod warunkiem nienaru-
szenia ustaleń obowiązuj ących dla stref pol ityki prze strzennej .

R0ZDZIAŁII

s28

$2e

1. Wyznacza się ,,obszar Mieszkaniowy Mw-2'' z podstawowm przeznaczeniem gruntów pod
zabudowę mieszkaniową wieloro dzinrlą i jednorodzinną (mieszaną) vłraz z obiektamt i urządze-
niami towarzyszącymi, w tym urządzeniami infrastruktury technicznej, o intensyłvności zabu-
dowy mieszkaniowej (netto) 0,60 - 0,90 liczonej w granicach projektu zagospodarowania
działki.

2. Dopuszcza się nadto lokalizację obiektów iurządzeń, o których mowa w $ 27 ust.2, które moż-
na lokalizowaÓ pod warunkiem jak w $ 27 ust. 3.

3. obszary Mw-2 traktuje się na równi z obszatami przeznaczonymi pod budownictwo jednoro-
dzinne w rozumieniu przepisów szczególnych.

1. Wyznacza się ,,obszar Mieszkaniowy MN'' z podstawowym przeznaczenięm gruntów pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną wraz Z towarzyszącymi obiektami i
wządzeniami (w tymvządzeniami technicznymi), o intensywności zabudowy do 0,6 liczonej w
granicach planu zagospodarowania działki i maksymalnej wysokości zabudory: 7 m do naj-
vłyŻszego gzymsu i 12 m do kalenicy.

2. Dopuszcza się nadto lokalizację obiektów itltządzen, o których mowa w $ 27 ust. 2, które moż-
na lokalizowaó pod warunkiem jak w $ 27 ust.3.

l4
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Pnostngnń)olgk'1iaq'qię zaleczy administracyjno-technicznych lub socjalnych dla przedsiębiorstw, usług
ko mercyj nych' szkół pr zy zakłado wych i o śro dkó w do sko na lęnia zaw odo we go,

4) usługi komercyjne
5) usługi publiczne
6) tereny zieleni,
7) przebldowę i rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych w celu poprawy standardów

lub do zwiększenia dotychczasowej powierzchni uzytkowej nie więcej niŻ o 70%o,

8) adaptację irrnych budynków na cęle mieszkaniowe.

3. obiekty lub urządzenia, o których mowa w ust.2 moŻna lokalizowaó pod warunkiem,
ze stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie ptzeznaczenia podstawowego,

$40

1. Wyznacza się ,,obszarUrządzefi Rolnictwa'' - (obszar RU) z podstawowymprzeznaczeniem
gruntów podurządzenia produkcji rolnej oraz obsługi gospodarki rolnej. W obszarze, o którym
mowa w ust. I dopuszcza się ponadto lokalizację:
1) usług komercyjnych _ ptzy drogach,
2) urządzeń komunikacyjnych - przy drogach,
3) urządzeń infrastruktury technicznej,
4) obiektów admini stracyj no -socj alnych lub techni cznych
5) terenówzieleni.

2. obiekty Iub urządzenia, o których mowa w ust.2 można lokalizowaó pod warunkiem:
1 ) zachowan ta zasady , aby powier zcllnia działki takich obiektów hb urządzeń proj ektowanych

i istniejących z zabesu użytkowania dopuszczalnego łącznie nie zajmowały więcej niŻ 15 %o

danego obszaru.
2) lokalizacji inwestycji wymienionych w ust.1 pkt.1-2 w pasie terenu do 100 m od krawędzi

jezdni.

$41

1. Wyznacza się ,,obszar Rolny'' _ (obszar RP) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:
1) uprawy polowe, w granicach terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem RP-l,
2) łąki i pastwiska, w granicach terenów ozrLaczonych w rysunku planu symbolemZZ,
3) ogrody dziilkowe, w granicach terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem ZD,
4) uprawy ogrodnicze, w granicach terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem Ro'
5) uprawy polowe z istniejącą zabudowa siedliskowąrozpnoszoną w granicach terenów ozna-

czonych w rysunku planu symbolem RP-2.

2. W obszarze, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizację:
1) terenów zieleni, tras spacerowych i vrządzeli' zapewniających dostęp do zespołów zieleni

wzdŁuŻ istniej ących cieków wodnych
2) terenów przeznaczonych pod zalesienia,
3) urządzeń infrastruktury technicznej i dróg lokalnych,
4) urządzeń komunikacji, moteli, zajazdów, campingów oraz targowisk lokalizowanych przy

drogach o znaczeniu lokalnym, w pasie terenu do 200m od krawędzi jezdni,
5) cmentarzy oraz obiektów sakralnych i urządzen cmentarnych towarzyszących związanych

z cmentarzami w granicach lokalizacji ich stref ochronnych,
6) zabudowy mieszkalnej i gospodarczej związanej z prowadzeniem gospodarstw ogrodni-

czych i rolnych nadziałkach wydzielonych na terenach Ro i RP-2.

3. W obszarze, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się także:
1) przebudowę i remont istniejących budynków mieszkalnych w celu poprawy standardów

zamięszkania jak w $ 8 ust.Z, pkt. 2,
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2) wymianę substancji w istniejących budynkach mieszkalnych w przypadhęs&alęmułtędmóę,e
nego uniemożliwiaj ącego prawidłowe użytkowanie.

4. obiekty lub urządzenia, o ktorych mowa w ust.2 moŻna lokalizowaó pod warunkiem zachowa-
nia zasady, aby takie obiekty lub urządzenia projektowane i istniejące z zakłesuprzeznaczenia
dopuszczalnego łącznie nie zajmowały więcej niŻ 20 %o danego obszaru. Wskazany w ust. 4
współczynnik nie dotyczy terenów oznaczonych symbolami ZP i RL.

1. Wyznaczasię ,,Obszar Lasów ilJrządzeń obsługi Gospodarki Leśnej'' _ (obszar RL) z pod-

stawowym przeznaczeniem gruntów pod lasy ochronne w rozumieniu przepisów szczególnych.

2. W obszarze, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
I) urządzefi infrastruktury technicznej
2) lrządzeń sportu, wypoczynku i turystyki,
3) budynków i urządzen oraz obiektów mieszkalnych słuzących bezpośrednio gospodarce

leśnej.

3. obiekty \uburządzenia, o których mowa w ust.2 pkt.l i 2moŻnalokalizować pod warunkiem:
1) dostosowania do charakteru i wymagań ptzeznaczenia podstawowego'
Ż) zachowania zasady, aby takie obiekty lub utządzenia projektowane, i istniejące,

z zakłesu pIzeznaczenia dopuszczalnego łącznie nie zajmowały więcej niz 3 oń danego
obszaru.

s4Ż

$43

1. Wyznacza się ,,obszar Zielreni Publicznej'' - (obszar ZP) z podstawowym ptzęznaczeniem
gruntów pod:
l) zieletl, p arkową w r az z urządzeniami i ob i ektam i tow ar zy szącymi
2) zie|eńizolacyjną
3) skwery i zieleńce
4) zielefi nieurządzoną i zieleń towarzyszącą ciekom wodnym (łącznie z zagospodarowaniem

cieku)
5) cmentarze

2. W obszarze, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1) obiektów sakralnych i wządzen cmentarnych towarzyszących, w granicach lokalizacji

cmentarzy i ich stref ochronnych,
2) pojedynczych plenerowych obiektów kultury (galerie plenerowe, amfiteatry, kina otwarte)

i ekspozycj i, za vłyjątkiem ptzeznaczęnta ZP wymienionego w ust. 1 , pkt.2 - 3 i 5
3) parkingów związatych z obsfugą obszaru ZP, za wyjątkiem ptzeznaczenia ZP wymienione-

go w ust.1, pkt.2 -3 i 5
4) urządzeń sportu i rekreacji, placów zabaw oraz małych obiektów handlu i gastronomii

w obszarach ZP wymienionych w ust.l pkt.1,
5) małych obiektów handlowych w obszarach ZP wskazanych w ust.l pkt.5, o ile ich funkcja

wynika z podstawowego przeznaczenia tych terenów,
6) urządzeń i sięci infrastruktury technicznej
7) zalesien
8) ogródków działkowych

3. W obszarach określonych w ust.l pkt. 2 I 5 wyklucza się lokalizację utządzeń sportu
i rekreacji' placów zabaw orazmałych obiektów handlu i gastronomii
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Wydział Ęet przebudowę i remont istniejących budynków mieszkalnych w celu popra-
, zgodnie z $ 8 ust.2, pkt. 1, oraz moŻliwość rekonstrukcji załoŻeń zabytkowych

przy zastosowaniu przepisu $ 72,

5. obiekty lub urządzenia, o których mowa w ust.2 moŻna lokalizowaÓ pod warunkiem:
1) dostosowania do charakteru i wymagań ptzeznaczęnia podstawowego'
2) zachowania zasady, aby tereny pod urządzenia niekubaturowe projektowane i istniejące

z zalrcesu pIzeznaczenia dopuszczalnego łącznie nie zajmowały więcej niŻ 20 ,ń danego
obszaru, a parkingi 5Yo danego obszaru ZP, natomiast w przypadku urządzen kubaturowych
nie więcej niż I}Yo.

$44

1. Wyznacza się ',obszar Spońu'' _ (obszar UPs) z podstawowymprzeznaczeniem gruntów pod
utządzenia sportowe.

2. W obszarze, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się także:
1) usług komercyjnych,
2) usług publicznych
3) terenów zieleni publicznej,
4) urządzeń komunikacyjnych zavłyjątkiem stacji paliw
5) utządzeń infrastruktury technicznej

3. obiekty Iub urządzenia, o których mowa w ust.2 można lokalizowaó pod warunkiem:
1) dostosowania do wymagań przeznaczenia podstawowego'
Ż) zachowania zasady, aby takie obiekty lub vtządzenia projektowane i istniejące z zabesll

ptzęznaczęnia dopuszcza|nego łącznie nie zajmowały więcej niż 20 oń danego obszaru UPs,
aw przypadku zieleni publicznej bez ograniczen.

4. obiekty i urządzenia, o których mowa w ust. Ż położone w Strefie Zalewowej Wody Stuletniej
nie mogą mieó, z uvłagi na zagrożenia powodziowe, charakteru trwałych obiektów budowla-
nych

$45

1. Wyznacza się,,Obszar Usług Turystycznych'' - (obszar UCt) z podstawowymprzeznacze-
niem gruntów pod urządzenia turystyczno-rekreacyjne (pola namiotowe, obiekty o charaktęrzę
niekubaturowym - boiska i urządzenia sportowo-rekreacyjne).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się nadto lokalizację:
1) parkingów o nawierzchni rozbieralnej i przesiąkliwej,
2) obiektów infrastruktury technicznej, których realizacja dostosowana winna byÓ do zalewo-

wego charakteru obszaru.
3) obiektów kubaturowych, nie związanych trwale z gruntem, które niezbędne są do obsługi

fuŃcji podstawowych, a ich realizacja dostosowana winna byó do zalewowego charakteru
obszaru.

3. obiekty i urządzenia, wymienione w ust. 1 i 2, połoŻone w Strefy Zalewowej Wody Stuletniej'
nie mogą mieó charakteru trwałych obiektów budowlanych z uwagi na zagroŻenia powodziowe.

$46

I. Wyznacza się,,Obszar Urządzeń Infrastruktury Technicznej'' - (obszar TK) z podstawo-
Wm ptzeznaczeniem gruntów pod :
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Urząd Miasta I'ubaitów
5. Warunki kształtowania struktury miasta i intensywności zabudo*y oH€EJd $|$'@er1p$'i, 

Plano'iiania" Pześthennego i Bolniotwa

6. Procedury uściślające w szczególnych przypadkach warunki zagospodarowania zawarte są
w$72.

$ss

1 . W celu zachowania szczegóInych wańości przyrody, krajobrazu i warunków naturalnych, usta-
nawia się ,,Strefę ochrony Szczególnych Wartości Prryrodnicrych'' w granicachwyznaczo-
nych na rysunku planu.

2. Na obszarach położonych w Strefie działaniami podstawolvymi są ochrona i konserwacja
wartości naturalnych (między innymi: łęgów, zadrzevmen, łąk, pół, cieków i zbiorników wod-
ny ch z pasami ptzybrzeŻnymi).

3. Na obszarach położonych w Strefie działatiem dodatkowym jest rekultywacja znlszczonych
fragmentów kraj obrazu przyrodniczego.

4. Na obszarach położonych w Strefie ochrony Szczególnych $/artości Przyrodniczych zabronio-
ne jest:
1) budowa nowych obiektów i urządzefi oraz nadbudowa i rozbudowa obiektów istniejących

z wyjątkiem przypadków określonych w ust.5, orazryznaczonychplanem'
2) budowa nowych i rozbudowa istniejących elementów infrastruktury i dróg z wyjątkiem

przypadków określonych w ust.5, orazryznaczonych planem,
3) wprowadzanię zmianw uksztahowaniu i pokryciu naturalnym tefenu,
4) wprowadzanie funkcji określonych w ustaleniach dotyczących przeznaczenia terenu jako

dopuszczalne z wyjątkiem przypadków okręŚlonych w ust.5.

5. Na obszarach położonych w Strefie dopuszcza się, o ile przepisy szczegó|ne nie stanowią ina-
czej: budowę i rozbudowę obiektów, lrządzen elementów infrastruktury technicznej
i dróg słuzących fuŃcjonowaniu Strefy zgodnie z celem jej ustanowienia.

$s6

1. W celu ochrony terenów otwartych przed ńezorganizowaną urbanizacją oruz zabezpieczenia
terenów dla potencjalnego rozwoju miastą ustanawia się ,,Strefę ochrony Krajobrazu
Otwartego" w granicachryznaczonych na rysunku planu.

2. Na obszarach położonych w Strefie działaniem podstawowym jest ochrona terenów otwartych.

3 ' W obrębie strefy obowiązuje zakaz realizacji zwartej lub skupionej zabudowy kubaturowej mo-
gącej zamykaÓ widok na otwarty krajobrazWznaczonych obszarów.

4. Na terenach położonych w Strefie dopuszcza się budowę obiektów, oraz elementów infrastruk-
tury technicznej i drog,przy uwzględnieniu przepisl $ 72.

$s7

1. W celu przywrócenia przyrodniczej i kulturowej funkcji terenów otwartych
i ograniczenia uciąŻliwoŚci działalności przemysłowych, dla uzyskania warunkow równowagi
ekologicznej oraz walorów estetycznych miasta, ustanawia się,,Strefę Restrukturyzacji i Re-
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P zest rzo n nqql śBltŻ&łowerowych,
2) dróg pieszo-jezdnych dla dojazdów do pojedynczych działek,
3) urządzeń infrastruktury technicznej,
4) terenów zieleni.

3. SzerokoŚó dróg pieszych w liniach rczgtaniczających ustala się 3 - 10 m.

$s2

1. Wyznacza się ''Tereny komunikacji rowerowej _ KR'' z podstawowym ptzeznaczeniem grun-
tów pod wydzielone drogi rowerowe.

2. Na terenach' o których mowa w ust. I dopuszcza się lokalizaĄę:
1) terenów zieleni,
2) ltządzeń infrastruktury technicznej .

3. Szerokośó dróg rowerowych ustala się na 3-6 m.

$s3

1. Za|<ł.ada się usytuowanie sieci infrastruktury technicznej w pasach technicznych ulic zgodnie z $
50 ust.4.

2. Przy braku miejsca w liniach regulacyjnych ulic na ułożenie sieci dopuszcza się w uzasadnio-
nychprzypadkach możliwość prowadzenia sieci poza pasami technicznymi ulic.

3. Wzdłuz, trasy przebiegu sieci gazowej WC w planie Wznacza się streĘ bezpieczenstwa o za-
sięgu 25 m, po obu stronach, od osi gazociągu do linii zabudowy.

1) W obrębie strefy obowiązuje zakazrealizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
2) W strefie bezpieczeflstwa dopuszcza się, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami

planu, możliwośó lokalizacji zabudowy gospodarczej w odległości 15 m od osi gazociągu, Po
obu jego stronach.

ROZDZIAŁIII
Zasady zagospodarowania terenów według stref polityki przestrzennej.

$s4

1. W granicach stref polityki przestrzerrlej ustanowione zostają warunki zagospodarowania dla
terenów położonych w dane strefie, które obowiązująnazasadach określonych w $ 7.

2. Warunki zagospodarowania terenów wynikające z ochrony środowiska i przytody określają
$$ 55,57 i 58.

3. Warunki zagospodarowania terenów wynikające z ochrony krajobrazu i dóbr kultury okreŚlają
$$ 56 i 60-68 orazvlymienione wyżej $$ 55 i 57, które uwzględniająobarcdzaje ochrony łącz-
nie.

4. Warunki wynikające z ochrony i ksztahowania widoku na najbardziej wartościowe fragmenty
miasta określa $ 67.
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UCHWAŁA NR X)<xazlg 1202|
RADY MIASTA LUBARTÓW
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Wydział Ni eruchr;n'iości, Pianowania

Przostrzcnnego i P'olnletwa

z dnia 10 czerwca 20Żl r

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubańów

Na podstawie art. 18 ust. Ż pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. zŻ0Ż0 r.
poz.7l3, 1378) oraz art.ŻO ust. 1i art.Ż1 ustawy zdnia Ż'7 marca Ż003r. oplanowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.IJ. zŻ0Ż|r. poz.747,784,9ŻŻ) wrwiązku zUchwałą Nr XXXVI|Ż30|09 Rady Miasta
Lubartów zdnia l9października 2009r. wsprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów, Uchwałą Nr XXXVIVŻ3Ż1O9 Rady Miasta Lubartów z dnia
20 listopadaŻO09 r. w sprawie zmiany UchwĄ Nr XXXVVŻ30|09 Rady Miasta Lubartów z dnia 19 października
ŻOO9 r. w sprawie prrystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów
wczęści doĘczącej załącznikow nr 5, nr13, nr 19 oraz Uchwałą NrXXXVIII|Ż41|D9 Rady Miasta Lubartów
zdnia 28grudnia 2009r. wsprawie zmiany UchwaĘ Nr XXXVI|Ż30I09 Rady Miasta Lubartów zdnia
79 paŹdziernika 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Lubartów, Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

s 1. 1. Stwierdza się, Że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Lubartów nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Lubartów, uchwalonego UchwałąNrYIIl45/20l9 Rady Miasta Lubartów zdnia 12 kwietnia Ż0I9 r.

2.Uchwala się zmianę UchwĄ nr XLIIU321/06 Rady Miasta Lubańów zdnia 9pażdziernika 2006r.
w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartowa _ część I' w zakresie
ustaleń tekstowych oraz graflcznych - stanowiących treśó niniejszej uchwĄ wraz z załącznikami nr: 1.1, l.2, 1 .3,

l.4,l.5,7'6,7.7,1.8, l.9' 1.10, 1.1l,l.l2,1.13, 1.l4,1.75,1.16,7.l7,1.18, l'19,7.Ż0,7.Ż1,7.22,l.23,LŻ4do
niniejszej uchwĄ.

3. Granice opracowania wskazane są na rysunkach zmiany planu sporządzonych na kopii mapy zasadniczej
w skali 1 :1000 - zaŁączniki wymienione w ust. 2.

4. Załącznikami do niniejszej uchwaĘ są:

1) załącznik nr 2 _ rozstrzygnięcie Rady Miasta Lubartów o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
zmiany planu;

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Lubańów o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu
inwesĘcji zzaVłesu infrastruktury technicznej' które naleŻą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich
fi nansowan i a, zgodn ie z przepisami o fi nansach publ icznych ;

3) załączniknr 4 _ dokument elektroniczny zawiera1ący dane przestrzenne.

s 2. 1. Ilekroó w niniejszej uchwale jest mowa o:

l)ptanie _ naleĘ przez to rozumieć ustalenia UchwĄ nr XLIII1321/06 Rady Miasta Lubartów zdnia
9 października 2006 r. w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Lubartowa _ częśó|;

2) zmianie planu - naleĘ przez to rozumieó zmianę ustaleń: UchwĄ nr XLIII13Ż1/06 Rady Miasta Lubartów
z dnia 9 pażdziernika 2006 r. w sprawiel. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Lubańowa - częśó I oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, doĘczących terenów
położonychwobszarachwskazanychw$1ust. 1pkt2lit.a-bplanu,wzakresieobjętymniniejsząuch*uĘ.

Z.Pozostałe pojęcia niezdefiniowane w$ 2ust. 1naleĘ rozumieó zgodnie zdefinicjami zawaĘmi w$
3 ust. 4 zmiany p|anu orazwynikającymi z przepisów odrębnych.

s3.W Uchwale nr XLIII132I/06 Rady Miasta Lubartów zdnia 9paździerrtika 2006r. wsprawię: zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartowa - częśÓ I wprowadza się następujące

zmtany:.

1) w Rozdzialę I w $ 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Strona I
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Przcstrzłil4quułnsłB$iĄL zostały; zmiana Uchwały nr XLIII/321/06 Rady Miasta Lubartów z dnia 9 października
2006 r. w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowąnia przestrzennego Miasta Lubartowa - część
I (w zalcresie ustaleń tekstowych i graficznych) oraz kolejne części zruian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, doĘczqce terenów położonych w obszarach wskazanych u $
] ust. l pk2lit. a-b planu - stanowiqce treść Uchwały Nr XXXI/219/202] Rady Miasta Lubartów zdnia
I0 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Lubartów wraz z:

l)załqcznikami graficznymi nr: ].], I.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6' 1.7, ].B, 1.9, 1.10' ].11, l.12, l.]3, 1.14, 1.]5,
1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24;

2) załqcznikiem nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Lubartów o sposobie rozpatrzenia młag wniesionych do
pr oj e kt u zmiany p I anu,'

3) załqcznikiem nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Lubartów o sposobie realizacji zapisanych w zmiąnie
planu inwesĘcji z zalłresu infrastruhury technicznej, które należq do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ichfinansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

4) załqcznikiem nr 4 - dokument elektroniczny zawierajqcy dane przestrzenne.";;

Ż)w Rozdziale Iw $ 2 dodaje się ust. Żwbrzmienlu:,,Ż. oznaczenia graficzne uĄte wrysunkach zmiany planu
ustalenia anu.

L[bllA RfiZGRAN$aAJĄCA TEREI\IY 0 RÓŹNYM PMrZilACZEN|U
LuB RÓŻNYCI.{ ZA$A*ACł-{ ZAsssP*aAxOWAN lA

Y v N l EPRIE KMCZĄLI\iA Ll N lA ZABU ils\ń/Y

-l $RANICA $TffirY 0cHRONhlEJ ss Llr'łll KOL*JoWf;J NR 30

I{r:: GnANl*A *B$ZARu 0$JĘTHGO xMlANĄ pLANU

TrRffi ZABil nO\Ątr r'ń l tsaK&}l l*weJ J Hnl{0nsDZl N NIJ
e s*FUsaf;r[NlEM u$ŁUG

TEREN ;As tJ s*!Yy M l [$rKĄN l oWEJ {Wl E LoR$nn NN HJ'

'}[nN 0R0*Ił N F{ EJ } l usŁUcOWEJ

TEftEilI EABU*SWY M $ZKAI\IISWEJ JTDN*Rfi*UINNEJ
/ U$ŁUG0I/VEJ
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T*RrN ;A$un$WY U$ŁlJGCIWrJ
/ K*MUNIKACJI $AMSSHSNSWIJ

TrRIN ROZM l rsuCZEN lA $slrK{Ów l{ANnL0WY*l-l s
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L
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$sALrNlA l F0nZRŁtJ Nl[RtJtH$M*śCl
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3)w Rozdziale Iw $ 2 dodaje się ust.3 wbrzmieniv,,3. oznaczenia graficzne użyte wrysunkach zmiany planu

ę*wW'wW' zAs}Ęs
tzŁCI;r

U $ CI Ku M E NTswAr\ł tG s ZŁ0ZA s U R0WcslĄl M l [ł E nAtNYsl-ł
LUBART*\ry} - WYŁĄCZsr{rGs Z [KsFLfrATA0Jl

clĄs K0MUN|KACYJNY PsaA CIs$xAxgM $BJĘTYM
ZMIANĄ PLANU

JIZSNIA

W FN SJNTTSWANA NAPOWI ETRU NA I.I I'I IA T LT TTROTN XNS ffYCTNA WN. 1 
.I 
$ KV

!YaAZ Z 0n$eARgM pA$A T[cŁllł0LoGlcZNr$0 4$ L{ETRÓtłf {Żx20 M 0D osr ł_lNl|]

pRZEB}x$ slĄsu RsWEn0WEs0 l plr$ur*0

4) w Rozdziale I dodaje się $ 3aw brzmieniu:,,l. Dla obszarów objętych zmianq planu - załqcznik nr: ].I, ].2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, LB, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23,

].24 ustala się, że ilekroć jest mowa o:

l) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy usta.w wraz z aktami wykonawczymi,'

Ż) działce inwestycyjnej - należy przez to rozumieć działkę budowlanq, zespół takich działek lub część działki
przewidzianej do wydzielenia, na hórych realizuje się inwesĘcję objętq jednynt, ewentualnie etapowym
pozwolenienl na budowę ;

3) nieprzekraczalnej linii zttbudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczonq na rysunkach zmiany planu,
poza hórq zakazuje się wznoszenia zabudowy, z wyłqczeniem: balkonów, wykuszy, Iogii, gzymsów, okapów,
podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części

G tAl{ l se Ąr,M l ft l$TResYJ ilA M IA$TA LlJ $ĄRT*!Y
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uzbrojenia terenu oraz budowlami infrastruhury technicznej; Pzestzennego i Rolnicl"va

4) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętq przez budynek w stanie
wykończonym; powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy Zewnętrznych lcrawędzi budytku na
powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystajqcych ponad powierzchnię terenu,

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych,

ośw ietlenia zewnętrzne go,

c) powierzchni zajmowanej przez obiekty pomocnicze, np. szklarnie, altany;

6) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość nlierzonq od poziomu terenu przy najniżej
położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdujqcym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku

do poziomu najwyŻszego elementu budynku - kalenicy, atĘki, bqdź najwyżej położonego punktu dachu,

z wyłqczeniem kominów oraz obieWów i urzqdzeń infrastruktury technicznej;

1)froncie działki - należy przez to rozumieć część działki, od strony której istnieje podstawowa dostępność

komunikacyjna zapewniona przez drogi, z których odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;

8) infrastrukturze technicznej _ należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne),

urzqdzenia i nłiqzane z nimi obiekĘ, w tym instalacje odnawialnych źródeł energii, służqce w szczególności
do: obsługi obszaru objętego planem w zalcresie: zaopatrzenia w wodę, ciepło, chłód, zaopatrzenia w energię
elektrycznq, zaopatrzenia w paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, ustnłanic odpadów, telekomunikacji,
radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urzqdzenia służqce zaspokajaniu potrzeb bytowych

uży tkow n ików n i e ruc ho m o ś c i ;

9) infrastrukturze komunikacyjnej _ naleĄ przez to rozumieć budowle liniowe wraz z obiektąmi inżynierskimi,
urzqdzeniami orąz instalacjami, stanowiqce cąłość techniczno-użytkowq, służqce do obsługi ruchu kołowego

oraz pieszego;

l0) intensywności zabudowy należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, zgodnie z pojęciem prawnym olcreśIonym w ustqwie

o p I an ow an iu i z ago s p o d ar ow an iu pr z e s trz ennym ;

II) terenowych urzqdzeniach sportu irekreacji-należy przez to rozumieć urzqdzenia służqce uprawianiu sportu
i rekreacji, nie umieszczane w budynkach, np.: boiska, korĘ tenisowe, pola namiotowe, zjeżdżalnie, amfiteatr;

12) zabudowie - należy przez to rozumieć budynki oraz inne obiekĘ budowląne posiadajqce zadaszenie lub
zadaszenie i ściany zgrupowane wformie obiektów: wolnostojqcych, przylegajqcych jednq ścianq zewnętrznq

do sqsiedniego obiehu (zabudowa bliźniacza), dwiema ścianami zewnętrznymi do sqsiednich obiehów
(zabudołła szeregowa) Iub wformie zamlłtiętej bryĘ posiadajqcej część doświetlonq od góry światłem

dziennym (zabudow a atrialna) ;

13) zieleni izolacyjnej _ naleĄ przez to rozumieć obszar pokryty nłartq roślinnościq wielopiętrowq (wysokiej,

średniej, niskiej), w szczegóIności gatunków roślin odpornych na zanieczyszczenia, oddzielajqcy ftmkcjonalnie
i przestrzennie od obiektów i obszarów uciqżliwych;

14) zieleni urzqdzonej - naleĄ przez to rozumieć obszar pokryty roślinnościq wysokq, średniowysokq iniskq,
świadomie zakomponowany i ulrształtowany pełniqcyfunkcje: środowiskowe, dekoracyjne i relcreaĘne;

15) zmianie planu _ należy przez to rozumieć zmianę ustaleń: Uchwały nr XLIII/321/06 Rady Miasta Lubartów
z dnia 9 października 2006 r' w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Lubartowa - część I oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczqcych terenów

położonych wobszarach wskazanych ws 1ust.1pkt2lit. a-b planu, wząkresie doĘczqcym obszarów

o b.j ę Ęch pr ze dmiot ow q zmianq planu'

2. Pozostałe pojęcia doĘczqce obszarów objęĘch zmianq planu - zgodnie z definicjami wynikajqcymi

z przepisów odrębnych. " ;

5) w Rozdziale I planu dodaje się $ 7a w brzmieniu:
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łnestrz9|'Bwbig2brt\fuobjęĘchzmianqplanu-załqczniknr; ].], 1.2, 1.3, ].4, 1.5, 1.6, 1.7, 1'B, 1.g, 1.I0, 1.11,
].12, 1.13' ].14, 1.15' ].I6, ],I7, I.18' 1.19, 1.20, ].2], l.22, ].23, ].24 ustala się następujqce zasady
ocltrony i kształtowania ładu przestrzennego (okreśIone w oparciu o przepisy ogólne planu - Rozdział
I planu $ 6 oraz Rozdział III planu $ 69):

7)w zagospodarowaniu poszczególnych terenów dopuszcza się lokowanie różnych programów wcelu
wytw or z e n i a s tr uhur w i e l ofunkcyj ny c h o wy ż s zy m s t and ar d z i e wyp o s aż e n i a ;

Ż) przy sytuowaniu budynków, budowli i urzqdzeń w sqsiedztwie linii kolejowej oraz urzqdzaniu terenów
zielonych na obszarze przyległym do linii kolejowej należy ltwzględniać wymogi wynikajqce z przepisów
odrębnych, w Ęm:

a) na terenach oznaczonych symbolami: 441MN/U, 447U zakazuje się realizacji przedsięwzięć
obejmujqcych lokalizację zabudowy chronionej akustycznie (budynków mieszkalnych, budynków
zamieszkania zbiorowego, budynków na stały lub czasowy pobyt dzieci i młodzieży, domów opieki
społecznej, szpitalt) położonych w stretie ochronnej od linii kolejowej nr 30 _ zasięgu hałasu
powodowanego ruchem na linii kolejowej (nie mniej niż 44 m od osi skrajnego toru istniejqcej linii
kolejowej),

b) na terenach oznaczonych symbolami: 445MN/U, 447U nakazuje się zapewnienie przez inwestorów
niezbędnych zabezpieczeń zabudowy połozonej w strefie ochronnej od linii kolejowej nr 30 _ zasięgu
drgań powodowanych ruchem na linii kolejowej (nie mniej niż B0 m od osi skrajnego toru istniejqcej
linii kolejowej) przed potencjalnymi uciqżliwościami linii kolejowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) wyklucza się lokalizację w sqsiedztwie terenu kolejowego obiektów i urzqdzeń mogqcych w jakikolwiek
sposób zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego oraz łqczności telekomunikacyjnej,

d) zabrania się odprowadzania wód opadowych na obszar kolejowy i korzystania z kolejowych urzqdzeń
odwadniajqcych oraz wprowadzania nieoczyszczonych i oczyszczonych ścieków bytowych ną obszar
kolejowy.

3) w odniesieniu do programu zagospodarowania, o którym mowa w pkt 1:

a) na terenach oznaczonych symbolami: MN(U), M^rI/U, MN/U, U, U/KS, UC/U, US, KSg wyklucza się
Iokowanie obiehów, gdzie prowadzona działalność, użytkowanie i zagospodarowanie generuje
uciqżliwości wykraczajqce poza granice działki inwesĘcyjnej i powoduje przelcroczenia standardów
jakości środowiska, okreśIonychw przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska,

b)naterenachobjęĘchzmianqplanu-załqczniknr: I.1, I.4, ].6, ].7, 1.B, l.12, 1'14, l.17, 1.19, 1.20,
l.22, położonych w ,,Wielofunkcyjnej StreJie Śródmiejskiej'':- nakazuje się integrację nowej zabudowy
zistniejqcym uWadem, wszczególności zformq przestrzennq ifunkcjonowaniem miejskich wnętrz
publicznych,- zakazuje Się urzqdzania nowych obiehów handlu hurtowego oraz zakładów
produlrcyjnych (obiektów produkcyjnych, baz, magazynów),- zakazuje się likwidacji lub ograniczania
p ow i e rzc hni is tn iej qc ej z i e leni urzqdz onej,

c) zakazuje się lokalizacji zakładów stwarzajqcycłt zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, aw szczególności
zakładów stwarzajqcych zagrożenie występowania poważnej crwarii przemysłowej,

d) wyklucza się realizację zakladów produkcyjnych powodujqcych degradację środowiska naturalnego;

4) nakazuje się sytuowanie obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urzqdzeń reklamowych,
szyldów za wyjqtkiem nośników wielkoformatowych (o powierzchni reklamowej powyżej 12 m2) oraz
ogrodzeń w dostosowaniu ich gabarytów i standardów jakościowych do realizowanej zabudowy, zas pod
względen rodzaju materiałów budowlanych zostanq wykonane z atestowanych materiałów;

5) dopuszcza się zachowanie istniejqcej zabudowy, która może być poddawana przebudowie i remontom,
zgodnie z przepisami odrębnymi.";

6) w Rozdziale I planu dodaje się $ 7b w brzmieniu:,,Dla obszarów objęĘch zmianq planu - załqcznik nr;
l.l, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, L6, 1.7, I.B, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21,
1.22' ].23' I.24 obowiqzujq zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu
zawąrte w zasadach zagospodarowania terenów według rodzaju przeznaczenia (Rozdział II planu; $ 29a,
$ 3Ia, $ j2a, $ 37a,5 37b,9 37c,9 39a,5 39b,9 44a,5 46a,9 48a,9 50a,5 50b,950c,.f 51a).";
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7)w Rozdziale I planu dodaje się $ 8a w brzmieniu:',Dla obszarów objęĘch zmianqplgg1genn6frtqął#"';r^li:

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, l.ll, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, l.lB, I.Iy, 1.20, I;27,

1.22, 1.23, ].24 ustala się następujqcy sposób itermin tymczasoh)ego zagospodarowania, urzqdzania
i użytkowania terenów (określony w oparciu o przepisy ogólne planu Rozdział I planu: $
8 ust. 2 pkt I oraz $ 8 ust. j):

l) do czasu zagospodarowania terenów zgodnego z ich przeznaczeniem, istniejqca zabudowa niezgodna
z docelowym planisĘcznym przeznaczeniem może być poddawana przebudowie i remontom
n i e p ow o duj qcym p ow i ę l<s z en i a d o Ęc hc z as ow ej kub atury ;

2) do czasu docelowego zagospodarowania terenów dopuszcza się wprowadzanie czasowego sposobu ich
z ago sp odar ow ania, j e dyn ie w formie :

a) urzqdzenia parkingów o nawierzchni prowizorycznej - rozbieralnej,

b) terenowych urzqdzeń sportowo-relcreacyjnych i placów zabaw,

c) urzqdzeń zieleni rekreacyjnej, ozdobnej i innej, bez możIiwości wprowadzania trwałych nasadzeń,

d)ustawienia obiehów ofunkcji usługowej nieałiqzanych trwąle zgruntem wformie: kiosków, stoisk
sezonowych i innych.";

8) w Rozdziale I planu dodaje się $ 14a w brzmięniu:,,Dla obszarów objęĘch zmianq planu - załqcznik nr:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, I.II, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21,
].22, ].23, I'24 ustala się następujqce wymagania wynikajqce zpotrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych (określone w oparciu o przepisy ogólne planu * Rozdział I planu: $ Ia i $ 1B):

I) ustala się obowiqzek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez stosowanie
roałiqzań uwzględniajqcych uniwersalne projehowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)dopuszcza się możliwość sytuowania budynków wodległości ],5m od granicy lub bezpośrednio przy
granicy z sqsiedniq działkq budowlanq bqdź działkq inwesĘcyjnq, o ile wynikać to będzie z wymogów
przyjętej formy irodzaju zabudowy, lokalizacji, atakże racjonalnego wykorzystania terenu działki
ipoprawy ładu przestrzennego (wynikajqcego zprzepisów odrębnych), aw szczegóIności wprzypadku
budowy:

a) elementów zabudowy bliźniaczej,

b) elementów zabudowy szeregowej,

c) ele mentów zabudowy : atr ialnej, p ierzej owej,

d) budynków gospodarczych, garażowych i innych.";

9) w Rozdziale I planu dodaje się $ 15a w brzmieniu:,,Dla obszarów objęĘch zmianq planu - załqcznik nr:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, L18, 1.19, 1.20, 1.21,
1.22, I.23, 1.24 ustala się następujqce zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
(określone w oparciu o przepisy ogólne planu- Rozdział I planu: $ 1' s 23_25):

|) ustala się obowiqzek ograniczenia wszelkiej uciqżliwości do granic dziąłek budowlanych bqdź działek
inwesĘcyjnych;

Ż) w celu ochrony środowiska zamieszkania przed uciqżliwościq drogi i ruchu drogowego, na etapie
projektowania i wykonania drogi, nakazuje Się zachowanie istniejqcego stanu środowiska oraz
w zależności od potrzeb do stosowania środków służqcychjego ochronie;

3)jeżeli prognozowcłne poziomy hałąsu iwibracji wotoczeniu drogi przekraczać będq lub przelcraczajq
wartości dopuszczalne określone w przepisach odrębnych, prry projehowaniu drogi lub jej wykonaniu
naleĄ zastosować odpowiednie środki ochrony, olcreślone w przepisach odrębnych;

4) urzqdzenia służqce ochronie środowiska powinny być sytuowane w pasie drogowym, zgodnie z warunkami
wynikaj qcymi z prz e p is ów o dr ę b nyc h ;

5)w celu popra}uy warunków akusĘcznych ałiqzanych zrealizacjq drogi ekspresowej S]9, na terenach
oznaczonych symbolami: 420MN/U, 421MN/U, 431MN/U, 459U, 460MN/U, 477P(U), 478U/P,
491MN(U), wyznacza się obsrur x,ieleni izolacyjnej, gdzie ustala się:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - B09ó powierzchni obsząru,
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c) zakazuje się lokalizacji obiektów, urzqdzeń i instalacji nie nłiqzanych z potrzebami zarzqdzania
i potrzebanti ruchu drogowego na drodze ekspresowej 519,

d) zakazuje się lokalizacji urzqdzeń reklamowych, tablic reklamowych oraz reklam, w szczególności:
reklam świetlnych, podświetlanych, ruchonlych oraz o jaskrawych barwach;

6) w celu poprayuy stanu higieny atmosfery, ustala się dla nowo realizowanych inwesĘcji i modernizacji
istniejqcych obiektów, podłqczanie do nliejskiej sieci ciepłowniczej lub stosowanie paliw i urzqdzeń, w tym
instalacji odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) nakazuje się zachowanie istniejqcych zadrzewień z możliwościq prowadzenia cięć pielęgnacyjnych koron
bqdź technicznych (w tym formowaniem koron), przy jednoczesnej ochronie warunków wzrostu drzew,
np.: zabezpieczenie systemów korzeniowych oraz nąwierzchni przepuszczalnej wokół pni drzew; wszelkie
inwesĘcje należy prowadzić bezkolizyjnie w stosunku do systemów korzeniowych drzew z zachowaniem
bezpiecznej odległości, zaś roboĘ budowlane w obrębie brył korzeniowych drzew należy wykoryłuać bez
użyc ia s prz ę tu me c hani czne go ;

8) nakazuje się ochronę dolin rzecznych, teras rzecznych i suchych dolin przed zmianq ich naturalnego
ulrs z t ał t ow ani a or az l o kal iz acj q z ab ud owy kub at ur ow ej ;

9) zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla poszczególnych terenów, poprzez
ustalenie standardów akusĘcznych dla poszcze gólnych terenów :

a)tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowq jednorodzinnq zdopuszczeniem usług - MN(U):-w
przypadku realizacji budynków nlieszkalnych jednorodzinnych - standard akusĘczny jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,- w przypadku realizacji budytków mieszkalnych

'jednorodzinnych z dopuszczeniem usług (wolnostojqcych obiektów usługowych, Iokali użytkowych pod
usługi w budynkach mieszkalnych) - standard akusĘczny jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

b) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowq (wielorodzinnq, jednorodzinnQ / usługowq -
M]II/U:- w przypadku realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych - standard akusĘczny jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;w przypadku realizacji budynków: mieszkalnych
wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego - standard akusĘczny jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,-w przypadku realizacji budynków
mieszkalno-usługowych - standard akusĘczny jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

c) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowq jednorodzinnq / usługowq _ MN/U:-w przypadku
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych _ standard akustyczny jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej; w przypadku realizacji budynków mieszkalno-usługowych _ standard
akus tyczny j ak dla terenów mieszkaniow o-usługowych,

d)tereny przeznaczone pod zabudowę usługowq - U, U/KS:w przypadku realizacji budynków
zamieszkania zbiorowego standard akusĘczny jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zanlieszkania zbiorowego,- w przypadku realizacji budynków na stały lub czasowy
pobyt dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, szpitali - standard akustyczny jak dla terenów
zabudowy zwiqzanej ze staĘm lub czasowym pobytem dzieci i młodzieĄ, domów opieki społecznej,
szpitali,

e)tereny przeznaczone pod usługi Sportu irelcreacji - US:-w przypadku realizacji budynków
zamieszkania zbiorowego standard akustyczny jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej izamieszknnia zbiorowego,-w przypadku realizacji budynków na stały lub czasowy
pobyt dzieci i młodzieĄ - standard akusĘczny jak dla terenów zabudowy nłiqzanej ze staĘm lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

10) w celu zapewnienia prrłwidłowego funkcjonowania strefy ocltronnej komunalnego ujęcia wód
podziemnych przy ul. Nowodworskiej wLubartowie ustala się dla terenu 446KDD (załqcznik nr L1]
zmiany planu) ograniczenia w sposobie zagospodarowania, wynikajqce z położenia w granicy terenu
ochrony pośredniej' zgodnie z Rozporzqdzeniem Nr 2/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej w Warszanie z dnia 25 sĘcznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 605, Dz. Urz.
Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. I I85), gdzie zabrania się:
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a) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjqtkieru wód opadowych i
wymogi i warunki zgodnie z obowiqzuiqcyrui przepisami,

b) rolniczego wykorzysĘwania ścieków,

c) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne

oraz obojętnych,

d) lokalizowąnia cmentarzy i grzebania nyłok ałierzęcych,

e) s kł ad ow an i a i pr z e c howyw an i a o dp adów p r o mi e n i o tw ó r c zy c h,

f) lokalizowania nowych ujęc wody z wyjqtkiem modernizacji i rozbudowy komunalnego ujęcia wody
w Lubartowie,

g) stosowania środków ochrony roślin, które według zenłolenia ną ich wprowadzenie do obrotu
zaklasyfikowano jako stw.arzajqce zagrożenie dla zdrowia człowieka, organizmów wodnych lub
środowiska oraz pesĘcydów i substancji znajdujqcych się w ,,Załqczniku I" Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r., zmieniajqcej dyrehywy 2000/60/WE
i 2008/105M8 w zalcresie substancji priorytetowychw dziedzinie polityki wodnej,

h)budowy dróg publicznych zwyłqczeniem dróg zaopatrzonych wkanalizację deszczowq orąz torów
kolejowych - z wyłqczeniem remontów, przebudowy i modernizacji już istniejqcych,

i) tokalizowania nowych instalacji do magazynowania i przesyłu ropy nartowej, produktów naftowych,

substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach, z wyłqczeniem ich naziemnego magazynowania dla potrzeb własnych
oraz z wyłqczeniem remontów i modernizacji istniejqcych stacji paliw,

j) wydobywania kopalin metodq odlrrywkowq i wykonywania odwodnień górniczych, z wyłqczeniem
wydobywania piasków i ż:wirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej na
warunkacłt ustalonych w ustawie z dnia 9 czerwca 200] r. _ Prawo geologiczne i górnicze,

k) lokalizowania przedsięwzięć, dla hórych sporzqdzony raport o oddziabwaniu na środowisko wskazuje

na zagrożenie wód podziemnych,

l) wyposażania posesji w indywidualne systemy oczyszczania ścieków.";

10) w Rozd ziale I planu dodaje się $ l6a w brzmieniu:,, 1. Dla obszarów objętych zmianq planu - załqcznik
nr: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1-20,

1'2t, 1.22, ]'23, ].24 ustala się następujqce wskaźniki minimalnej ilości miejsc do parkowanin
w o dn i e s i en iu d o p o s z c z e gólny c h funkcj i o b i e kt ów :

l) mieszkalnych - 1,5 mieisca parkingowego / I lokal mieszkalny;

2) usługowych:

a) t miejsce parkingowe / ]00m2 powierzchni uĄtkowej usług orcz 1 miejsce parkingowe /
4 zatrudnionych,

b) 1 miejsce parkingowe / 50m2 powierzchni handlowej oraz I miejsce parkingowe / 4 zatrudnionych,

c) I miejsce parkingowe / 5 miejsc konsumpcyjnych oraz I miejsce parkingowe / 4 zatrudnionych,

d) 1 miejsce parkingowe / t pokój noclegowy oraz ] miejsce parkingowe / 4 zatrudnionych;

3)produkcyjnych / magazynowych - 1miejsce parkingowe / ]000m2 powierzchni uĄtkowej obiehów
produkcyjnych / magazynowych oraz I mieisce parkingowe / 4 zatrudnionych;

4) pozostaĘchfunkcji - nie olcreśla się.

Ż. Miejsca parkingowe według wskaźników określonych w ust' ] należy lokalizować na terenie dziąłki
budowlanej bqdź działki inwesĘĘnej. Wprzypadku przebudowy iremontu obiektu, którego parametry

techniczne uniemożliwiajq lokalizację miejsc do parkowania dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc do

parkowania określonej w ust. ], bqdź utrzymanie miejsc do parkowania w dotychczasowej ilości.

3.Na terenach, dla których określono wskaźnik minimalnej liczby miejsc do parkowania, obowiqzujq

następujqce wskaźniki do realizacji miejsc do parkowania (stanowisk postojowych) dla pojazdów

zaopatrzonych w kartę parkingowq:

, [Lłl WW nc ęu t nni q bya h :r,
Pzestrzennego i rlolnill,.,a

:1
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|' rxslńe)fl łgoi efsc ai paakin gow e - j e ż e l i l i c z b a m i ej s c p ar kin g owy c h wyn o s i 6 - 1 5,'

2) 2 miejsca parkingowe - jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi ] 6-40,'

3) 3 nliejscaparkingowe _jeżeli liczba miejsc parkingowychwynosi 4l-]00;

4) 4% ogólnej liczby miejsc parkingowych, jeżeli ogóIna liczba miejsc parkingowych wynosi więcej niż 100.

4. DIa terenów dróg publicznych, gdzie ustalenia zmiany planu dopuszczajq lokalizację miejsc
parkingowych, obowiqzujq wskaźniki minimalnej ilości miejsc dla pojazdów wyposa,żonych w kartę
p arkingow q wynikaj qc e z pr z e p is ów o dr ę b nyc h.

5.Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla rowerów wilości: 1miejsce parkingowe dla
rowerów na 5 miejsc parkingowych dla samochodów.";;

1l) w Rozdziale I planu dodaje się $ 17a w brzmięniu:,,1. Dla nowo wydzielanych nieruchomości położonych
wobszarachobjętychzmianqplanu-załqczniknr: ].], 1.2, ].3, 1.4, 1.5, 1.6, l.7, ].B, ].9, I.]0, 1.11, 1.12,
].]3, ].]4, I.I5, 1.16, ].I7, 1.lB, ].]9, ].20, 1.21, 1.22' ].23, ].24 ustala się następujqce szczegółowe zasady
i warunki scalgnia i podziału nieruchomości (olcreślone w oparciu o przepisy ogólne planu _ Rozdziął I planu:
$ 17):

l) dla wyznaczonych obsząrów zabudowy mieszkaniowej ustala się następujqce zasady parcelacji gruntów:

a) zakaz wydzielania, jako odrębnych działek, części terenów pod budynkami po obrysie tych budynków bez
wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku,

b) zakaz wydzielania działki i ustanawiania jej odrębnej własności jeżeli:- nie ma możliwości zapewnienia jej
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,-nie nla możIiwości ustanowienia dla niej odpowiedniej
służebności drogowej,

c)zakaz dokon1łvania podziałów iwydzielania nowych działek dla potrzeb:-istniejqcego zagospodarowanią
tymcz aS ow e go,- n ow e go z agosp odarow an i a Ęm c z as ow e go,

Ż) ustalenia zrwarte w pkL I lit. b nie obowiqzujq w przypadku wtórnych podziałów majqcych na celu jedynie
regulację stosunków własnościowych, a nie wydzielania działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę.

2. Dla nowo wydzielanych działek, w tym wynlagajqcych przeprowadzenia scalenia i podziału nierucłlomości,
wskazanych na załqczniku nr: ].5, 1.I5 zmiany planu, ustala się następujqce wskazniki:

l) minimalnq p ow i er zc hnię dzi ał ki :

a) pod budynek mieszkalny wolnostojqcy - 400 nt2,

b) pod budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej - 300 m2,

c) pod budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej lub atrialnej - 250 m2,

d) pod pozostałe obiekty _ nie określa się;

Ż) kqt położenia granic działekw stosunku do pasa drogowego: nie olcreśIa się,'

3) minimalnq s z er o ko ś ć fr ontu dzi ałki :

a) pod budynek mieszkalny wolnostojqcy - I6 m,

b) pod budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej - 12 m,

c) pod budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej lub atrialnej - 7 m,

d) pod pozostałe obiekty - nie określa się.";

12) w RozdzialeI planu dodaje się $ Zlaw brzmieniu:,,l. DIa obszarów objęĘch zmianq planu _ załqcznik nr;
I.I, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, l.g, 1.10, l.II, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, I.Ig, 1.20, 1.21, 1.22,
].23, ].24 ustala się następujqce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicx,nej (olcreślone w oparciu o przepisy ogólne planu - Rozdział I planu: $ 19-21):

1) trasy sieci infrastruhury technicznej należy lokalizować na terenach wyznaczonych linianli rozgraniczajqcymi
(r e gul acyj ny m i) i s tn i ej qcyc h i pr oj e kt ow any c h dr ó g,'

Ż) dopuszcza się, w przypadkach koniecznych, możliwość prowadzenia sieci poza liniami rozgraniczajqcymi
(regulacyjnynli) ulic oraz ciqgów technicznych infrastruktury, pod warunkiem spełnienia wymogów
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olcreślonych przez przepisy odrębne - nie dotyczy obszaru zieleni izolacyjnej
4s9U, a9lMN(U);
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3) ustala się następujqce zasady obsługi inżynieryjnej w zakresie zaopatrzeniawwodę:

a) z istniejqcych i projektowanych sieci systemu wodociqgowego miasta, z dopuszczeniem realizacii studni

indywidualnych do czasu realizacji miejskiej sieci wodociqgowej,

b) dopuszcza się przystosowanie istniejqcych ujęć wód podziemnych, wyłqczonych z czynnej eksploatacji na
źródła awaryjne i źródła do zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych;

4) ustala się następujqce zasady obsługi inĄnieryjnej w zakresie odprowadzania ścieków:

a) z istniejqcych i projektowanych sieci systemu kanalizacyjnego miasta, z terenów ałarĘch zespołów
zabudowy miejskiej winno następować do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, przy założeniu
adap t acj i or az r o z b ud owy ukł adu p r z e sył ow e go,

b) stosownie do wymogów olcreślonych obowiqzujqcymi przepisami szczególnymi ustala się obowiqzek
instalowania urzqdzeń podczyszczania ścieków przemysłowych dla nowo realizowanych zakładów
przemysłowych (obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów);

5) ustala się następujqce zasady obsługi inżyieryjnej w zalcresie odprowadzaniawód opadowych i roztopowych:

a) nakazuje Się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszarów utwardzonych, zwięanych
zfunkcjonowaniem: obiektów przemysłowych (obiekty produkcyjne, bazy, składy imagazyny), usługołuych

olaz z układu ulicznego - do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej wyposażanej w urzqdzenia do
podczyszczanią wód opadowych (na głównych ciqgach odpływowych przed wylotami do odbiornika) lub
indytidualnych systemów zagospodarowaniawód opadowych (w Ęm instalacji małej retencji),

b) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszarów utwardzonych, nłiqzanych
zfunkcjonowaniem obiektów pełniqcych funkcje: mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe - powierzchniowo
do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni biologicznie czynnych, w tym

towarzyszqc wszystkim rodzajom zabudowy _ powierzchniowo do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) ustala się prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami odrębnymi
oraz regulaminem utrzymania czystości i porzqdku;

7) ustala się obsługę inżynieryjnq w zakresie zaopatrzenia w ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego lub
indywidualnych źródeł ciepła, w tym instalacji odnałialnych źródeł energii;

8) ustala się obsługę inżynieryjnq w zalcresie zaopatrzenia w gaz z miejskiego systemu gazowniczego lub
ind1łł idualnych z b iorników gazowych ;

9)na terenach oznaczonych symbolami: 471MN/U, 472KDZ, 474KDL, 475U/KS, 476UC/U,477P(U),478U/P
wyznacza się przebieg gazociqgu wysokoprężnego wraz ze strefq kontrolowanq 12 metrów (2 x 6 m od osi
Iinii), gdzie nie naleĄ prowadzić działań mogqcych spowodować uszkodzenie gazociqgu lub mieć negaĘwny
wpłW na jego uĄtkowanie ifunkcjonowanie, w Ęm: wznoszenia obiehów budowlanych, urzqdzania staĘch
składów i magazynów - zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) usrala się następujqce zasady obslugi inżynieryjnej w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycznq:

a) zaopatrzenie w energię elektrycznq odbywać się będzie z sieci i urzqdzeń elektroenergetycznych miejskiego

systemu elektroenergetycznego, poprzez sieci magistralne i rozdzielcze średniego i niskiego napięcia oraz
przyłqcza, atak:że zwłasnych, alternaĘwnych źródeł energii elektrycznej, w tym instalacji odnawialnych
źródeł energii,

b) wprowadza się zakaz realizowania nowych napowietrznych linii elelctroenergetycznych niskiego i średniego
napięcia,

c) na terenach oznaczonych symbolanti: 491MN(Q, 497MN(U), 49BKDD, 499MN(U), 500KDD, 501MN(U),
502KDD, 503MN(U), 504KDD, 506MN(U), 507KDD położonych wzdłuż istniejqcej napowietrznej linii
elektroenergetycznej wysokiego napięcia WN-I10 kV wraz z obszarem pasa technologicznego 40 metrów
(2 x 20 m od osi linii) nie naleĄ lokalizować obiektów na stały pobyt ludzi (w tym budynków mieszkalnych)

oraz nasadzeń roślinności wysokiej (powyżej 2 metrów wysokości) - ustalenie powyższe obowiqzuje do czasu
likwidacji istniejqcej napowietrznej linii elektroenergeĘcznej lub zastqpienia jej liniq kablowq,
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lbgwkąa4rw s@lŃtdowe skablowanie napowietrznych linii elektroenergeĘcznych wysokiego napięcia WN-
110 kv,

e)nakazuje się realizację stacji GPZ,,Lubartów Południe" wformie budynków zawierajqcycłl: wnętrzowe
rozdzielnie, wnętrzowe stanowiska transformatorów, wyposazonych w niezbędnq infrastrukturę technicznq
i komunikacyjnq;

11) obsługa telekomunikacyjna realizowana będzie przez operatorów telefonii stacjonarnej oraz telefonii
komórkowej cyfrowej i analogowej za pośrednictwem sieci telefonicznej w kanalizacji telefonicznej lub jako
kab I e t e I efoni c zn e d o ziemne ;

lŻ) wprowadza się zakaz lokalizowania napowietrznych linii telefonicznych na terenacłt przeznaczonych pod
zabudowę.

2. Na terenach objętych zmianq planu dopuszcza Się lokalizację urzqdzeń wytwarzajqcych energię
z odnawialnych źródeł energii (instalacji oZE), w Ęm:

I) mikroinstalacji i małych instalacji - na terenach oznaczonych symbolami: 442U, 444U, 473UC/U, 476UC/U,
4 1 9U/P, 478U/P, 47 7 P A) ;

Ż) milłoinstalacji - na pozostałych terenach; zgodnie ze znaczeniem pojęciowym olcreślonym w przepisach
odrębnych.

3.Realizacja sieci urzqdzeń infrastruktury technicznej odbywać się będzie w oparciu owarunki wynikajqce
z przepisów odrębnych.";

13)w Rozdziale Iplanu dodaje się $ Ż6a w brzmieniu:,,Ustala się następujqce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (olcreślone w oparciu o zasady zagospodarowania
terenu według stref poliĘki przestrzennej - Rozdział III planu: $ ó1' $ 65, s 67, $ 68):

7) dla terenów objęĘch zmianq planu: 44]M^4/U (załqcznik nr l.B), 449KDD (załqcznik nr l.13), 465KDD,
466KS@, 467KDX (załqcznik nr L17),481M]VI/U (załqcznik nr 1.20), położonych wobszarze ochrony
konserwatorskiej układu ułbanistycznego Miasta Lubartów (A/155) wpisanego do Rejestru Zabytków
Województwa Lubelskiego, wchodzqcego w skład ,,strefy ochrony Konserwatorskiej _ SoK 1", ustala się:

a)zachowanie historycznej siatki ulic - dotyczy terenu 449KDD (zgodnie zustaleniami planu dla SOKl,
OBSZAR 1.9),

b) utrzyntanie zwartej, wolnostojqcej lub pierzejowej zabudowy przyulicznej - dotyczy terenu 4BiM OU
(zgodnie z ustaleniami planu dla SOK 1, OBSZAR 1.1),

c) dokoryłwanie uzupełnień zabudowy poprzez realizację nowoprojehowanej zabudowy o zwartym charakterze
(wolnostojqcej lub pierzejowej), zharmonizowanej gabarytami (w tym wysokościowo) z otoczeniem
historycznej zabudowy, nie przelcraczajqcej:3 kondygnacji nadziemnych, z Czego trzeciq kondygnację
stanowi poddasze użytkowe (dwie kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym) - doĘczy terenu:
441M 4/U (zgodnie zustaleniami planu dla SOKl, OBSZARl.7) oraz 4BIM [/U (zgodnie zustaleniami
planu dla SoK I, OBSZAR 1.1),- I kondygnacji nadziemnej _ 466KS@, ze względu na zachowanie walorów
przestrzennych przedpola widokowego zespołu pałacowo-parkowego (zgodnie z ustaleniami dla SoK 1,

OBSZAR 1.2.1),

d)for:my budynków, zarówno w blryle, detalu, materialach wykończeniowych, jak i kolorysĘce elewacji, dachu
winny nawiqzywać do loknlnej historycznej tradycji budowlanej - dotyczy terenu 4B1MI}0U (zgodnie
zustaleniąmi planu dla SoK|, oBSZARl.1),przy zachowaniu warunków wynikajqcych zprzepisów
odrębnych;

2) dla terenów objęĘch zmianq planu (w Ęm położonych w wyznaczonej w planie ,,StreJie ochrony
Archeologicznej - SOA I - 7") :

a)załqcznik nr ].] (zgodnie zustaleniami planu dta SoA7): 400MN(U), 40]KDX, 402MN(U), 403KDD,
404MN(U), 4},KDD, 406MN/U, 407MN(U), 4qBKDD, 409KDX, 410MN([r, 4](KDD, 4L2MN(U),
4 1 3 KDD, 4 r 4A4 r(q, 4 I s KDX, 4 r 6KDX, 4 I 7 MN(U), 4 I 8KDD,

b) załqcznik nr 1.]5 (zgodnie z ustaleniami planu dla SoA 7):- tereny.' 454MN(U)' 451KDD, 456MN(U), gdzie
znajduje się obszar ochrony archeologicznej (stanowisko archeologiczne AZP 73-82/35),

c) załqcznik nr ]. ] 7 (zgodnie z ustalenianti planu dla SoA 1): 465KDD, 466KSh), 467KDX,
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w
d)załqcznik nr ].]B:-teren 477P(U), gdzie znajduje się obszar ochrony

archeologiczne AZP 73-82/100),-teren 478U/P, gdzie znajduje się obszrlr
(stanowisko archeologiczne AZP 7 3 -82/ I 0 1),

,'enra

ini

e) załqcznik nr ].24: teren 506MN(U), gdzie znajduje się obszar ochrony archeologicznej (stanowisko

archeologiczne AZP 73-81/14),ustala się, że wszelkie prace ziemne nłiqzane z realizacjq inwesĘcji
kubaturowych, liniowych podlegajq uzgodnieniu z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

zgodnie z przepisami odrębnymi,'

3) dla terenów objęĘch zmianq planu, położonych w ,,Strefie ochrony Widokowej x, Zespołu Pałacowo-
Parkowego' - 44BUS, 449KDD (załqcznik nr l.13) ustala się:

a)ochronę przestrzeni otwartej, eksponujqcej zpałacu ijego sqsiedztwa widok na dolinę Wieprza, hóra
stanowi powiqzanie lcrajobrazowe zespołu pałacowo-parkowego z jego naturalnym otoczeniem,

b) dopuszczenie prowadzenia działań rewaloryzacyjnych, zmierzajqcych do właściwego kształtowania
przestrzeni w idokow ej str efu ,

c) harmonijne kształtowanie terenu, umożliwiajqce widok i podlcreślajqce jego walory,

d) dopuszczenie wprowadzenia terenowych urzqdzeń Sportu i relcreacji pod warunkiem, że nie zakłóci ona
widoku - w nawiqzaniu do pkt a - c,

e) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej, z wyjqtkiem grup komponowanych majqcych na celu uatrakcyjnienia
widoku poprzez maskowanie w nim niepruwidłowości, względnie obudowę ciekuwodnego,

f) zakaz wprowadzania napowietrznych linii przesyłowych i inżynieryjnych urzqdzeń wieżowych oraz innych

naziemnych elementów infrastruktury technicznej (o wysokości powyżej 2 metrów wysokości),

g) zakaz wprowadzania zabudowy (w tym wiat) oraz wszelkich rodzajów użytkowania terenu mogqcych odbiór
widoku zaldócić lub oszpecić, tj. baz, składów, magazynów, eksploatacji powierzchniowej;

4) dla terenów objęĘch zmianq planu - 43BM^[/U (załqcznik nr 1.6), 422M^/I/U (załqcznik nr 1.4) położonych

w ,,Strefie Konserwatorskiej ocltony Planistycznej'' (SKOP) obowiqzuje ochrona planisĘczna zachowanego

układu urbanisĘcznego wraz ze skalq i charakterem tradycyjnego zainwestowania, z dopuszczeniem wymiany

i uzupełnień zabudowy, która nie będzie kolidowała z lokalnq tradycjq i walorami lcrajobrazowymi, w tym

ograniczenie nieuzasadnionych dominant przestrzennych. " ;

14) w Rozdziale I planu dodaje się $ 26b w brzmieniu:,,obowiqzujq następujqce granice i sposoby

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajqcych ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych

przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczegóInego zagrożenia powodziq oraz obszarów osuwania
^się 

mas ziemnyclt, (olcreśIone w oparciu o zasady zagospodarowania terenu według określonych stref poliĘki
przestrzennej - Rozdział III planu $ 59):

1) dla terenu objętego zmianq planu, położonego w obszarze szczególnego zagrożenia powodziq,

oprawdopodobieństwie wystqpienia raz na 100lat - 44BUS (załqcznik nr l.Ij) ustala się obowiqzek

uwzględnienia zakazów, nakazów i uzyskania wymaganych ponłoleń dotyczqcych zagospodarowąnia obszaru

szcńgólnego zagrożenia powodziq zgodnie z przepisami odrębnymi (ustawy - Prawo wodne); zakazuje się

wykoąnłania czynności utrudniajqcych ochronę przed powodziq lub zwięlcszajqcych zagrożenie powodziowe

wynikajqcych z przepisów odrębnych, w tym:

a) zmiany ulrształtowania terenu poprzez jego podnoszenie (nawożenie mas ziemnych),

b) lokatizacji obiektów i urzqdzeń budowlanych infrastruktury technicznej wrażliwych na dziąłanie wody

w granicy obszaru szczególnego zagrożenia powodziq, o prawdopodobieństwie wystqpienia raz na 10 lat,

z jednoczesnym obowiqzkiem zabezpieczenia ich co najmniej do poziomuwody 1%;

2) teren objęty zmianq planu - 44BUS (załqcznik nr 1.13) położony jest w granicy zasięgu obszaru, na którym
' 
prawAopóiobieństwo wystqpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, ulyznaczonego na podstawie

przepisów odrębnych;

3)tereny objęte zmianqplanu-439U/KS,440U/KS (załqczniknr 1.7) położone sqw streJie ochrony sanitarnej
' cmentarza 50 metrów, gdzie obowiqzuje zakaz lokalizacji funkcji nuięanych z: produkcjq,

przechowywaniem, bqdź podawanienl żWności (usług żywienia zbiorowego) oraz zakaz lokalizacji miejsc
-poboru 

wody (studni) z przeznaczeniem do picia i dla potrzeb gospodarczych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

tl nnego i
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łfw#Wrygjłł.n)y#yłq pbnu - 45gU, 460MN/U, 461KDD, 463MN(U), 462KDD, 464MN(U) Qałqcznik nr LI6)
oraz 501MN(U), 502KDD, 503MN(U), 1}4KDD, |15KDD, 506MN(U), 507KDD, 1)9KDD, 509MN(U)
(załqcznik nr I.24) położone sq w zasięgu udokumentowanego złoża surowców mineralnych (złoże Lubartów)
_ wyłqczonego z eksploatacji.";

15) w Rozdziale I planu dodaje się $ 26c w brzmieniu: ,, Dla obszarów objętych zmianq planu - załqcznik nr: ]. ],
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.t2, 1.13, 1.14, L15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22,
].23, 1.24 ustala się szczegóIne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy zawarte w zasadach zagospodarowania terenów według rodzaju przeznaczenia -
RozdziałIIplanu:$29a,$3Ia,$32a,$37a,s37b,$37c,$39a,s39b,s44a,$46a,$48a,s50a,s50b,
$ 50c' $ 5 I a oraz na warunkach wynikajqcych z przepisów odrębnych. ";

76)w Rozdziale II planu dodaje się $ 29a wbrznlieniu:,,l.Ustala się przeznaczenie pod teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług MN(U), oznaczony symbolem: 400MN(U),
402MN(L), 404MN(U), 407MN(U), 410MN(U), 412MN(U),414MN(U), 417MN(q, 427MN(U), 42,MN(U),
426MN(q, 427MN(U), 432MN(U), 433MN(U), 434MN(U), 4,2MN(U), 4s4MN((r,4,6MN(U), 4|BMN(U),
463MN(U), 464MN(U), 482MNA, 4B4MN(U), 4B,MNA, 491MN(U), 493MN(U), 49,MN(U), 497MN(U),
499MN(U), 50IMN(U), 503MN(U)' 506MN(U), 509MN(U), 511MN(U) pod lokalizację budynkaw
mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urzqdzeniami i obiektami towarzyszqcymi z dopuszczeniem lokalizacji
wolnostojqcych obiektów usługowych bqdź wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu uĄtkowego pod usługi.
Łqczna powierzchnia lokalu użytkowego nie przelrraczą 30% powierzchni całkowitej zabudowy - przy
zachowaniu wskaźników zabudowy olcreślonych w $ 29a ust. 3.

2. Dopuszcza się lokalizację:

I) obiektów budowlanych: gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych,'

2) obiektów i urzqdzeń budowlanych infrastruhury komunikacyjnej,'

3) obiehów i urzqdzeń budowlanych infrastruktury technicznej,'

4) obiektów małej architektury;

5) zieleni urzqdzonej i izolacyjnej.

3. Ustala się następujqce wskaźniki zabudowy:

l) minimalnq intensywność zabudowy - nie olcreśla się;

2) malrsymalnq intensywność zabudowy - I,0;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 60%;

5) malrsymalnq wysokość zabudowy 
"

a) mieszkaniowej - ]2,0 m do kalenicy i 7,0 m do najwyższego gzymsu,

b) pozostałych obiehów - 5,0 m;

6) realizacja miejsc do parkowania w formie: miejsc parkingowych (naziemnych, podziemnych) ilIub garaĄ;

7) linie zabudowy - zgodnie z nieprzekraczalnymi linianti zabudowy wyznaczonymi na rysunkach zmiany planu -
załqczniknr.'].I, ].5, ].]5, ].]6, l.21, 1.23, ].24;

8) geonletrię dachów -płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kqcie nachylenia połaci do 45";

9) gabaryty obiektów:

a) dla budynków: nlieszkalnych, mieszknlnych z usługami- do 3 kondygnacji nadziemnych oraz I kondygnacji
podziencnej,

b) dla pozostałych obiektów - do l kondygnacji nadziemnej oraz ] kondygnacji podziemnej.";

17)w Rozdziale II planu dodaje się s 31a wbrzmieniu:,,1.(Jstala się przeznaczenie pod teren zabudowy
mieszkaniowej (wielorodzinnej, jednorodzinnej) / usługowej _ MM/U, oznaczony symbolem; 422M],[/U,
439MĄWU' 44]M^'[/U, 480MIWU, 48lMItoU pod lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych
oraz usługowych, w tym wformie zabudowy o charakterze śródneiejskim (zabudowy; pierzejowej, atrialnej)
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2) maksymalnq intensyaność zabudowy - 2,0; Wydział NigruchomoŚci, Pianovlania

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - t0% powierzchni ar,łłFfB!ffi2TP3i}łlnic,t*u

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 80%;

5) maksymaln q wys oko ś ć ob i e kt ów :

a) usługowych, usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych, składów i magazynów - usługowych - 1B,0 m, przy
czym dopuszcza się lokalizację obiehów przelłraczajqcych wysokość 1B,0 m wynikajqcych z konieczności
zastosowania procesów lub wymogów technologicznych, lecz nie sq zaliczane jako przeszkody lotnicze,

zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zamieszkania zbiorowego orąz socjalnych (w Ęm mieszkalnych) - 13,0 nl,

c) pozostałych obiektów - 7,0 m;

6) realizacja miejsc do parkowania w formie: miejsc parkingowych (naziemnych, podziemnych) / garaży;

7) tinie zabudowy - zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunkach zmiany planu -
załqcznik nr: ]'2, l. ] B;

8) geometrię dachów - płaskie, pogrqżone (wklęsłe), dwuspadowe lub wielospadowe o kqcie nachylenia połaci do

45" z możliwościq stosowania pasm świetlnych;

9) gabaryty obiehów:

a) dta obiehów: usługowych, usługowo-produkcyjnych produkcyjnych, składów, magazynów do

4 kondygnacji nadziemnych oraz 2 kondygnacji podziemnych,

b) dla pozostałych obiehów - do 3 kondygnacji nadziemnych oraz 2 kondygnacji podziemnych.";

24)w Rozdziale II planu dodaje się $ 44a wbrzmieniu:,,I.(Jstala się przeznaczenie pod teren usług sportu

i rekreacji _ (JS, oznaczony symbolem: 448US pod lokalizację obiektów i urzqdzeń usług: sportu, relcreacji,

w tym terenowych urzqdzeń sportu i relveacji) oraz turystyki, w Ęm: budyki zamieszkania zbiorowego (hotel),

gastronomii, handlu.

2. Na terenie usług sportu i rekreacji położonym w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodziq,

dopuszcza się loknlizację: terenowych urzqdzeń sportowo-relłeacyjnych, obiehów i urzqdzeń budowlanych

infrastruktury komunikacyjnej, obiektów i urzqdzeń budowlanych infrastruktury technicznej oraz obiektów małej

architektury przy jednoczesnym zakazie realizacji obiektów kubaturowych (w tym: sanitariatów) mogqcych

negaĘwnie wpĘnqć na przepĘ+u wód powodziowych jak i na ich zanieczyszczenie _ przy zachowąniu wslwźników

zabudowy olcreślonychw s 44a ust. 4.

3. Dopuszcza się lokalizację:

I) obiehów budowlanych: gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych;

2) obiektów i urzqdzeń budowlanych infrastruktury komunikacyjnej;

3) obiektów i urzqdzeń budowlanych infrastruhury technicznej;

4) obiektów małej architektury;

5) zieleni urzqdzonej i izolacyjnej.

4. Ustala się następujqce wskaźniki zabudowy:

1) minimalnq intensywność zabudowy - nie określa się;

2) maksymalnq intensywność zabudowy - 0,9;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki budowlanej;

4) powierzchnia zabudowy w Stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 0,4;

5) maksymalnq wysokość obiehów :

a) usług Sportu i rekreacji oraz turysĘki - ]2,0 m,

b) pozostałych obiektów - 7,0 m;
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nl
ia w formie : miej s c parkingowych (naz iemnych, podziemnych) ;

7) - zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonynxi na rysunku planu - załqcznik
nr I.I3;

8) geometrię dachów- płaskie, pogrqżone (wklęsłe), dwuspadowe lub wielospadowe o kqcie nachylenia połaci do
45" z możIiwościq stosowania pasnl świetlnych;

9) gabaryĘ obiektów:

a) usług sportu i relłreacji oraz turysĘki - do 3 kondygnacji nadziemnych oraz I kondygnacji podziemnej,

b) dla pozostaĘch obiektów - do 2 kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnacji podziemnej.";

25)w Rozdziale II planu dodaje się $ 4óa wbrzmieniu:,,|.Ustala się przeznaczenie pod teren infrastruktury
technicznej: elektroenergetyka _ E, oznaczony symbolem 46BE pod lokalizację obiektów i urzqdzeń
infrastruhury technicznej z zakresu elektroenergeĘki (GPZ ,,Lubartów Południe"), w tym; wnętrzowych
rozdzielni, wnętrzowych stanowisk transformatorów oraz Ęmczasowych obiektów budowlanych - przy
zachowaniu wskaźników zabudowy olrreślonych w $ 46a ust. 3.

2. Dopuszcza się lokalizację:

l) obiektów budowlanych: gospodarczych, gospodarczo-garażowych;

2) obiektów i urzqdzeń budowlanych in/rastruktury komunikacyjnej,'

3) obiehów i urzqdzeń budowlanych infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujqce wskaźniki zabudowy:

7) minimalnq intensywność zabudowy - nie olcreśla się;

2) malrsymalnq intensywność zabudowy - 0,9;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej,.

4) maksymalnqwysokość obiehów infrastruktury technicznej - ]0,0 m;

5) minimalnq liczbę miejsc do parkowania - nie olcreśla się,'

6) Iinie zabudowy - zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu - załqcznik
nr 1.18;

7) gabaryty zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnycłt oraz 1 kondygnacji podziemnej.";

Ż6)w Rozdziale II planu dodaje się $ 48a wbrzmieniu:,,7.Ustala się przeznaczenie pod teren komunikacji
samochodowej: parking _ KSro, oznaczony symbolem 466KSppod lokalizację obiektów i urzqdzeń nuiqzanych
z komunikacjq samochodowq (np. wielopoziomowego parkingu / garaĄ) _ przy zachowaniu wskaźników
zabudowy olłreślonych w s 4Ba ust. 3.

Ż. Dopuszcza się lokalizację:

1) obiehów budowlanych: gospodarczych, gospodarczo-garażowych;

Ż) obiektów i urzqdzeń budowlanych infrastruktury komunikacyjnej,.

3) obiektów i urzqdzeń budowlanych infrastruktury technicznej;

4) obiektów nlałej architektury,'

5) zieleni urzqdzonej i izolacyjnej.

3. Ustala się następujqce wskaźniki zabudowy:

l) minimalnq intens1łuność zabudowy - nie określa się;

2) maksynlalnq intensywność zabudowy - I,2;

3) nlinimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki budowlanej;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej.' nie więcej niż 50%;

5) maksymalnqwysokość obiektów _ do 3,5 nl;
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