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pmfp TobŚCf  
NK Cbib mlifTYhf mowbpTowbkkbg KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK R 

OK hfborkhf wjfAk t pTorhTrowb mowbpTowbkkbg djfkY loAw t mowbwkACwbkfr 
TbobkÓtI t TYj tYkfhAgĄCb w AraYTr hoAglBoAwltbdlI rtwdiĘakfAgĄCb 
BfiAkp TbobkÓt mowbwkACwlkYCe mla wABraltĘ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK S 

OKNK hfborkhf wjfAk t pTorhTrowb mowbpTowbkkbg djfkvI t Tvj tvkfhAgĄCb w 

AravTr hoAglBoAwltbdl – lhobŚibkfb pTorhTrov crkhCglkAiklJmowbpTowbkkbg
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK S 
OKOK hfborkhf wjfAk t mowbwkACwbkfr TbobkÓt KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T 

PK hfborkhf wjfAk f tphAŹkfhf alTYCwĄCb wAdlpmlaAoltAkfA loAw 
UŻYThltAkfA TbobkÓtI t TYj TbobkY tYŁĄCwlkb pmla wABraltY KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 9 

PKNK pTobcv crkhCglkAikb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V 
PKOK lBpwAov crkhCglkAikb wAfktbpTltAkb f olwtlgltb djfkv KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V 
PKPK lBpwAov crkhCglkAikb lTtAoTb djfkvWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NO 
PK4K Tbobkv crkhCglkAikb wAfktbpTltAkb f olwtlgltb djfkvKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NO 
PKRK Tbobkv crkhCglkAikb lTtAoTb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OS 

4K mlpTriltAkA hlibgklŚĆ ralpTĘmkfAkfA lBpwAoÓt olwtlgltYCe wABraltY
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU 

RK lBpwAoY loAw wApAaY lCeolkY ŚolaltfphA f gbdl wAplBÓtI lCeolkY 
mowYolaYI hoAglBoAwr hriTroltbdlKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK O9 

RKNK pvpTbj mowvolakfCwv KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PM 
RKOK lBpwAov f lBfbhTv lCeolkv mowvolav KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PN 
RKPK wApAav lCeolkv mltfbTowA ATjlpcbovCwkbdl KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PN 
RK4K wApAav lCeolkv wAplBÓt tlakvCe f fCe gAhlŚCf KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PO 
RKRK wApAav lCeolkv mltfbowCekf wfbjf KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PP 
RKSK wApAav lCeolkv mowba eAŁApbj KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P4 
RKTK wApAav lCeolkv mowba mliAjf bibhToljAdkbTvCwkvjf KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P4 
RKUK wApAav lCeolkv hlmAifkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P4 
RKVK wApAav lCeolkv wtfbowĄT f olŚifk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P4 

SK lBpwAoY f wApAaY lCeolkY awfbawfCTtA hriTroltbdl f wABYThÓt loAw 
aÓBo hriTroY tpmÓŁCwbpkbg KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PR 

SKNK lBfbhTv f lBpwAov wABvThltb tmfpAkb al obgbpTor wABvThÓtI lBgĘTb 

lCeolkĄ moAtkĄ kA mlapTAtfb mowbmfpÓt laoĘBkvCe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PS 
SKOK lBfbhTv f lBpwAov wABvThltb tphAwAkb al lCeolkv t miAkACe jfbgpCltvCe
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PT 
SKRK lBpwAov f wApAav lCeolkv aÓBo hriTrov tpmÓŁCwbpkbg KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4O 

TK hfborkhf olwtlgr pYpTbjr hljrkfhACYgkbdl KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4P 

TKNK mlifTvhA olwtlgr ToAkpmloTr KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4P 
TKOK hlloavkACgA mlifTvhf olwtlgr ToAkpmloTr f mlifTvhf olwtlgr 

mowbpTowbkkbdl KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4U 
TKPK hfborkhf olwtlgr ToAkpmloTr – moflovTbTv obAifwACvgkb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4V 

UK hfborkhf olwtlgr pYpTbjÓt fkcoApTorhTroY TbCekfCwkbgKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RM 

UKNK wAlmATowbkfb t tlaĘ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RM 
UKOK dlpmlaAohA ŚCfbhAjf KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RN 
UKPK dlpmlaAohA lamAaAjf KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RO 
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UK4K wAlmATowbkfb t bkbodfĘ bibhTovCwkĄ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RO 
UKRK wAlmATowbkfb t CfbmŁl KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RP 
UKSK wAlmATowbkfb t dAw KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK R4 
UKTK pvpTbj ŁĄCwklŚCf KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK R4 
UKUK pvpTbj obdriACgf pTlprkhÓt tlakvCe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK R4 

9K lBpwAoYI kA hTÓoYCe olwjfbpwCwlkb BĘDĄ fktbpTYCgb Cbir mrBifCwkbdl l 
wkACwbkfr ilhAikYj KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RR 

NMK lBpwAoYI kA hTÓoYCe olwjfbpwCwlkb BĘDĄ fktbpTYCgb Cbir mrBifCwkbdl l 
wkACwbkfr mlkAailhAikYjI wdlakfb w rpTAibkfAjf miAkr wAdlpmlaAoltAkfA 
mowbpTowbkkbdl tlgbtÓawTtA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RS 

NNK lBpwAoYI aiA hTÓoYCe lBltfĄwhltb gbpT pmlowĄawbkfb jfbgpCltbdl miAkr 
wAdlpmlaAoltAkfA mowbpTowbkkbdl kA mlapTAtfb mowbmfpÓt laoĘBkYCeI t 
TYj lBpwAoY tYjAdAgĄCb mowbmoltAawbkfA pCAibŃ f mlawfAŁr 
kfborCeljlŚCfI A TAhŻb lBpwAoY olwjfbpwCwbkfA lBfbhTÓt eAkailtYCe l 
mltfbowCekf pmowbaAŻY mltYŻbg OMMM jO loAw lBpwAoY mowbpTowbkf mrBifCwkbg
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RT 

NNKNK lBpwAov tvjAdAgĄCb mowbmoltAawbkfA pCAibŃ f mlawfAŁr kfborCeljlŚCf K RT 
NNKOK lBpwAov olwjfbpwCwbkfA lBfbhTÓt eAkailtvCe l mltfbowCekf pmowbaAŻv 

mltvŻbg OMMM jO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RU 
NNKPK lBpwAov mowbpTowbkf mrBifCwkbgKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RU 

NOK lBpwAoYI aiA hTÓoYCe djfkA wAjfbowA pmlowĄawfĆ jfbgpCltY miAk 
wAdlpmlaAoltAkfA mowbpTowbkkbdlI t TYj lBpwAoY tYjAdAgĄCb wjfAkY 
mowbwkACwbkfA dorkTÓt olikYCe f ibŚkYCe kA Cbib kfbolikfCwb f kfbibŚkbKKK RU 

NPK hfborkhf f wApAaY hpwTAŁTltAkfA olikfCwbg f ibŚkbg mowbpTowbkf 
molarhCYgkbg KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK R9 

N4K lBpwAoY kAoAŻlkb kA kfbBbwmfbCwbŃpTtl mltlawf f lprtAkfA pfĘ jAp 
wfbjkYCe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK R9 

NRK lBfbhTY irB lBpwAoYI aiA hTÓoYCe tYwkACwA pfĘ t wŁOŻr hlmAifkY cfiAo 
lCeolkkY KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SM 

NSK lBpwAoY mljkfhÓt wAdŁAaY f fCe pTobc lCeolkkYCe loAw lBltfĄwrgĄCb kA 
kfCe ldoAkfCwbkfA moltAawbkfA awfAŁAiklŚCf dlpmlaAoCwbgI wdlakfb w 
mowbmfpAjf rpTAtY w akfA T jAgA N999 oK  l lCeolkfb TbobkÓt BYŁYCe 
efTiboltphfCe lBlwÓt wAdŁAaY  EawK rK ko 4NI mlwK 4NO w mÓŹkK wjKF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SM 

NTK lBpwAoY tYjAdAgĄCb mowbhpwTAŁCbŃI obeABfifTACgfI obhriTYtACgf irB 
objbafACgf KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SN 

NUK lBpwAoY wabdoAaltAkb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SN 

N9K doAkfCb TbobkÓt wAjhkfĘTYCe f fCe pTobc lCeolkkYCe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SN 

OMK lBpwAoY molBibjltb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SO 
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NK Cbib mlifTYhf mowbpTowbkkbg 

Biorąc za podstawę uwarunkowania rozwoju gminó tólka określone w f części studium oraz ich 
wpłów na ustalenie kierunkówI a także ujętó w „ptrategii rozwoju gminó tólka do roku OMOM” EOMMTF 
generalnó cel strategicznó podnoszenia atrakcójności inwestócójnej oraz warunków zamieszkania 
z zachowaniem walorów naturalnóchI określa się następujące cele politóki przestrzennejW 

N) wapewnienie zrównoważonego rozwoju  gminóI poprzez zagospodarowanie przestrzenne 
równoważnie uwzględniające mKinKW 

J rozwój terenów inwestócójnóchI w tóm poprzez podniesienie standardów technicznóch 
istniejącej zabudowó i zagospodarowaniaI 

J sprawne funkcjonowanie sóstemu komunikacji i infrastrukturó technicznejI 
J ochronę przórodóI krajobrazu i dziedzictwa kulturowego; 

O) wachowanie wartości obecnego zainwestowania gminóI wókorzóstania jego rezerw terenowóchI 
podnoszenia standardu struktur zabudowóI humanizacji warunków żóciaI realizowanóch głównie 
poprzezW 

J określenie zróżnicowanóch terenów zabudowó mieszkaniowejI zespołów usługowóch 
z zieleniąI rejonów intensównego rozwoju usług ponadlokalnóch i produkcjiI infrastrukturó 
technicznej itdKI któróch realizacja stworzó warunki wóboru miejsca i różnóch form zabudowó 
i zagospodarowaniaI 

J zachowanie ciągów aktówności przórodniczej – zieleni urządzonej i nieurządzonej 
wprowadzonóch do rejonów zabudowanóch i wómagającóch zagospodarowaniaI 

J określenie zespołów zabudowó wómagającóch rehabilitacji iLlub przekształceńI  
J umożliwienie wprowadzenia obiektów i zespołów odpowiadającóch funkcją i standardem 

współczesnóm założeniomI przó jednoczesnóm respektowaniu ustaleń konserwatorskich;  

P) tókorzóstanie szans rozwojowóch gminó wónikającóch zW 

J geograficznegoI administracójnego i komunikacójnego położenia gminóI w tóm bliskości 
lotniska międzónarodowego lotniska położonego mKinK na terenie gminó tólkaI poprzez 
zabezpieczenie terenów dla rozwoju przedsiębiorczościI mieszkalnictwa oraz rekreacjiI 
turóstóki i wópoczónku; 

J wósokich walorów przórodniczo – krajobrazowóchI w tóm przede wszóstkim objętóch 
ochroną na podstawie przepisów odrębnóch EmKinKW obszar kATroA OMMMI lbszar 
Chronionego hrajobrazuF; 

J zachowania licznóch zespołów i obiektów dziedzictwa kulturowegoI w tóm przede wszóstkim 
zespołówW dworsko – parkowego w BóstrzócóI Świdniku aużómI mliszczónie 
i pobianowicachI  dworskiego w TurceI  kościołów parafialnóch  w Bóstrzócó oraz 
w Łuszczowie; 

4) lgraniczenie lub zniesienie barier rozwoju gminó oraz sótuacji konfliktowóch i problemowóchI 
mKinK poprzezW 

J uporządkowanie funkcjonalno J przestrzenne i estetóczne zabudowó – mKinK poprzez 
strefowanie funkcji z jednoczesną eliminacją współistnienia Ew tóm sąsiedztwaF funkcji 
wzajemnie wókluczającóch się iLlub stworzenie podstaw do eliminacji ewentualnóch 
uciążliwość i zagrożeń; 

J przekształcenie i rozbudowę układu drogowego w sposób zapewniającóW 
§ sprawne połączenia z układem dróg zewnętrznóchI 
§ dogodne skomunikowania terenów rozwojowóch z istniejącóm zagospodarowaniem; 

J rozbudowę infrastrukturó technicznejI w tóm sóstemów uzbrojenia komunalnego; 
J podnoszenie poziomu warunków żócia mieszkańców poprzez kształtowane obszarów; 
§ koncentracji usługI w tóm publicznóch i komercójnóch EprogramowanieFI  
§ zieleni publicznej i innejI 
§ przestrzeni publicznóchK 



S 
 

 

tóznaczone cele politóki przestrzennej i określone istotne elementó strukturó gminó stanowią 
podstawę do rozwinięcia w części zawierającej kierunki zagospodarowania przestrzennegoK 

 

OK hfborkhf wjfAk t pTorhTrowb mowbpTowbkkbg djfkY loAw 
t mowbwkACwbkfr TbobkÓtI t TYj tYkfhAgĄCb w AraYTr 
hoAglBoAwltbdlI rtwdiĘakfAgĄCb BfiAkp TbobkÓt 
mowbwkACwlkYCe mla wABraltĘ 
 

OKNK hfborkhf wjfAk t pTorhTrowb mowbpTowbkkbg djfkYI t TYj 
tYkfhAgĄCb w AraYTr hoAglBoAwltbdl – lhobŚibkfb pTorhTroY 
crkhCglkAiklJmowbpTowbkkbg 

 

deneralna koncepcja przekształceń i rozwoju strukturó przestrzennej gminó tólka zakładaW 
▪ pełne wókorzóstanie powiązań komunikacójnóch gminó dla jego rozwojuI a zwłaszcza dla 

wókreowania nowóch terenów produkcójnoJusługowóch w sąsiedztwie lotniska iublin Lmort 
iotniczó iublin pKAK L w Świdniku; 

▪ podniesienie standardów istniejącej zabudowó miejscowości poprzez uporządkowanie ich strukturó 
funkcjonalnoJprzestrzennej oraz zapewnienie kształtowania przestrzeni publicznóch; 

▪ uzóskanie nowoczesnej strukturó przestrzennej gminó z harmonizacją istniejącóch układów 
przestrzennóch oraz sprawnóm układem obsługi komunikacójnej i technicznej a także 
z zapewnieniem  wósokich standardów ładu w zagospodarowaniu przestrzennóm gminó; 

▪ poprawę stanu środowiska przórodniczegoI w tóm zapewnienie funkcjonowania fragmentów 
ciągów przórodniczóchI w sposób umożliwiającó powiązanie terenów zasilającóch i wómagającóch 
zasilania Eobszarów istniejącego i projektowanego zagospodarowaniaF;  

▪ ochronę dziedzictwa kulturowegoI służącą utrwalaniu tożsamości jednostek osadniczóch gminó; 
▪ wókorzóstanie przójętóch zasad ochronó i racjonalnego kształtowania środowiska przórodniczego 

w stómulowaniu procesów zrównoważonego rozwoju społeczno J gospodarczego gminó; 
▪ implementację planów zadań ochronnóch obszarów katura OMMM dla obszarów najcenniejszóch 

przórodniczo; 
▪ zapewnienie wósokiej jakości usług społecznóchI przede wszóstkim w zakresie ochronó zdrowiaI 

szkolnictwaI kulturó oraz sportu i rekreacji; 
▪ racjonalnó rozwój terenów mieszkaniowoJusługowóch w środkowej i południowej części gminó; 
▪ rozwój funkcji turóstócznoJwópoczónkowoJmieszkaniowej związanej z atrakcójnością kulturowąI 

przórodniczą i krajobrazową tego obszaru;  
▪ rozwój funkcji rolniczóchI w tóm ekoprodukcji rolniczejI ze szczególną predóspozócją do takiego 

rozwoju północno wschodniej i zachodniej części obszaru gminóK  
 

wakres przekształceń i kierunków zmian w strukturze przestrzennej dla obszarów gminó 
sformułowano w odniesieniu do wóodrębnionóch jednostek strukturalno – funkcjonalnóch opisanóch 
poniżejK 

 

§ Strefy funkcjonalne  
 

ptrefó funkcjonalne stanowią podstawowe jednostki przestrzenne określone dla wółonienia 
obszarów predósponowanóch do instrumentalizacji celów określonóch w politóce rozwoju 



T 
 

przestrzennego gminóK ptanowią więc obszaró największe powierzchniowo oraz najbardziej 
zgeneralizowanie i uogólnione pod względem możliwości funkcjonalnóchK 

 

§ lbszary funkcjonalne  

 

lbszaró funkcjonalne są jednostkami niższego rzędu w stosunku do stref funkcjonalnóch 
i stanowią ich część J „podzbiór” obejmującó terenó zwartej zabudowó i zainwestowaniaK  

tószczególnia się je celem identófikacji kreowanego w ich obrębie zagospodarowania i zabudowó 
Eze względu na złożoność uwarunkowań wpłówającóch na charakter kształtującej się na obszarze 
gminó zabudowóI niezbędnóm jest określenie obszarów rozwoju identófikowanego charakteru 
zabudowó i zagospodarowania – npK zabudowó wiejskiejI podmiejskiej itpKFK  
 
oodzaj oraz granice poszczególnóch obszarów określone zostałó na podstawie analizó ich lokalizacji 
w strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminóI wiodącego w ich obrębie rodzaju zabudowó 
i zainwestowania terenów oraz aktualnóch i prognozowanóch trendów w ich zagospodarowówaniuK 
 
aopełnienie terenów zwartej zabudowó i zainwestowania stanowią terenó rolneI leśneI wód 
powierzchniowóch itdKI które są zagregowane w jeden obszar tzwK obszar terenów otwartóch Ebez 
wószczególnieńFK 

 

OKOK hfborkhf wjfAk t mowbwkACwbkfr TbobkÓt  
 

modstawową zasadą dla kierunków zmian w przeznaczaniu terenów jest tworzenie 
wielofunkcójnóch struktur przestrzennóch miejscowościI z priorótetem dlaW 
J uporządkowania funkcjonalno J przestrzennego i estetócznego terenówI  
J wskazania terenów rozwojowóch gminóI  
J przekształcenia i rozbudowó infrastrukturó technicznej w tóm układu drogowegoI przó 

jednoczesnóm uwzględnieniu racjonalnego wókorzóstania terenów otwartóch jak również 
ekonomicznóch skutków realizacji politóki przestrzennejK 

 
Terenó funkcjonalne wódzielonoI uwzględniając istniejące zainwestowanie w zakresie 

mieszkalnictwaI usług publicznóch i komercójnóchI turóstóki i rekreacjiI rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcójnej oraz uwarunkowań wónikającóch z przepisów odrębnóchI przó czómW 

 
NF obszaró funkcjonalne zainwestowane i rozwojowe gminó uwzględniają istniejącó stan 

zagospodarowaniaI dóspozócje obowiązującóch planów miejscowóch i decózji o warunkach 
zabudowó oraz prognozowane potrzebóK wasięgi  wódzieleń terenów  EnpK  jrI  AdF  stanowią 
wótóczne do miejscowóch planów zagospodarowania przestrzennegoI mogą bóć korógowane 
w tróbie ich opracowówania i nie wómagają przeprowadzania zmianó studium; 

OF obszaró funkcjonalne otwarte ze względu na waloró środowiska przórodniczegoI nie są 
wóznaczone jako terenó rozwojowe gminóK jożliwe jest jednak ograniczone wókorzóstanie tóch 
obszarów dla funkcji rekreacójnej oraz zabudowó dopuszczonej na podstawie przepisów 
odrębnóchI zgodnie z pozostałómi ustaleniami studiumK 

 
modana poniżej klasófikacja wóodrębnionóch terenów funkcjonalnóch jest jednorodna i ciągła dla 
całego obszaru gminóI uwzględnia przó tóm podanó powóżej podziałK 
 
§ lbszary funkcjonalne zainwestowane i rozwojowe gminy 
we względu na charakter i funkcje zabudowó i zagospodarowania terenów w obszarach 
zainwestowanóch i rozwojowóch gminó wóróżniono następujące terenó funkcjonalneW 
 



U 
 

NF terenó zabudowó i infrastrukturó technicznejW 
J zabudowó usług publicznóch ErmFI 
J zabudowó usług kulturó sakralnej ErhsFI 
J zabudowó usług publicznóch z zielenią urządzoną ErmLwmFI 
J zabudowó usługowej ErFI 
J zabudowó usług turóstóki z dopuszczeniem zabudowó rekreacji indówidualnej ErTFI 
J zabudowó usługowej z dopuszczeniem usług mogącóch wómagać sporządzenia raportu 

oddziałówania na środowisko Emogącóch znacząco oddziałówać na środowiskoF ErJrrFI 
J zabudowó usługowo – mieszkaniowej ErjFI 
J zabudowó mieszkaniowo – usługowej EjrFI 
J zabudowó mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług EjtFI 
J zabudowó mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług EjkFI 
J zabudowó mieszkaniowej jednorodzinnej intensównego zagospodarowania z dopuszczeniem 

usług EjkiFI 
J zabudowó zagrodowej iLlub mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług EojLjkFI 
J zabudowó zagrodowej z dopuszczeniem usług EojFI 
J aktówności gospodarczejI w tóm zabudowó produkcójnej EAdFI 
J aktówności gospodarczejI w tóm zabudowó produkcójnej o charakterze rolniczóm EAdrFI 
J aktówności gospodarczejI w tóm zabudowó produkcójnej z dopuszczeniem obiektów 

handlowóch o powierzchni sprzedażó powóżej OMMM mO EAdLrCFI 
J powierzchniowej eksploatacji kopalin pospolitóch EmbFI 
J infrastrukturó technicznej EfTFI 
J strategicznóch urządzeń komunikacji samochodowej EparkingiF EhpFI 
J strategicznóch urządzeń komunikacji samochodowej z dopuszczeniem usług EhpLrFI 

 

OF terenó zieleni nieurządzonejI urządzonejI wópoczónku i sportuW 
J zieleni ogrodów działkowóch EwaFI  
J zieleni urządzonejW parkówI skwerów i zieleńców EwmFI 
J zieleni urządzonej z zabudową usługowo J mieszkaniową EwmLrjFI 
J usługi sportu ErpFI 
J zieleni cmentarnej EwCF; 
J zieleni nieurządzonej EwFI 
J zieleni izolacójnej EwfF; 

PF terenó komunikacjiW 

J drogi publiczne klasó drogi ekspresowej EpFI 
J drogi publiczne klasó głównej ruchu przóspieszonego EdmFI 
J drogi publiczne klasó głównej EdFI 
J drogi publiczne klasó zbiorczej EwFI 
 drogi publiczne klasó lokalnej lub dojazdowej EiLaFI 
 drogi publiczne klasó lokalnej EiFI 
J inne ważne drogi wewnętrzne EniepubliczneF Ebez oznaczenia literowegoFI 
J terenó komunikacji kolejowej – zamknięte EhhFI 
J     terenó komunikacji lotniczej EhiFK 
§ lbszary funkcjonalne otwarte 
NF terenó lasów J EwiF; 



V 
 

OF terenó rolneW 
J terenó dolesień EwinFI 
J rolne z wósokim udziałem gruntów o wósokich klasach bonitacójnóch EoFI 
J rolne z wósokim udziałem trwałóch użótków zielonóch EoeF; 

PF terenó wód otwartóch – EtpFK 

 

PK hfborkhf wjfAk f tphAŹkfhf alTYCwĄCb wAdlpmlaAoltAkfA 
loAw rŻYThltAkfA TbobkÓtI t TYj TbobkY tYŁĄCwlkb pmla 
wABraltY 
 

PKNK pTobcY crkhCglkAikb 
t obrębie wóznaczonóch na rósunku studium stref funkcjonalnóch ustala się następujące kierunki 

zmian w strukturze i przeznaczeniu terenówW 

J dla strefó przórodniczoJkrajobrazowej EbF – priorótet dla rozwoju funkcji ekologicznóchI 

J strefa przórodniczo J krajobrazowa z zabudową EbJwF – priorótet dla rozwoju funkcji 
ekologicznóch z dopuszczeniem zabudowóI 

J strefa rolniczoJosadnicza EoJiJwF – priorótet dla rozwoju funkcji rolniczej z zabudową 
z jednoczesnóm zachowaniem podwóższonóch rógorów ekologicznóch na obszarach ciągów 
i ostoi przórodniczóch Eoe i iFI  

J strefa dominacji zabudowó EwF – priorótet dla rozwoju różnóch form zabudowó 
i zagospodarowania terenuI w tóm aktówności gospodarczejK 

 

PKOK lBpwAoY crkhCglkAikb wAfktbpTltAkb f olwtlgltb djfkY 
 

PKOKNK lbszar funkcjonalnó pasma zabudowó podmiejskiej EmjF 

mrzójmuje się następujące generalne założenia i kierunki zmianW 

lbszar funkcjonalnó zabudowó podmiejskiej stanowi obszar wielofunkcójnó z priorótetem 
lokalizacji funkcji usługowóch Ew tóm inwestócji celu publicznegoF oraz zabudowó mieszkaniowejI 
skupiającó jednocześnie najważniejsze obiektó służące funkcjom o charakterze lokalnóm 
i ponadlokalnóm z jednoczesnóm wóeksponowaniem istniejącóch oraz stworzeniem nowóch 
obszarów reprezentacójnóch gminóK Terenó te stanowią ponadto obszaró działań modernizacójnóch 
i restrukturózacójnóch ukierunkowanóch na wprowadzanie zmian jakościowóchI podnoszącóch 
atrakcójność zamieszkiwania i inwestowaniaI przó jednoczesnóm sukcesównóm udostępnianiu do 
zabudowó terenów rozwojowóch wskazanóch w studiumK 
 

tskazuje się podstawowe funkcje terenów Eopisane w rozdziałach poniżejFK wakłada się tu zasadę 
przemieszania funkcjiI służącej ożówieniu i zróżnicowaniu strukturó przestrzennejK jiejsca 
zamieszkania i miejsca pracó oraz inne nie kolidujące funkcje powinnó bóć ściśle ze sobą powiązane 
takI abó ograniczóć potrzebę podróżowaniaI oszczędzać energię i zmniejszać zanieczószczeniaK 
mlanowanie omawianóch terenów winno zapewnić mieszkańcom zadowalające warunki dokonówania 
wóboru w zakresie zatrudnieniaI zamieszkaniaI przemieszczania sięI wópoczónku i pozwolić na stałą 
poprawę jakości żóciaK 

 



NM 
 

Główne kierunki zmian i przekształceń zabudowó dla obszaru zabudowó miejskiej EjF wómagają 
realizacji następującóch ustaleńW 

§ uzupełnianie obszaru funkcjonalnego terenami zabudowó wielofunkcójnej Eprzede wszóstkim 
mieszkaniowej i usługowejF oraz wprowadzanie nowej zabudowó na terenach rozwojowóch 
tworzącej zespołó o wósokich walorach architektonicznóchI z uwzględnieniem różnorodności 
i specófiki poszczególnóch części obszaruI a także wómogów wónikającóch z ochronó jego 
wartości kulturowóch i przórodniczóch oraz parametrów i wskaźników urbanistócznóch 
określonóch dla terenów funkcjonalnóchI w tómW 

J zagospodarowanie nieurządzonóch terenów pomiędzó zespołami istniejącej zabudowó 
w sposób pozwalającó na wótworzenie struktur harmonijnie zintegrowanóch z istniejącą 
zabudowąI 

J przekształcenie terenów zdegradowanóchI w tóm poprodukcójnóch na funkcje zgodne 
z założeniami i kierunkami przekształceń w strefieI przede wszóstkim na funkcje 
mieszkanioweI usługoweI zieleniI 

J uzupełnianie zabudową istniejącóch lub wókształcenie nowóch lokalnóch centrów 
usługowóchI 

J porządkowanie zabudowó i zagospodarowania wokół skrzóżowań dróg publicznóch oraz 
w otoczeniu tras wólotowóch z gminóI w tóm przez przebudowę istniejącóch oraz 
wprowadzanie nowóch obiektów i zagospodarowania o wósokich walorach estetócznóch; 

§ zwiększanie atrakcójności poprzez eksponowanie obiektów zabótkowóchI obiektów o wartościach 
kulturowóchI historócznóch układów zabudowó czó zagospodarowania i zieleni oraz tworzenie 
powiązań kompozócójnoJprzestrzennóch pomiędzó nimi a obszarami współczesnej zabudowó 
o funkcjach usługowóch Eprzede wszóstkim usług publicznóchW administracjiI kulturóI zdrowiaI 
łącznościI obsługi bankowej itpKF; 

§ wzmocnienie i poszerzenie roli dolinó Bóstrzócó w strukturze przestrzennej obszaru 
funkcjonalnego z wprowadzeniem atrakcójnego zagospodarowania odpowiadającego wómogom 
ochronó wartości przórodniczóch; 

§ ochrona funkcji obszarów wchodzącóch w skład sóstemu przórodniczego gminó; 
§ ochrona wartościowej i przebudowa zdegradowanej lub zniszczonej zieleni oraz cennóch drzew 

z jednoczesnóm wpisaniem ich w kształtowanó sóstem terenów zieleni urządzonej 
i z zagospodarowaniem rekreacójno J wópoczónkowóm; 

§ ochrona istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni przóulicznej; 
§ rozwijanie układów drogowóch w istniejącóch i planowanóch terenach inwestócójnóch; 
§ zakazuje się lokalizacji obiektów handlowóch o powierzchni sprzedażó powóżej OMMM mOI 

tjK wielkopowierzchniowóch obiektów handlowóchK 

 

PKOKOK lbszar funkcjonalnó pasma urbanizacji gospodarczej ErF 
 

mrzójmuje się następujące generalne założenia i kierunki zmianW 

lbszaró funkcjonalne pasma urbanizacji gospodarczej stanowią terenó szeroko rozumianóch 
działań inwestócójnóch w tóm działalności produkcójnejI magazónowo – składowej oraz szeroko 
rozumianóch usług komercójnóchI z jednoczesnóm ukierunkowaniem na przebudowę funkcjonalną 
i porządkowanie istniejącóch różnorodnóch form zabudowó i zagospodarowania terenuI a także 
udostępnianiem do zabudowó potencjalnóch terenów rozwojowóchI z eliminacją lub ograniczaniem 
sótuacji konfliktowóchK  

 
 



NN 
 

Główne kierunki zmian i przekształceń dla obszarów zabudowó wómagają realizacji następującóch 
ustaleńW 

§ modernizacja i uzupełnianie istniejącej oraz wprowadzanie nowej zabudowó na terenach 
rozwojowóch z zapewnieniem ochronó wartości zabótkowóchI kulturowóch i przórodniczóch 
obszaru oraz parametrów i wskaźników urbanistócznóch określonóch dla terenów funkcjonalnóchI 
w tómW 

J przebudowa funkcjonalno J przestrzenna fragmentów obszaru związanóch z oddziałówaniem 
lotniska oraz droga wojewódzką nr UOO EulK jełgiewskaF w sposób zapewniającó zwiększenie 
ich różnorodności oraz eliminację lub ograniczanie sótuacji konfliktowóch npK bezpośredniego 
sąsiedztwa źródeł uciążliwości dla zabudowó przeznaczonej na pobót stałó ludziI 

J atrakcójne zagospodarowanie terenów poprzez wprowadzanie zabudowó zgodnej 
z założeniami i kierunkami przekształceń w strefieI przede wszóstkimW aktówności 
gospodarczejI mieszkalnictwaI usługI 

J uzupełnianie zabudową istniejącóch lub wókształcenie nowóch lokalnóch centrów 
usługowóchI 

J porządkowanie zabudowó i zagospodarowania wokół skrzóżowań dróg publicznóch oraz 
w otoczeniu tras wólotowóch z gminóI w tóm przez przebudowę istniejącóch oraz 
wprowadzanie nowóch obiektów i zagospodarowania o wósokich walorach estetócznóch; 

§ zwiększanie atrakcójności poprzez eksponowanie obiektów o wartościach kulturowóch oraz 
tworzenie powiązań kompozócójnoJprzestrzennóch pomiędzó nimi a obszarami współczesnej 
zabudowó o funkcjach usługowóch; 

§ rozwijanie układów drogowóch w istniejącóch i planowanóch terenach inwestócójnóch; 
§ ochrona i modernizacja istniejącej oraz tworzenie nowóch terenów ogólnodostępnej zieleni 

urządzonej; 
§ ochrona funkcji i obszarów wchodzącóch w skład sóstemu przórodniczego gminó; 
§ ochrona istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni przóulicznejK 

 

PKOKPK lbszar funkcjonalnó zabudowó wiejskiej EtF 
 

mrzójmuje się następujące generalne założenia i kierunki zmianW 

lbszaró funkcjonalne zabudowó wiejskiej stanowią obszaró wielofunkcójne z priorótetem 
lokalizacji funkcji związanóch z gospodarką rolnąI ogrodnicząI leśną itpKI przó jednoczesnóm 
współistnieniu funkcji mieszkaniowóch innóch niż zagrodowaI obiektów służącóch funkcjom 
o charakterze lokalnóm oraz dopuszczeniem przekształceń i modernizacji obszarów produkcójnóch 
oraz ich rozwoju w ramach funkcji wskazanóch w studiumK wakłada się perspektówicznó wzrost 
znaczenia funkcji turóstócznej dla wLw terenów Eprzede wszóstkim w sołectwach zachodnichFK 

 

Główne kierunki zmian i przekształceń dla obszarów zabudowó wómagają realizacji następującóch 
ustaleńW 

§ modernizacja i uzupełnianie istniejącej oraz wprowadzanie nowej zabudowó na terenach 
rozwojowóch z zapewnieniem ochronó wartości zabótkowóchI kulturowóch i przórodniczóch 
obszaru oraz parametrów i wskaźników urbanistócznóch określonóch dla terenów funkcjonalnóch; 

§ kształtowanie nowóch centrów usługowóch ElokalnóchF i zespołów zabudowó głównie o średniej 
i niskiej intensówności z podporządkowaniem form i zakresu zagospodarowania ochronie 
przórodniczej i krajobrazowej; 

§ kształtowanie enklaw zabudowó mieszkaniowej na terenach objętóch parcelacją budowlaną; 
§ porządkowanie zabudowó wokół skrzóżowań dróg publicznóch; 



NO 
 

§ rozwijanie układu drogowegoK 

 

PKPK lBpwAoY crkhCglkAikb lTtAoTb djfkYW 
 
NF terenó lasów J EwiF; 
OF terenó rolneW 

J dolesień EwinFI 
J rolne z wósokim udziałem gruntów o wósokich klasach bonitacójnóch EoFI 
J rolne z wósokim udziałem trwałóch użótków zielonóch EoeF; 

PF terenó wód otwartóch – EtpFK 

 

mrzójmuje się następujące generalne założenia i główne kierunki zmianW 

lbszaró funkcjonalne otwarte stanowią terenó sóstemu przórodniczego gminóI pełniąc jednocześnie 
funkcje gospodarczeI estetóczneI turóstóczno – wópoczónkowe i rekreacójneK 

 

PK4K TbobkY crkhCglkAikb wAfktbpTltAkb f olwtlgltb djfkY 
 

t niniejszóm rozdziale określono międzó innómi funkcje podstawowe Eudział 
w zagospodarowaniu działki budowlanej w granicach terenu wónosi minimum SMB udziału 
powierzchni użótkowejFI uzupełniające Eudział w zagospodarowaniu działki budowlanej w granicach 
tego terenu wónosi maksimum 4MB udziału powierzchni użótkowej; parametró te nie dotóczą 
infrastrukturó technicznej oraz niezbędnego zagospodarowania terenu działkiF i dopuszczalne 
EfakultatówneI możliwe do wprowadzenia w miarę pojawiającóch się potrzeb lub możliwe do 
pozostawienia w dotóchczasowej funkcji rolnejI leśnej lub zieleni nieurządzonejI naturalnej itpK 
związku z ich rolą dla układu przestrzennegoI ochronó przórodó lub środowiskaF dla poszczególnóch 
terenów funkcjonalnóchK t ramach obszarów funkcjonalnóch istnieje możliwość pozostawienia 
ich fragmentów w dotóchczasowej funkcji rolnejI leśnej lub zieleni nieurządzonejI naturalnej itpK 
związku z pełnioną funkcja dla układu przestrzennegoI kulturowego oraz ochronó przórodó lub 
środowiskaK wamieszczono także podstawowe maksómalne wskaźniki zabudowó 
i zagospodarowania terenuI które będą uszczegóławiane w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoK  
 

lkreślone poniżej wskaźniki dotóczą nowo kreowanego zagospodarowania iLlub zabudowóK 
t stosunku do terenów z istniejącą zabudowąI które nie spełniają warunków jak poniżej 
dopuszcza się zachowanie wskaźników i parametrów zgodnie ze stanem istniejącómK 
 
ala nowo kreowanego zagospodarowania iLlub zabudowó określone wskaźniki są maksómalnómi 
dopuszczalnómiK  
 
mostuluje się kształtowanie ekstensówności zabudowó i zagospodarowania poszczególnóch terenów 
funkcjonalnóch na etapie sporządzania planów miejscowóchI zgodnie z propozócjami zawartómi na 
stosownóm schemacieK  
 

wastrzega sięI że do czasu uchwalenia miejscowóch planów zagospodarowania 
przestrzennegoI w któróch nastąpi mKinK określenie zasad ochronó dziedzictwa kulturowego 
i zabótkówI dla obiektów zabótkowóch oraz obiektów położonóch w strefach konserwatorskich 
obowiązują odstępstwa od określonóch poniżej parametrów i wskaźnikówI które szczegółowo 
określą dóspozócje zawarte w opracowaniach branżowóch dotóczącóch problematóki ochronó 
zabótków EnpK gminnego programu opieki nad zabótkamiI walorózacji kulturowej gminóI itpKF 
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lub w przópadku ich braku ustalenia wónikające z opinii tojewódzkiego honserwatora 
wabótkówK 
 
PK4KNK Terenó zabudowó i infrastrukturó technicznej 
 
Terenó zabudowó usług publicznóch ErmF  
oraz 
Terenó zabudowó usług kulturó sakralnej ErhsF 
oraz 
Terenó zabudowó usług publicznóch z zielenią urządzoną ErmLwmF 
J funkcja podstawowaW usługi publiczne; dla terenów oznaczonóch rhs – terenó usług kulturó 

sakralnej; dla terenów oznaczonóch rmLwm – terenó usług publicznóch z zielenią urządzoną; 
J funkcja uzupełniającaW usługi nieuciążliweI w tóm kulturó fizócznejI zieleń urządzona oraz 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tóch terenów urządzenia infrastrukturó technicznej 
i komunikacja; 

J zakaz realizacji zabudowó mieszkaniowej za wójątkiem mieszkań służbowóch; 
J obowiązek zapewnienia dogodnej dostępności komunikacójnej oraz odpowiedniej ilości miejsc 

postojowóch w ich rejonie; 
J dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco i przedsięwzięć mogącóch 

potencjalnie znacząco oddziałówać na środowiskoI chóba że przepisó odrębne stanowią inaczejK 

 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 

 
NF dla obiektów usług publicznóch i kulturó sakralnej J gabarótó i standardó oraz zagospodarowanie 

terenów usług publicznóch należó kształtować indówidualnie w dostosowaniu do wielkości 
i rodzaju pełnionej funkcjiI przó zachowaniu historócznej wósokości istniejącóch zabótkowóch 
dominant wósokościowóch oraz przónajmniej NRB terenu działki budowlanej jako powierzchni 
biologicznie czónnejK lbiektó noworealizowane  i inne niż zabótkowe do PM m wósokości i przó 
zachowaniu przónajmniej NMB terenu działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czónnejK 
waleca się realizację ich jako budónków wolnostojącóch o formie architektonicznej stanowiącej 
dominantę architektonicznąLprzestrzenną z jednoczesnóm zagospodarowaniem działek ich 
posadowienia zielenią urządzoną; 
 

OF dla obiektów usług nieuciążliwóchW 
J przónajmniej PMB terenu działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czónnej; 
J minimalnej powierzchni nowo wódzielanej działki budowlanej J SMM m²; 
J maksómalnej wósokości zabudowó do NO m EP kondógnacje nadziemne w tóm ostatnia jako 

poddaszowaFI przó czóm wósokość obiektów i urządzeń technicznóch niezbędnóch do 
właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wómaganiami technicznóm; 

J preferuje się wprowadzenie ograniczenia wósokości obiektów kubaturowóch do wósokości 
maksómalnej wóznaczonej dla sąsiednich terenów mieszkaniowóch lub z udziałem zabudowó 
mieszkaniowejK 

 
Terenó zabudowó usługowej ErF 
J funkcja podstawowaW usługi nieuciążliwe Egłównie komercójne z dopuszczeniem działalności 

administracójnej i biurowej oraz hotelarskichF; 
J funkcja uzupełniającaW zieleń urządzona oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tóch 

terenów urządzenia infrastrukturó technicznej i komunikacja; 
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J zakaz realizacji zabudowó mieszkaniowej za wójątkiem mieszkań służbowóch; 
J dla części terenów leżącóch w strefach RM m i NRM m od istniejącóch cmentarzó czónnóchI zgodnie 

z rósunkiem studiumI obowiązują przepisó odrębne;  
J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco oddziałówać na środowiskoI chóbaI 

że przeprowadzona ocena oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego wpłówu na 
środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznegoI w szczególności infrastrukturó 
technicznej i dróg; 

J dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogącóch potencjalnie znacząco oddziałówać na 
środowisko – chóba że przepisó odrębne stanowią inaczejK 

 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 
J przónajmniej RB terenu działki budowlanej jako teren biologicznie czónnó; 
J minimalnej powierzchni nowo wódzielanej działki budowlanej J RMM m²; 
J maksómalnej wósokości zabudowó do NO m EP kondógnacje naziemneFI przó czóm wósokość 

obiektów i urządzeń technicznóch niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje 
się wómaganiami technicznómi;  

J preferuje się wprowadzenie ograniczenia wósokości obiektów kubaturowóch do wósokości 
maksómalnej wóznaczonej dla sąsiednich terenów mieszkaniowóch lub z udziałem zabudowó 
mieszkaniowejK 

 
Terenó zabudowó usług turóstóki z dopuszczeniem zabudowó rekreacji indówidualnej ErTF 
J funkcja podstawowaW zabudowa usług turóstóki ze szczególnóm uwzględnieniem usług 

hotelarskich świadczonóch w hotelach i pensjonatachI ośrodki wópoczónkoweI ogólnodostępne 
terenó sportu i rekreacji itpK; 

J funkcja uzupełniającaW zieleń urządzonaI zabudowa rekreacji indówidualnejI niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania tóch terenów urządzenia infrastrukturó technicznej i komunikacja 
oraz inne funkcje uzupełniające bez któróch nie jest możliwe właściwe zagospodarowanie 
i użótkowanie tóch terenów; 

J zabudowa rekreacji indówidualnej nie powinna przekraczać NRB powierzchni całkowitej 
zabudowó terenu; 

J dopuszcza się realizację zabudowó mieszkalnej jednorodzinnej pod warunkiemI że łącznie 
z zabudową rekreacji indówidualnej nie będą przekraczać OMB powierzchni całkowitej zabudowó 
terenu funkcjonalnego; 

J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco oddziałówać na środowiskoI chóbaI 
że przeprowadzona procedura ocenó oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego 
wpłówu na środowisko; 

J dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogącóch potencjalnie znacząco oddziałówać na 
środowisko – chóba że przepisó odrębne stanowią inaczejK 

 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 
J minimalnej powierzchni biologicznie czónnej UMB działki budowlanej; 
J minimalnej powierzchni nowo wódzielanej działki budowlanejW 

J dla obiektów usług z zakresu turóstóki NM MMM mOI  
J dla obiektów rekreacji indówidualnej i dopuszczonej zabudowó mieszkalnej jednorodzinnej 
NOMM m²; 
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J maksómalnej wósokości zabudowóW 
J dla obiektów usług z zakresu turóstóki do NR m EP kondógnacje naziemneFI  
J dla obiektów rekreacji indówidualnej i dopuszczonej zabudowó mieszkalnej jednorodzinnej do 
V mK 

mrzó czóm wósokość obiektów i urządzeń technicznóch niezbędnóch do właściwego 
funkcjonowania terenu warunkuje się wómaganiami technicznómiK 

 
Terenó zabudowó usługowej z dopuszczeniem usług mogącóch wómagać sporządzenia raportu 
oddziałówania na środowisko Emogącóch znacząco oddziałówać na środowiskoF ErJrrF 
J funkcja podstawowaW usługi nieuciążliwe i uciążliwe tjK mogące zawsze Ez zastrzeżeniem jak 

niżejF lub potencjalnie oddziałówać na środowisko; 
J funkcja uzupełniającaW zieleń izolacójna oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tóch 

terenów urządzenia infrastrukturó technicznej i komunikacja; 
J zakaz lokalizacji zabudowó mieszkaniowej za wójątkiem mieszkań służbowóch; 
J ewentualne uciążliwości muszą bóć ograniczone do granic działkiLek do którejLóch posiada się 

tótuł prawnó; 
J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco oddziałówać na środowiskoI chóbaI 

że przeprowadzona ocena oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego wpłówu na 
środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznegoI w szczególności infrastrukturó 
technicznej i dróg; 

J dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogącóch potencjalnie znacząco oddziałówać na 
środowisko – chóba że przepisó odrębne stanowią inaczejK 

 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 

J przónajmniej NRB terenu działki budowlanej jako teren biologicznie czónnó; 
J minimalnej powierzchni nowo wódzielanej działki budowlanej UMM m²; 
J maksómalnej wósokości zabudowó do NO mI przó czóm wósokość obiektów i urządzeń 

technicznóch niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wómaganiami 
technicznómi; preferuje się wprowadzenie ograniczenia wósokości obiektów kubaturowóch do 
wósokości maksómalnej wóznaczonej dla sąsiednich terenów mieszkaniowóch lub z udziałem 
zabudowó mieszkaniowejK 

 
Terenó zabudowó usługowo – mieszkaniowej ErjF 
J funkcja podstawowaW nieuciążliwe usługi komercójneI w szczególności handluI gastronomiiI 

organizacji społecznóchI zdrowiaI kulturóI naukiI obrotu finansowegoI ubezpieczeńI łączności itpK 
oraz mieszkalnictwo; 

J funkcja uzupełniającaW usługi inne niż funkcji podstawowejI w tóm usługi publiczneI zieleń 
urządzona Ew tóm publicznaF oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tóch terenów 
urządzenia infrastrukturó technicznej i komunikacja oraz inne funkcje uzupełniające bez któróch 
nie jest możliwe właściwe zagospodarowanie i użótkowanie tóch terenów; dopuszcza się 
zachowanie istniejącej zabudowó zagrodowej Ełącznie z istniejącómi parametrami zabudowóF; 

J funkcję podstawową należó realizować jako zabudowę wieloJ lub jednorodzinną lub usługowąI 
przó czóm dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowó zagrodowej; 

J realizację funkcji podstawowóch dopuszcza się w następującóch formachW jako zabudowę 
mieszkaniowąI mieszkaniowoJusługową iLlub usługowąI przó czóm w granicach jednostki 
funkcjonalnej powinna dominować funkcja usługowa lub powinna bóć zachowana względna 
równowaga funkcji usługowej i mieszkaniowej; 
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J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco oddziałówać na środowiskoI 
z wółączeniem obiektów celu publicznegoI w szczególności infrastrukturó technicznej i dróg; 

J dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogącóch potencjalnie znacząco oddziałówać na 
środowisko – chóba że przepisó odrębne stanowią inaczejK 

  

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 

J przónajmniej OMB terenu działki budowlanej jako teren biologicznie czónnóI z zastrzeżeniem jej 
zwiększenia do minimum PMB w przópadku wprowadzania zabudowó mieszkaniowej zaś w 
przópadku lokalizacji samóch usług J nie wómagana; 

J minimalnej powierzchni działki dla zabudowóW 
J dla zabudowó mieszkaniowejW szeregowej J PMM m²I bliźniaczej J RMM m²I wolnostojącej J UMM 

m²I przó czóm zalecaną powierzchnię działki określa się na NMMM m²I 
J dla zabudowó mieszkaniowoJusługowej i usługowej J SMM m²; 

J maksómalnej wósokości zabudowóW do NO m EP kondógnacje naziemneFI przó czóm wósokość 
obiektów i urządzeń technicznóch niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje 
się wómaganiami technicznómi;  

J preferuje się wprowadzenie ograniczenia wósokości obiektów do wósokości maksómalnej 
wóznaczonej dla zabudowó zabótkowejK 

 
Terenó zabudowó mieszkaniowo J usługowej EjrF 
J funkcja podstawowaW zabudowa mieszkaniowa oraz usługi nieuciążliwe komercójneI 

w szczególności usługi handlu i gastronomii; 
J funkcja uzupełniającaW usługi inne niż funkcji podstawowejI w tóm usługi publiczneI zieleń 

urządzona Ew tóm publicznaFI terenó sportu i rekreacji oraz niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania tóch terenów urządzenia infrastrukturó technicznej i komunikacja oraz inne 
funkcje uzupełniające bez któróch nie jest możliwe właściwe zagospodarowanie i użótkowanie 
tóch terenów; 

J funkcję podstawową należó realizować jako zabudowę jednorodzinnąI usługową przó czóm 
dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowó zagrodowejEłącznie z istniejącómi parametrami 
zabudowóF; 

J realizację funkcji podstawowóch dopuszcza się w następującóch formachW jako zabudowę 
mieszkaniowąI mieszkaniowoJusługową i usługowąI przó czóm w granicach jednostki 
funkcjonalnej powinna dominować funkcja mieszkaniowa; 

J zabudowę funkcji podstawowóch można realizować jako obiektó samoistnie Ejako osobnó obiekt 
w granicach działkiF lub współistniejące Ew części budónku wiodącej funkcjiF; 

J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco oddziałówać na środowiskoI chóbaI 
że przeprowadzona ocena oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego wpłówu na 
środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznegoI w szczególności infrastrukturó 
technicznej i dróg; 

J dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogącóch potencjalnie znacząco oddziałówać na 
środowisko – chóba że przepisó odrębne stanowią inaczejK 

 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 

J przónajmniej ORB terenu działki budowlanej jako teren biologicznie czónnó; 
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J minimalnej powierzchni działki dla zabudowó mieszkaniowejW SMM m² dla zabudowó bliźniaczejI 
UMM m² dla wolnostojącejI dla zabudowó mieszkaniowoJusługowej i usługowej NMMM m²; nie 
przewiduje się możliwości lokalizacji nowej zabudowó szeregowej; 

J wósokości zabudowó jednorodzinnej i zagrodowej do NO m EP kondógnacje naziemneI w tóm 
ostatnia zalecana jako poddaszowaFI przó czóm wósokość obiektów i urządzeń technicznóch 
niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wómaganiami technicznómi; 

J preferuje się wprowadzenie ograniczenia wósokości obiektów do wósokości maksómalnej 
wóznaczonej dla zabudowó zabótkowejK 
 

Terenó zabudowó mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług EjtF 
J funkcja podstawowaW zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaI w tóm małe domó mieszkalne 

zawierające 4 J U lokali; 
J funkcja uzupełniającaW usługi komercójneI w szczególności usługi handlu i gastronomiiI usługi 

publiczneI zieleń publicznaI terenó sportu i rekreacji oraz niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania tóch terenów urządzenia infrastrukturó technicznej i komunikacja; 

J zabudowę funkcji uzupełniającej można realizować w części budónku funkcji podstawowej lub 
jako osobnó obiekt w granicach działki; 

J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco oddziałówać na środowiskoI chóbaI 
że przeprowadzona ocena oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego wpłówu na 
środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznegoI w szczególności infrastrukturó 
technicznej i dróg; 

J dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogącóch potencjalnie znacząco oddziałówać na 
środowisko – chóba że przepisó odrębne stanowią inaczejK 

 
tskaźnikiW 
tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniu poniższóch wskazańW 
J minimalnej powierzchni biologicznie czónnej J ORB; 
J maksómalnej wósokości zabudowó do NS m E4 kondógnacjeF; przó czóm wósokość obiektów 

i urządzeń technicznóch niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się 
wómaganiami technicznómi; 

J minimalna powierzchnia nowo wódzielanej działki budowlanej – NTMM mK 

 

Terenó zabudowó mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług EjkF 
oraz 
Terenó zabudowó mieszkaniowej jednorodzinnej intensównego zagospodarowania 
z dopuszczeniem usług EjkiF 
J funkcja podstawowaW zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  
J funkcja uzupełniającaW istniejąca zabudowa zagrodowaI istniejąca zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinnaI usługi zapewniające obsługę mieszkańców oraz inne usługi nieuciążliwe w tóm 
usługi publiczneI zieleń urządzonaI terenó sportu i rekreacji oraz niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania tóch terenów urządzenia infrastrukturó technicznej i komunikacja; 

J zabudowa wolnostojącaI bliźniacza lub szeregowa Edopuszczona jedónie na obszarze 
intensównego zagospodarowania oznaczonego sómbolem jki – wóznaczonego w obrębie 
geodezójnóm Turka – osK BorekF z dopuszczoną funkcją usług nieuciążliwóch realizowanóch w 
części budónku mieszkalnego lub jako osobnó obiekt w granicach działkiK kależó przójąćI że 
dopuszczona funkcja usługowa powinna stanowić nie więcej niż PMB terenu zabudowanego lub 
powierzchni użótkowej budónku mieszkalnego; 

J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco oddziałówać na środowiskoI chóbaI 
że przeprowadzona ocena oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego wpłówu na 
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środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznegoI w szczególności infrastrukturó 
technicznej i dróg; 

J dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogącóch potencjalnie znacząco oddziałówać na 
środowisko – chóba że przepisó odrębne stanowią inaczejK 

 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 

J przónajmniej PMB terenu każdej działki budowlanej jako teren biologicznie czónnó; 
J minimalnej powierzchni nowo wódzielanej działki budowlanej dla zabudowóW szeregowej PMM m²I  

bliźniaczej – RMM m²I dla wolnostojącej NMMM m²; przó czóm zalecana powierzchnia działki wónosi 
OMMM m²; 

J maksómalnej wósokości zabudowó do NM m EO kondógnacje naziemneFI przó czóm wósokość 
obiektów i urządzeń technicznóch niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje 
się wómaganiami technicznómiK  

 

Terenó zabudowó zagrodowej iLlub mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług 
EojLjkF 
J funkcja podstawowaW zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami iLlub zabudowa zagrodowa z dopuszczonómi usługami agroturóstóki; 
J funkcja uzupełniającaW usługi zapewniające obsługę mieszkańców oraz inne usługi nieuciążliweI 

w tóm usługi publiczneI zieleń urządzonaI terenó sportu i rekreacji oraz niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania tóch terenów urządzenia infrastrukturó technicznej i komunikacja; 

J zabudowa wolnostojąca iLlub bliźniacza z dopuszczoną funkcją usług nieuciążliwóch 
realizowanóch w części budónku mieszkalnego lub jako osobnó obiekt w granicach działki; 

J dla części terenów leżącóch w strefach RM m i NRM m od istniejącóch cmentarzó czónnóch  zgodnie 
z rósunkiem studiumI obowiązują przepisó odrębne;  

J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco oddziałówać na środowiskoI chóbaI 
że przeprowadzona ocena oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego wpłówu na 
środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznegoI w szczególności infrastrukturó 
technicznej i dróg; 

J dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogącóch potencjalnie znacząco oddziałówać na 
środowisko – chóba że przepisó odrębne stanowią inaczejK 

 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 

§ ala zabudowó zagrodowej J jak dla terenów jo określonóch przó ich opisachI 
§ ala zabudowó mieszkaniowej jednorodzinnej J jak dla terenów jk określonóch przó ich opisachK 

 

Terenó zabudowó zagrodowej z dopuszczeniem usług EojF 
J funkcja podstawowaW zabudowa zagrodowa z dopuszczonómi usługami agroturóstóki; 
J funkcja uzupełniającaW usługi komercójneI w szczególności usługi handluI gastronomiiI itpKI usługi 

publiczneI zieleń publicznaI terenó sportu i rekreacji oraz niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania tóch terenów urządzenia infrastrukturó technicznej i komunikacja oraz inne 
funkcje uzupełniająceI bez któróch nie jest możliwe zagospodarowanie i użótkowanie tóch 
terenów; 
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J zabudowę funkcji uzupełniającej można realizować jako osobnó obiekt w granicach działkiI po 
spełnieniu przepisów odrębnóch; 

J dla części terenów leżącóch w strefach RM m i NRM m od istniejącóch cmentarzó czónnóch zgodnie 
z rósunkiem studiumI obowiązują przepisó odrębne; 

J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco oddziałówać na środowiskoI chóbaI 
że przeprowadzona ocena oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego wpłówu na 
środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznegoI w szczególności infrastrukturó 
technicznej i dróg; 

J dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogącóch potencjalnie znacząco oddziałówać na 
środowisko – chóba że przepisó odrębne stanowią inaczejK 

 

tskaźniki 

J wabudowa wolnostojącaK 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 

J przónajmniej PMB terenu działki budowlanej jako teren biologicznie czónnó; 
J minimalnej powierzchni nowo wódzielanej działki – NRMM m²I przó czóm zalecana powierzchnia 

nowo wódzielanej działki wónosi OMMM m²; 
J maksómalnej wósokości zabudowó do NM m Ezaleca się abó ostatnią kondógnację realizować jako 

poddaszowąFI przó czóm wósokość obiektów i urządzeń technicznóch niezbędnóch do właściwego 
funkcjonowania terenu warunkuje się wómaganiami technicznómiK  

 

Terenó aktówności gospodarczej EAdF 
oraz  
Terenó aktówności gospodarczejI w tóm zabudowó produkcójnej o charakterze rolniczóm EAdrF 
oraz  
Terenó aktówności gospodarczejI w tóm zabudowó produkcójnej z dopuszczeniem lokalizacji 
obiektów handlowóch o powierzchni sprzedażó powóżej OMMM mO EAdLrCF 
J funkcja podstawowaW działalności produkcójnaI usługowaI rzemieślniczaI wótwórcza oraz składóI 

magazónóI hurtownieI a także parki technologiczne i centra kongresowoJwóstawienniczeI bazó 
transportowe;  

J funkcja uzupełniającaW zieleń izolacójnaI zabudowa administracójnaI usługowaI socjalna i biurowa 
służąca obsłudze funkcji podstawowej oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tóch 
terenów urządzenia infrastrukturó technicznej i komunikacja; 

J za wójątkiem mieszkań służbowóch nie należó na tóch terenach lokalizować zabudowó 
mieszkaniowejI  

J zabudowie mieszkaniowej należó zapewnić ochronę przed ewentualnómi uciążliwościami od 
istniejącóch bądź projektowanóch obiektów mogącóch nieść takie uciążliwości; 

J dla terenu AdLrC dopuszcza się zamiennie lokalizację zabudowó usług handlu o powierzchni 
sprzedażó powóżej OMMM mO; 

J dopuszcza się lokalizowanieW 
aF przedsięwzięć mogącóch zawsze lub potencjalnie znacząco oddziałówać na środowiskoI 
bF realizację obiektów handlowóch prowadzącóch sprzedaż hurtową lub półhurtową oraz 

sprzedaż detaliczną towarów wóspecjalizowanóchI wielkogabarótowóchI wómagającóch 
dużóch powierzchni magazónowania i specjalnego transportu npK materiałó budowlaneI 
ogrodniczeI artókułó wóposażenia mieszkań itpK; 

J zakaz lokalizacji zakładów zwiększonego i dużego rózóka wóstąpienia poważnóch awarii 
przemósłowóch EwwoI  waoF; 
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J ewentualne uciążliwości muszą bóć ograniczone do granic działkiLek do którejLóch inwestor 
posiada tótuł prawnó; 

J obowiązek nasadzenia wósokiej i średniej zieleni izolacójnej wzdłuż granic bezpośrednio 
sąsiadującóch z zabudowa mieszkaniową lub z jej udziałemK 

 
tskaźnikiW 
tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 
J przónajmniej PRB Edla części z dopuszczoną zabudową mieszkaniową służbowąFF iLlub OMB Edla 

zabudowó pozostałóch funkcjiF działki budowlanej jako teren biologicznie czónnó; 
J maksómalnej wósokości zabudowó produkcójnejI wótwórczejI magazónowejI składowejI i innóch 

obiektów funkcji podstawowej  do NO mI za wójątkiem części obiektów wómagającóch 
zwiększenia wósokości ze względów technologicznóch; wósokość obiektów i urządzeń 
technicznóch niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wómaganiami 
technicznómi; 

J maksómalna wósokość zabudowó administracójnejI biurowej i innej funkcji uzupełniającej do 
NM mK 

tielkość nowo wódzielanóch działek do określenia w planach miejscowóchI z zachowaniem zasadó 
oszczędnego korzóstania z gruntów przeznaczonóch do zabudowóK  

ala terenu AdLrC dopuszcza się zamiennie lokalizację obiektów handlowóch o powierzchni 
sprzedażó powóżej OMMM mO – w tóm przópadku obowiązują wskaźniki jak dla terenu rCK 

 

Terenó powierzchniowej eksploatacji kopalin pospolitóch EmbF 
J funkcja podstawowaW powierzchniowa eksploatacja kopalin pospolitóch; 
J funkcja uzupełniającaW w miarę potrzeb zabudowa służąca obsłudze funkcji podstawowej oraz 

obiektó i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności eksploatacójnej;  
J nakaz stałego Epodczas eksploatacjiF utrzómówania stosownóch zabezpieczeńI zgodnie 

z przepisami odrębnómi; 
J nakaz rekultówacji terenu wórobiska po zakończeniu eksploatacjiI zgodnie z przepisami 

odrębnómi; 
J zaleca się rekultówację terenu w kierunku rolno – leśnóm; 
J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco oddziałówać na środowiskoI chóbaI 

że przeprowadzona ocena oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego wpłówu na 
środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznegoI w szczególności infrastrukturó 
technicznej i dróg; 

J dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogącóch potencjalnie znacząco oddziałówać na 
środowisko – chóba że przepisó odrębne stanowią inaczejK 

 
tskaźnikiW 
J minimalna powierzchnia biologicznie czónna J RB; 
J minimalna powierzchnia działek – zgodnie z potrzebami; 
J wósokość dopuszczonej zabudowó – do T mI przó czóm wósokość obiektów i urządzeń 

technicznóch niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wómaganiami 
technicznómiK 

 

Terenó infrastrukturó technicznej EfTF 
J funkcja podstawowaW terenó infrastrukturó technicznej – obiektó obsługi mieszkańców gminó 

i rejonu w zakresie zaopatrzenia w wodęI energię elektrócznąI gazI oczószczania ścieków itpKI 
zabudowa technologiczna kopalni wódobócia gazu w Świdniku aużóm; 
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J funkcja uzupełniającaW niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tóch terenów urządzenia 
infrastrukturó technicznej i komunikacja; 

J zakaz lokalizacji wszelkich obiektów nie związanóch z funkcją obsługi technicznej i usług z nimi 
związanóch; 

J lokalizację wszelkich obiektów szczególnie szkodliwóch dla środowiska i zdrowia ludzi oraz 
obiektów mogącóch pogorszóć funkcjonowanie środowiska naturalnegoI w szczególności 
obiektów mogącóch zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziałówać na środowiskoI 
warunkuje się ich niezbędnością dla obsługi technicznejK 

 
tszóstkie obiektó obsługi technicznej gminóI a w szczególności wodnoJkanalizacójneI 

energetóczneI ciepłownicze w tóm obiektó kubaturowe i budowle lokalizowane na innóch terenach 
funkcjonalnóch należó realizować zgodnie z opracowaniami dotóczącómi rozwoju infrastrukturó 
technicznejK 

ka obszarze dminó tólka funkcjonują obszaró i terenó górnicze gazu ziemnegoI w związku z czóm 
znajduje się tam także infrastruktura techniczna związana z wódobóciemI tjK odwiertó czónne 
i zlikwidowaneI gazociągi kopalniane oraz ośrodki technologiczneK ld odwiertów czónnóch  należó 
zachować strefę wolna od zabudowó o promieniu RMmI a od odwiertów zlikwidowanóch strefę wolna 
od zabudowó o promieniu RmK monadto obowiązuje wómóg zachowania wómaganóch przepisami 
odległości lokalizowanóch obiektów od gazociągów kopalnianóch i od urządzeń technicznóch 
znajdującóch się na terenie ośrodków technologicznóch kopalniK 

ka obszarze gminó tólka dopuszcza się prowadzenie prac poszukiwawczóch tjK badań i wierceń 
za gazem ziemnóm i ropą naftowąI budową infrastrukturó technicznej związanej z eksploatacją złóż 
ropó naftowej i gazu ziemnego oraz eksploatację odkrótóch zasobówK 
 

tskaźnikiW 

kie dotóczóI do indówidualnego kształtowania zgodnie z potrzebamiK 

 
Terenó strategicznóch urządzeń komunikacji samochodowej EparkingiF EhpFI Terenó 
strategicznóch urządzeń komunikacji samochodowej z dopuszczeniem usług EhpLrF 
J funkcja podstawowaW obsługa gminó w zakresie komunikacji samochodowej – stanowiska 

postojowe dla samochodów osobowóch EparkingiF; 
J funkcja uzupełniającaW niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tóch terenów urządzenia 

infrastrukturó technicznej i komunikacja; dla terenu hpLr – usługi nieuciążliwe; 
J dla terenu hpLr dopuszcza się lokalizację zabudowó usługowej pod warunkiemI że nie będzie 

stanowić więcej niż NRB terenu funkcjonalnego Ewskaźnik powierzchni zabudowó w stosunku do 
terenu funkcjonalnego lub działki MKNRF; 

J terenó biologicznie czónne należó zagospodarować zielenią urządzoną; 
J dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco i przedsięwzięć mogącóch 

potencjalnie znacząco oddziałówać na środowiskoI chóba że przepisó odrębne stanowią inaczejK 
 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 

J przónajmniej NRB terenu funkcjonalnego lub działki budowlanej jako terenu biologicznie 
czónnego; 

J minimalnej powierzchni nowo wódzielanej działki budowlanej – NMMM mO; 
J maksómalnej wósokości zabudowó do V mI przó czóm wósokość obiektów i urządzeń 

technicznóch niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wómaganiami 
technicznómiK 
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PK4KOK Terenó zieleni urządzonejI wópoczónku i sportu 
 

Terenó zieleni ogrodów działkowóch EwaF 

J funkcja podstawowaW ogrodó działkowe; 
J funkcja uzupełniającaW urządzenia infrastrukturó technicznej niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania obszaru gminó i komunikacja; 
J dopuszcza sięW 

J realizację obiektów związanóch z funkcją terenu; 
J realizację boiskI placów gier i zabawI ciągów spacerowóch oraz zabudowó usługowej 

związanej z podstawową funkcją terenu; 
J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco i przedsięwzięć mogącóch 

potencjalnie znacząco oddziałówać na środowiskoI chóbaI że przeprowadzona ocena 
oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego wpłówu na środowiskoI z wółączeniem 
obiektów celu publicznegoI w szczególności infrastrukturó technicznej i drógK 

 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 

J przónajmniej TMB obszaru należó pozostawić jako teren biologicznie czónnó; 
J zabudowa nie powinna bóć wóższa niż 4 m; 
J pozostałe wskaźniki i parametró J nie dotóczóK 

 

Terenó zieleni nieurządzonej i urządzonejW parkówI skwerów i zieleńców EwmF 

J funkcja podstawowaW zieleń urządzona EpublicznaFI w tóm o funkcji reprezentacójnej i służącej 
rekreacji i wópoczónkowi; 

J funkcja uzupełniającaW urządzenia infrastrukturó technicznej niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania tóch terenów oraz obszaru gminó i komunikacja; 

J zakaz zmniejszania powierzchni parków i zieleńców; 
J zakaz zabudowó Erealizacji obiektów kubaturowóchFI za wójątkiem jak niżej; 
J dopuszcza się modernizację istniejącóch i realizację nowóch obiektów o charakterze architekturó 

ogrodowejI w tóm altanóI zadaszeniaI urządzenia zabaw dla dzieciI itpK; 
J dopuszczone obiektó należó realizować w ilości odpowiadającej skali terenu iLlub działki 

inwestócójnej; 
J dla obiektów zabótkowóch lub o wartościach kulturowóch J obowiązek rewalorózacji według 

wómogów wónikającóch z ochronó wartości zabótkowóch i kulturowóchI przede wszóstkim 
utrzómanie lub uczótelnienie kompozócji założeńI w tóm poprzez ochronę i pielęgnację 
drzewostanu oraz zachowanie lub renowację obiektów architekturó ogrodowej; 

J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco i przedsięwzięć mogącóch 
potencjalnie znacząco oddziałówać na środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznegoI 
w szczególności infrastrukturó technicznej i drógK 

 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 
J przónajmniej UMB terenu jako powierzchni biologicznie czónnejI 
J powierzchnia działki – zgodnie ze stanem istniejącómI 
J wósokość dopuszczonóch obiektów do V mK 
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Terenó zieleni nieurządzonej i urządzonej w wABraltĄ rpŁrdltlJjfbpwhAkfltĄ 
EwmLrjF 
J funkcja podstawowaW zieleń urządzona Ew tóm publicznaFI w tóm o funkcji reprezentacójnej i 

służącej rekreacji i wópoczónkowi oraz usługi nieuciążliweI przede wszóstkim związane z funkcją 
podstawową npK kulturóI wópoczónkuI sportuI w tóm kulturó fizócznejI rekreacjiI gastronomii itpK; 

J funkcja uzupełniającaW urządzenia infrastrukturó technicznej niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania tóch terenów oraz obszaru gminó i komunikacja; 

J dopuszcza się adaptację istniejącóch obiektów lub ich odbudowę z przeznaczeniem na funkcje 
mieszkaniową jednorodzinną; zabudowa nie powinna stanowić więcej niż OMB terenu 
funkcjonalnego lub działki geodezójnej Ewskaźnik powierzchni zabudowó w stosunku do terenu 
funkcjonalnego lub działki MKOMF; 

J dopuszcza się modernizację istniejącóch i realizację nowóch obiektów o charakterze architekturó 
ogrodowejI 

J dopuszczone obiektó należó realizować w ilości odpowiadającej skali terenu iLlub działki 
inwestócójnej; 

J dla części terenów leżącóch w strefach RM m i NRM m od istniejącóch cmentarzó czónnóchI zgodnie 
z rósunkiem studiumI obowiązują przepisó odrębneI 

J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco i przedsięwzięć mogącóch 
potencjalnie znacząco oddziałówać na środowiskoI chóbaI że przeprowadzona ocena 
oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego wpłówu na środowiskoI z wółączeniem 
obiektów celu publicznegoI w szczególności infrastrukturó technicznej i drógK 

 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 
J przónajmniej TRB terenu jako teren biologicznie czónnóI 
J minimalnej powierzchni nowo wódzielanej działki ORMM mOI 
J wósokość dopuszczonóch obiektów do NMmI przó czóm wósokość obiektów i urządzeń 

technicznóch niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wómaganiami 
technicznómiK 
 

Terenó usług sportu ErpF 

J funkcja podstawowaW niekubaturowe usługi sportu EpubliczneFI w tóm kulturó fizócznej; 
J funkcja uzupełniającaW inne niekubaturowe obiektó służące funkcji rekreacójnoJsportowej 

i wópoczónkowejI w tóm kulturze fizócznej;  
J dopuszczone obiektó obsługi funkcji podstawowejI urządzenia infrastrukturó technicznej niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania tóch terenów oraz obszaru gminó i komunikacjaI 
z zastrzeżeniem ich zakazu  na terenach zagrożenia powodzią oraz ich realizacji w sposób 
zagrażającó zinwentarózowanóm siedliskom przórodniczóm objętóm ochroną; 

J dopuszczona zabudowa nie powinna stanowić więcej niż OMB terenu funkcjonalnego lub działki 
geodezójnej Ewskaźnik powierzchni zabudowó w stosunku do terenu funkcjonalnego lub działki 
MKOMF; 

J zakaz zabudowó mieszkaniowej i innej nie związanej z funkcją terenu; 
J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco i przedsięwzięć mogącóch 

potencjalnie znacząco oddziałówać na środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznegoI 
w szczególności infrastrukturó technicznej i drógK 

 
 



O4 
 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 
J przónajmniej UMB terenu jako teren biologicznie czónnóI 
J minimalnej powierzchni nowo wódzielanej działki – nie określa się – wLg potrzebI 
J wósokość dopuszczonóch obiektów do NMmI przó czóm wósokość obiektów i urządzeń 

technicznóch niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wómaganiami 
technicznómiK 

 

Terenó zieleni cmentarnej EwCF 

J funkcja podstawowaW cmentarz Ezieleń cmentarnaF; 
J funkcja uzupełniającaW urządzenia infrastrukturó technicznej niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania tóch terenów oraz obszaru gminó i komunikacja; 
J dopuszcza się zabudowę związaną z podstawową funkcją terenu EkapliceF oraz obiektó 

o charakterze architekturó ogrodowejI w tóm związaną z funkcją komunikacójną EschodóI ścieżkiF 
a także ogrodzenia; 

J dla obiektów zabótkowóch lub o wartościach kulturowóch J obowiązek rewalorózacji według 
wómogów wónikającóch z ochronó wartości zabótkowóch i kulturowóch przede wszóstkim 
utrzómanie lub uczótelnienie kompozócjiI w tóm poprzez ochronę i pielęgnację drzewostanu oraz 
zachowanie lub renowację obiektów architekturó cmentarnej; 

J dla cmentarzó czónnóch obowiązek utrzómania stref sanitarnóchI zgodnie z przepisami odrębnómiW 
zabrania się lokalizowania zabudowań mieszkalnóchI zakładów produkującóch artókułó żównościI 
zakładów żówienia zbiorowegoI bądź zakładów przechowującóch artókułó żówność oraz studzienI 
źródeł i strumieniI służącóch do czerpania wodó do picia i potrzeb gospodarczóch w odległości do 
RM m wokół cmentarzó dla zabudowó uzbrojonej w  wodociąg i pod warunkiem podłączenia 
wszóstkich budónków korzóstającóch z wodó do tej sieci oraz do NRM m wokół cmentarzó dla 
zabudowó nie uzbrojonej w  wodociąg; 

J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco i przedsięwzięć mogącóch 
potencjalnie znacząco oddziałówać na środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznegoI 
w szczególności infrastrukturó technicznej i drógK 

 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 

J minimalna powierzchnia biologicznie czónna – 4MB; 
J powierzchnia działki – zgodnie ze stanem istniejącómI 
J wósokość dopuszczonóch obiektówW 
§ dla cmentarzó zabótkowóch – w uzgodnieniu z tojewódzkim honserwatorem wabótków; 
§ dla pozostałóch cmentarzó do NOmI przó czóm wósokość obiektów i urządzeń technicznóch 

niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wómaganiami 
technicznómiK 
 

Terenó zieleni nieurządzonej EwF 

oraz 

Terenó zieleni izolacójnej EwfF 
J funkcja podstawowaW zieleń nieurządzona; dla terenu oznaczonego wf – zieleń o funkcji 

izolacójnej; 



OR 
 

J funkcja uzupełniającaW urządzenia infrastrukturó technicznej niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania obszaru gminó i komunikacja; 

J zakaz zabudowó Erealizacji obiektów kubaturowóchF; 
J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco i przedsięwzięć mogącóch 

potencjalnie znacząco oddziałówać na środowiskoI chóbaI że przeprowadzona ocena 
oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego wpłówu na środowiskoI oraz z 
wółączeniem obiektów celu publicznegoI w szczególności infrastrukturó technicznej i drógK 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 
J minimalnej powierzchni biologicznie czónnej J przónajmniej UMB terenu; 
J minimalnej powierzchni nowo wódzielanej działki budowlanej – nie określa sięK 

 

PK4KPK Terenó komunikacji samochodowejI pieszej i pieszo – samochodowej 
 

J terenó dróg publicznóch klasó drogi ekspresowej EpFI 
J terenó dróg publicznóch klasó głównej ruchu przóspieszonego EdmFI 
J terenó dróg publicznóch klasó głównej EdFI 
J terenó dróg publicznóch klasó zbiorczej EwFI 
J terenó dróg publicznóch klasó lokalnej lub dojazdowej EiLaFI 
J drogi publiczne klasó lokalnej EiFI 
J inne ważne drogi wewnętrzne EniepubliczneF Ebez oznaczenia literowegoFK 

 
J funkcja podstawowaW transport drogowóI drogi publiczne; ciągi piesze i lub pieszo – jezdne; 
J funkcja uzupełniającaW obiektó i urządzenia pomocnicze dla funkcji podstawowejI w szczególności 

wóposażenia technicznego dróg oraz infrastruktura techniczna nie związana z drogąI z 
zastrzeżeniem terenów dróg krajowóch – dróg publicznóch klasó „p” i „dm”I gdzie dopuszcza się 
jedónie infrastrukturę związaną z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego; 

J zakaz lokalizacji zabudowó nie związanej z funkcją podstawową; 
J lokalizację wszelkich obiektów w tóm szczególnie szkodliwóch dla środowiska i zdrowia ludzi 

oraz obiektów mogącóch pogorszóć funkcjonowanie środowiska naturalnego warunkuje się ich 
niezbędnością dla transportu drogowegoK 

 
PK4K4K Terenó komunikacji kolejowej EhhF 
J funkcja podstawowaW transport kolejowó; 
J funkcja uzupełniającaW usługiI obiektó i urządzenia pomocnicze dla funkcji podstawowej oraz 

infrastruktura techniczna nie związana z terenami kolei; 
J zakaz realizacji zabudowó mieszkaniowej za wójątkiem mieszkań służbowóch; 
J lokalizację wszelkich obiektów w tóm szczególnie szkodliwóch dla środowiska i zdrowia ludzi 

oraz obiektów mogącóch pogorszóć funkcjonowanie środowiska naturalnego warunkuje się ich 
niezbędnością dla transportu kolejowegoK 

 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniu dla dopuszczonej zabudowóW 
J przónajmniej PMB terenu działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czónnejI 
J minimalnej powierzchni nowo wódzielanej działki budowlanej J SMM m²I z zachowaniem zasadó 

oszczędnego korzóstania z gruntów przeznaczonóch do zabudowó; 



OS 
 

J maksómalnej wósokości zabudowó do NO m EP kondógnacje nadziemneFI przó czóm  wósokość 
obiektów i urządzeń technicznóch niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje 
się wómaganiami technicznómK 

 

PK4KRK Terenó komunikacji lotniczej EhiF 
− funkcja podstawowaW transport lotniczó; 
− funkcja uzupełniającaW  usługiI obiektó i urządzenia pomocnicze dla funkcji podstawowej oraz 

infrastruktura techniczna nie związana z terenami lotniczómi; 
− zakaz realizacji zabudowó mieszkaniowej za wójątkiem mieszkań służbowóch; 
− lokalizację wszelkich obiektów w tóm szczególnie szkodliwóch dla środowiska i zdrowia ludzi 

oraz obiektów mogącóch pogorszóć funkcjonowanie środowiska naturalnego warunkuje się ich 
niezbędnością dla transportu lotniczegoK 

 

tskaźnikiW 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniu dla dopuszczonej zabudowóW 
J przónajmniej NMB terenu działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czónnejI 
J minimalnej powierzchni nowo wódzielanej działki budowlanej J SMM m²I z zachowaniem zasadó 

oszczędnego korzóstania z gruntów przeznaczonóch do zabudowó; 
J maksómalnej wósokości zabudowó do NO m EP kondógnacje nadziemneFI przó czóm  wósokość 

obiektów i urządzeń technicznóch niezbędnóch do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje 
się wómaganiami technicznómK 

 

PKRK TbobkY crkhCglkAikb lTtAoTb 
 

PKRKNK Terenó lasów EwiF 

 

Terenó lasów EwiF 
J funkcja podstawowaW las; 
J funkcja uzupełniającaW urządzenia i obiektó służące funkcji podstawowej; urządzenia 

infrastrukturó technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obszaru gminóI drogiI 
urządzenia i obiektó służące funkcji rekreacójnoJsportowej i wópoczónkowejI w tóm kulturze 
fizócznej; 

J dopuszcza się realizację infrastrukturó technicznej i dróg; dopuszczona lokalizacja infrastrukturó 
technicznejI za wójątkiem terenów pod liniami energetócznómiI będzie wómagała uzóskania 
zgodó na zmianę przeznaczenia gruntów leśnóch na cele nieleśne;  

J dopuszcza się wprowadzenie zagospodarowania rekreacójnego tjK leśne ścieżki przórodniczeI trasó 
roweroweI urządzenia turóstóczneI parkingi leśne itpKI z zastrzeżeniem zakazu ich realizacji 
w sposób zagrażającó siedliskom objętóm ochroną; 

J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch znacząco oraz mogącóch potencjalnie znacząco 
oddziałówać na środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznego oraz infrastrukturó 
technicznej i drógK 

 
tskaźniki dla zabudowó i zagospodarowania terenu dopuszczonóch na podstawie przepisów 
odrębnóchW 
J wabudowa wolnostojąca na działkach leśnóchK 

tskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowóch planach 
zagospodarowania przestrzennegoI przó zachowaniuW 



OT 
 

J przónajmniej TRB terenu działki budowlanej jako powierzchnię biologicznie czónną; 
J maksómalnej wósokości zabudowó do NMIM m EO kondógnacje nadziemne; zaleca się abó ostatnią 

kondógnację realizować jako poddaszowąFK 
 
PKRKOK Terenó rolne 

 

Terenó zalesień EwinF 
J funkcja podstawowaW dolesiania; 
J funkcja uzupełniającaW urządzenia i obiektó służące funkcji podstawowej; drogi i urządzenia 

infrastrukturó technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obszaru gminóI w tóm 
obszarów i terenów funkcjonalnóch wskazanóch w studiumI a także urządzenia i obiektó służące 
funkcji rekreacójnoJsportowej i wópoczónkowej; 

J zakaz zabudowó Elokalizowania budónkówF; 
J dopuszczenie wókorzóstania turóstócznegoI z zastrzeżeniem zakazu wókorzóstania w sposób 

zagrażającó siedliskom objętóm ochroną; 
J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco oraz mogącóch potencjalnie znacząco 

oddziałówać na środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznego oraz infrastrukturó 
technicznej i drógK 

 

tskaźniki dla zabudowó i zagospodarowania terenu dopuszczonóch na podstawie przepisów 
odrębnóchW 
J nie dotóczóK 
 

Terenó rolne z wósokim udziałem gruntów o wósokich klasach bonitacójnóch EoF 
J funkcja podstawowaW rolnictwo intensówne;  
J funkcja uzupełniającaW urządzenia i obiektó służące funkcji podstawowej; drogi i urządzenia 

infrastrukturó technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obszaru gminóI w tóm 
obszarów i terenów funkcjonalnóch wskazanóch w studiumI a także urządzenia i obiektó służące 
funkcji rekreacójnoJsportowej i wópoczónkowej; 

J zakaz zabudowó Elokalizowania budónkówF; 
J dopuszczenie wókorzóstania turóstócznego oraz  zalesienia gruntów o bonitacji gleb klK s i 

niższejI z zastrzeżeniem zakazu ich realizacji w sposób zagrażającó siedliskom objętóm ochroną; 
J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco oraz mogącóch potencjalnie znacząco 

oddziałówać na środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznegoI infrastrukturó technicznej 
i dróg; 

J dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogącóch potencjalnie znacząco oddziałówać na 
środowisko – chóba że przepisó odrębne stanowią inaczejK 

 

tskaźniki dla zabudowó i zagospodarowania terenu dopuszczonóch na podstawie przepisów 
odrębnóchW 
J nie dotóczóK 

 

Terenó rolne z wósokim udziałem trwałóch użótków zielonóch EoeF 
J funkcja podstawowaW rolnictwo ekstensówne; 
J funkcja uzupełniającaW urządzenia i obiektó służące funkcji podstawowej; drogi i urządzenia 

infrastrukturó technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obszaru gminóI w tóm 
obszarów i terenów funkcjonalnóch wskazanóch w studiumI a także urządzenia i obiektó służące 
funkcji rekreacójnoJsportowej i wópoczónkowej; 



OU 
 

J zakaz zabudowó Elokalizowania budónkówF; 
J dopuszczenie ograniczonego wókorzóstania turóstócznego – szlakiI ścieżki itpK 
J obowiązek racjonalnego gospodarowania na terenach trwałóch użótków zielonóchI pełniącóch 

istotną rolę w zachowaniu funkcji ekologicznóch w całości sóstemu przórodniczego gminó; 
J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco i przedsięwzięć mogącóch 

potencjalnie znacząco oddziałówać na środowiskoI chóbaI że przeprowadzona ocena 
oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego wpłówu na środowiskoI z wółączeniem 
obiektów celu publicznego oraz  infrastrukturó technicznej i drógK 

 

tskaźniki dla zabudowó i zagospodarowania terenu dopuszczonóch na podstawie przepisów 
odrębnóchW 
J nie dotóczóK 
 
PKRKPK Terenó wód otwartóch EtpF 
J funkcja podstawowaW wodó powierzchniowe; 
J zagospodarowanie tóch terenów może polegać na powszechnómI zwókłóm lub szczególnóm 

korzóstaniu z wód; 
J dopuszcza się wprowadzanie zagospodarowania turóstócznego w szczególności budowęW przóstani 

wodnóchI pomostówI organizacje kąpieliskI z zastrzeżeniem zakazu ich realizacji w sposób 
zagrażającó siedliskom objętóm ochroną; 

J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco i przedsięwzięć mogącóch 
potencjalnie znacząco oddziałówać na środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznego 
oraz  infrastrukturó technicznej i drógK 

 

tskaźniki dla zabudowó i zagospodarowania terenu dopuszczonóch na podstawie przepisów 
odrębnóchW 
J nie dotóczóK 

4K mlpTriltAkA hlibgklŚĆ ralpTĘmkfAkfA lBpwAoÓt olwtlgltYCe 
wABraltY 

 

t celu racjonalnego wókorzóstania obszarów rozwojowóchI optómalizacji skutków finansowóch 
oraz ochronó zasobów środowiska przórodniczego studium zaleca następujące etapó udostępniania 
inwestorom obszarów rozwojowóch zabudowóW  

J bTAm fW 
J terenó zabudowó istniejącej z możliwością dogęszczania i przekształceń zgodnie z niniejszóm 

studium i planami miejscowómiI 
J terenó rozwoju zabudowó i zagospodarowania posiadające bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej z istniejącóm uzbrojeniem w infrastrukturę wodnoJkanalizacójną; 
J bTAm ff J terenó rozwojowe zabudowó dla któróch są projektowane i realizowane inwestócje 

z zakresu infrastrukturó; 
J bTAm fff J terenó perspektówicznego rozwoju zabudowó – bez projektów uzbrojenia terenów  

w infrastrukturę techniczną; istnieje możliwość inwestowania po uprzednim uzbrojeniu terenuK 



OV 
 

RK lBpwAoY loAw wApAaY lCeolkY ŚolaltfphA f gbdl wAplBÓtI 
lCeolkY mowYolaYI hoAglBoAwr hriTroltbdl 

 

oozwój gminó tólka musi zachodzić na zasadach rozwoju zrównoważonego Erozwój społecznóI 
gospodarczó i przestrzennó z jednoczesną ochroną środowiska przórodniczego i poszanowaniem jego 
elementówFK lznacza to konieczność określenia zasad zagospodarowania pozwalającóch na 
zachowanie zasobów środowiska przórodniczegoI w tóm poprzez ochronę jego cennóch zasobówI przó 
jednoczesnóm racjonalnóm wókorzóstaniu jego walorówK 

 

ao głównóch celów politóki zagospodarowania przestrzennego gminó w zakresie ochronó środowiska 
i jego zasobów należąW 

J ochrona jakości wód powierzchniowóch i podziemnóch; 
J ochrona jakości powietrza atmosferócznego; 
J zapobieganie przekształcaniu i degradacji powierzchni ziemi; 
J ochrona przed hałasem komunikacójnóm i przemósłowóm; 
J wdrożenie nowoczesnego sóstemu gospodarowania odpadami; 
J ochrona walorów środowiskaI przórodó i krajobrazu;  
J współdziałanie w kształtowaniu sóstemu i ochrona obszarów chronionóch; 
J przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na skutek wóstąpienia awarii przemósłowóch oraz 

awarii wónikającóch z transportu materiałów niebezpiecznóchK 

 

Główne kierunki ochronó środowiska i kształtowania funkcji przórodniczóchW 

J utrzómanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnóch wartościach 
przórodniczóch i krajobrazowóchI które w strukturze gminó stanowią sóstem przórodniczóI 
obejmując także fragmentó ciągów przórodniczóch o randze regionalnej; 

J wóeksponowanie w strukturze gminó obszarów o dużóch wartościach przórodniczóch 
i krajobrazowóch; 

J ochrona istniejącej oraz wprowadzanie nowóch terenów zieleni urządzonej; 
J poprawa jakości środowiska; 
J wzrost bezpieczeństwa ekologicznegoK 

 

mlanowanie i zagospodarowanie przestrzenne stanowi instrument ochronó środowiska i jego zasobówK 
t tóm celu w niniejszóm studium określa sięW 

§ elementó środowiska przórodniczego budującego sóstem przórodniczó gminó; 
§ obszaró i obiektó objęte ochroną na mocó ustawó o ochronie przórodó; 
§ zasadó ochronó powietrza atmosferócznego; 
§ zasadó ochronó zasobów wodnóch i ich jakości; 
§ zasadó ochronó powierzchni ziemi; 
§ zasadó ochronó przed hałasem; 
§ zasadó ochronó przed polami elektromagnetócznómi; 
§ zasadó ochronó kopalin; 
§ zasadó ochronó zwierząt i roślinK 

 

 



PM 
 

RKNK pYpTbj mowYolakfCwY 
 

 modstawowómi strukturami kształtującómi sóstem przórodniczó gminó sąW 

J dolina Ciemięgi ze zboczami porozcinanómi przez wąwozó i licznómi źródłami podzboczowómi; 
J dolina Bóstrzócó  ze zboczami porozcinanómi suchómi dolinkami; 
J dolinka cieku spod ŁuszczowaI charakterózująca się rozległómi łąkami i zbiorowiskami 

szuwarowómi; 
J dolinka na wschód od TurkiI na zboczu dolinó BóstrzócóI odwadniana przez strumók zasilanó 

kilkoma niewielkimi źródłami;  
J dolina oudnika uchodzącą do dolinó Bóstrzócó w gakubowicach jurowanóch; 
J wąwozóI w tóm moprzeczne aołó w z roślinnością grądową;  
J suchaI stromościenna dolina rozcinająca piaski fluwioglacójne ze żwirami w rejonie Bóstrzócó; 
J ias moszpitalnó Świdnicki oraz las w Łuszczowie arugimI obejmujące zwartó kompleks leśnó we 

wschodniej części gminóI z przewagą drzewostanu sosnowegoK  
 

tómienione powóżej elementó sóstemu przórodniczego gminó wchodzą w skład obszarów 
otwartóch tjK o funkcji tpI oI oeI wiI winK kadrzędną rolą tóch obszarów jest utrzómanie i 
wókształcenie powiązań przórodniczóch umożliwiającóch właściwe funkcjonowanie przórodnicze 
pozostałóch obszarów funkcjonalnóchK  

ka obszarach tworzącóch sóstem przórodniczóW 

NF obowiązują następujące zakazóW 

J zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogącóch zawsze znacząco oddziałówać na środowiskoI 
chóbaI że przeprowadzona ocena oddziałówania na środowisko wókazała brak negatównego 
wpłówu na środowiskoI z wółączeniem obiektów celu publicznego i innóch służącóch 
obsłudze mieszkańcówI w szczególności infrastrukturó technicznej i dróg; 

J zakaz dokonówania trwałóch zmian stosunków wodnóchI a w szczególności prowadzenia 
odwodnień i innóch robót powodującóch trwałe obniżenie poziomu wód podziemnóch lub 
ograniczenie zasilania poziomów wodonośnóchI cieków i zbiorników wodnóchI jeżeli służą 
innóm celom niż ochrona przórodó i racjonalna gospodarka wodna oraz ochrona 
przeciwpowodziowa; 

J zakaz wókonówania prac ziemnóch trwale zniekształcającóch naturalne formó rzeźbó terenu  
i obniżającóch waloró krajobrazoweI za wójątkiem prac związanóch z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowóm lub przeciwosuwiskowómI z utrzómaniemI budowąI odbudową  
i modernizacją urządzeń wodnóch oraz przedsięwzięć infrastrukturalnóch służącóch obsłudze 
mieszkańców; 

OF dopuszcza sięW 

J częściowe wprowadzenie zagospodarowania obszarów przóległóch do rzekW Bóstrzócó i 
Ciemięgi jako ogólnodostępnóch terenów zieleni Ew tóm częściowo urządzonejFI terenów 
rekreacójnóch i sportowóch przó zachowaniu i adaptacji zadrzewień i roślinności naturalnej; 

J budowę zbiorników retencójnóchK  

 

ka terenach oe Erolnictwa ekstensównego – terenó rolne z wósokim udziałem trwałóch użótków 
zielonóch i gleb organicznóchF zaleca się w szczególności utrzómanie trwałóch użótków zielonóch 
oraz wprowadzanie zieleni śródpolnej w sąsiedztwie ciekówI celem eliminacji źródeł 
powierzchniowego zanieczószczania wód powierzchniowóch i podziemnóchI jakimi może bóć 
intensównie nawożenie i uprawa ziemiK 

 

 



PN 
 

RKOK lBpwAoY f lBfbhTY lCeolkY mowYolaY  
 

lbszaró i obiektó objęte ochronąW 
J lbszar Chronionego hrajobrazu „aolina Ciemięgi”I 
J lbszar katura OMMM pll „Bóstrzóca gakubowicka” EmieMSMMVSFI  
J momniki przórodó ENT sztFI 
J ochrona gatunkowa 

dmina tólka nie planuje powołania form ochronó przórodóI które możliwe są do utworzenia 
przez gminę zgodnie z artK 44 ust N ustawó o ochronie przórodóI tjK pomników przórodóI stanowisk 
dokumentacójnóchI użótków ekologicznóch lub zespołów przórodniczoJkrajobrazowóchI z tego 
względu nie wskazuje się ich jako planowanóch czó projektowanóch form ochronó przórodóK   

kie wskazuje się do objęcia ochroną również wskazówanóch dotóchczasowóm studiumW rezerwatu 
„Łósa dóra” pod wsią pobianowice oraz obszaru Chronionego hrajobrazu „aolina Bóstrzócó” ze 
względu na brak stosownóch kompetencji radó gminó do ich powołówaniaK kależó również 
zaznaczóćI że organó właściwe do utworzenia wwK form ochronó przórodó nie złożyłó w tóm zakresie 
żadnóch wniosków do projektu zmianó studiumK Aktualnie nie istnieje również dokumentacja 
przórodnicza świadcząca o zamiarze ich powołaniaK 

tszelkie zagospodarowanie i gospodarowanie w obrębie obszarów objętóch ochroną regulują 
przepisó odrębne w tej mierzeK 

ka terenach położonóch w granicach obszarów kATroA OMMM pll „Bóstrzóca gakubowicka” Ekod 
mieMSMMVSF obowiązują ograniczenia wónikające z przepisów odrębnóchI w szczególności z ustawó 
o ochronie przórodó oraz z obowiązującego mlanu wadań lchronnóchK 

lbjęcie ochroną prawną obszarów lub obiektów cennóch przórodniczo wómaga przeprowadzenia 
proceduró określonej przepisami odrębnómiK rchwała oadó dminóI uchwała pejmiku tojewództwa 
lub stosowne rozporządzenia o ustanowieniu danej formó ochronó przórodó określą w razie jego 
utworzenia ograniczeniaI zakazó i nakazó dotóczące danego obiektu lub sposobu gospodarowania 
i użótkowania na danóm obszarzeK  

 

RKPK wApAaY lCeolkY mltfbTowA ATjlpcboYCwkbdl 
 

lchrona powietrza na terenie gminó tólka polega na utrzómaniu stężeń substancji w powietrzu 
na aktualnóm poziomie z jednoczesnóm wskazaniem dążenia do ich obniżaniaK t przópadku 
zachodzącóch w przószłości niekorzóstnóch zmian w jakości powietrza Egdó nie są dotrzómane 
dopuszczalne poziomó substancjiF należó dążyć do zmniejszania poziomów substancji w powietrzu co 
najmniej do dopuszczalnóchI zgodnie z obowiązującóm prawemK  
 

t zakresie działań podejmowanóch w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a dotóczącóch 
ochronó powierza zaleca się mKinKW 

J stopniową eliminację nieekologicznóch źródeł ciepła Egłównie z sektora komunalno – bótowegoF 
powodującóch tzwK rozproszoną emisję niską na rzecz uciepłownienia obszarów zwartej 
zabudowó w oparciu o sieć lokalnóch sóstemów centralnego zaopatrzenia w ciepłoI ogrzewania 
gazowego oraz sóstemów wókorzóstującóchW energię elektrócznąI olej niskosiarkowó lub 
odnawialne źródła energii; 

J usprawnienie istniejącóch połączeń komunikacójnóch oraz rozbudowa układu komunikacójnego 
dla nowego zagospodarowaniaI w tóm poprzez wprowadzenie zintegrowanego sóstemu 
transportowego w zakresie budowó dróg obwodowóch oraz rozwoju ścieżek rowerowóchI celem 
eliminacji przestojów w ruchu powodującóch wzrost zanieczószczenia pochodzącóch z tego 
źródła Egłównie klO i ClF; 



PO 
 

J wprowadzenie zieleni na obszarach źle zagospodarowanóchI w tóm wprowadzanie wzdłuż ciągów 
komunikacójnóch o dużóm natężeniu ruchu pasa zieleni izolacójnejI celem eliminacji unosu półu  
z powierzchni terenuI drógI pól uprawnóch KKK tjK tzwK emisji niezorganizowanej; 

J ograniczanie lokalizacji Eprzede wszóstkim na terenach zabudowó mieszkaniowej oraz  
o znacznóm udziale tej zabudowóF obiektów wómagającóch pozwolenia na wprowadzenie gazów 
i półów do powietrzaK 

 

RK4K wApAaY lCeolkY wAplBÓt tlakYCe f fCe gAhlŚCf 
 

lchrona zasobów wodnóch na terenie gminó polega naW 

J poprawie jakości wód powierzchniowóch Ezwłaszcza rzeki BóstrzócóFI 
J utrzómaniu właściwej jakości wód podziemnóch Eaktualnie odpowiadają warunkom określonóm 

w przepisach odrębnóchFK 

 

t zakresie działań podejmowanóch w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a dotóczącóch 
ochronó zasobów wodnóch zaleca się mKinKW 

J zakaz zabudowó na terenie dolin oraz ograniczanie na obszarach z brakiem izolacji lub słabą 
izolacją w utworach wodonośnóch oraz w miejscach wóchodni warstw wodonośnóch Egłównie 
terenó nizin aluwialnóchFI celem zmniejszenia rózóka zanieczószczania wód powierzchniowóch 
i podziemnóch; 

J ograniczanie wprowadzania nowej zabudowó na terenach o niskim poziomie wód gruntowóch  
Ez wósiękamiFI celem zmniejszenia rózóka zanieczószczania wód powierzchniowóch 
i podziemnóch;  

J uporządkowanie gospodarki wodno J ściekowej mKinK poprzez podłączenie terenów zwartej 
zabudowó do zbiorczóch sóstemów odprowadzania i oczószczania ścieków; 

J na obszarach rónien subglacjalnóch preferowane rolnictwo ekstensówne tznK z dużóm udziałem 
trwałóch użótków zielonóchI celem zapewnienia stref buforowóch pomiędzó gruntami ornómi  
a wodami powierzchniowómi w postaci pasa użótków zielonóchI co ograniczó spłów z terenów 
rolnóchK 

deneralne zasadó ochronó wód powierzchniowóchW 

J zapewnienie optómalnóch warunków zasilania cieków; 
J ochrona zbiorowisk roślinności wodnej i przówodnej; 
J zakaz lokalizacji nowej zabudowó w odległości mniejszej niż NR m od brzegów rzeki Bóstrzócó 

i CiemięgiI z wółączeniem obiektów dopuszczonóch przóstani i innóch celu publicznegoI z 
zastrzeżeniem iż w obszarze Chronionego hrajobrazu obowiązuje zakaz lokalizowania nowóch 
obiektów budowlanóch w pasie szerokości NMM m od linii brzegów rzekI jezior i zbiorników 
wodnóch – zakaz nie dotóczółbó terenów już zainwestowanóch – zakaz wónikającó z 
rozporządzenia nr 4O tojewodó iubelskiego z dnia NT lutego OMMS rK w sprawie lChh aolina 
CiemięgiK 

 

deneralne zasadó ochronó wód podziemnóchW 

J określenie w planach miejscowóch i ich zmianach  zasad zagospodarowania – międzó innómi 
znacznó udział powierzchni biologicznie czónnej J zapewniającóch gromadzenieI 
przechowówanie i powolnó odpłów wód opadowóch i roztopowóch; 

J ochrona i wókorzóstanie naturalnóch zagłębień terenuI zwłaszcza podmokłóchI istniejącóch 
stawów oraz budowa sztucznóch zbiorników wodnóch do retencjonowania wód w tóm 
podczószczonóch wód deszczowóch i roztopowóch; 



PP 
 

J ograniczanie wielkości terenów pokrótóch sztucznąI nieprzepuszczalną nawierzchnią EplacówI 
ścieżekI parkingówI składów i innóchF przez wprowadzanie Etam gdzie to możliweF nawierzchni 
perforowanóch lub innóch indówidualnóch rozwiązań; 

J zachowanie jak największego udziału powierzchni biologicznie czónnej na terenach 
przewidzianóch do urbanizacji; 

J inwestócje w infrastrukturę technicznąW stopniowa likwidacja bezodpłówowóch zbiorników do 
gromadzenia ściekówI w miarę potrzebó rozbudowa sóstemów kanalizacji sanitarnej i deszczowejK 

 

lchrona obszaru głównego zbiornika wód podziemnóch nr 4MS „kiecka iubelska” realizowana jest 
przez implementację przepisów wóższego szczeblaK ka załączniku graficznóm ustalono zasięg dmwt 
Elkl i ltlFK 

 

RKRK wApAaY lCeolkY mltfbowCekf wfbjf 
 

lchrona zasobów powierzchni ziemi na terenie gminóI zgodnie z obowiązującóm prawemI 
realizowana jest poprzezW  

J racjonalne gospodarowanie gruntami Epoprzez ustalenia opisane przó kierunkach zmian 
w przeznaczaniu terenówF;  

J zachowanie wartości przórodniczóch Epoprzez ustalenia opisane w podrozdziałach powóżejF;  
J zachowanie możliwości produkcójnego wókorzóstania Epoprzez ustalenia opisane przó kierunkach 

zmian w przeznaczaniu terenówF; 
J ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania Epoprzez ustalenia opisane w podrozdziałach 

powóżejF;  
J utrzómanie jakości glebó i ziemi na istniejącóm poziomieI a w przópadku przekroczenia 

wómaganóch standardów doprowadzenie ich jakości Epoprzez działania rekultówacójneF co 
najmniej do wómaganej;  

J zachowanie wartości kulturowóchI z uwzględnieniem archeologicznóch dóbr kulturóI poprzez 
ustalenia opisane w rozdziale ochronó wartości kulturowóchK  

 

t zakresie działań podejmowanóch w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a dotóczącóch 
ochronó pokrówó glebowej zaleca się mKinKW 

J wprowadzenie zieleni na obszarach źle zagospodarowanóchI celem eliminacji zwiększonej erozji 
wodnej gleb; 

J zmniejszenie rózóka skażenia glebó poprzez ograniczanie lokalizacji zakładów wómagającóch 
opracowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznómiK 

 

t zakresie działań podejmowanóch w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a dotóczącóch 
ochronó powierzchni ziemi Epod względem ukształtowania) obowiązuje mKinKW 

J wprowadzenie na skarpach zakazu zamianó formacji roślinnóch o wókształconej strukturze 
pionowej na rzecz nieużótków Ezwiększona erozja powierzchni ziemiI powodowana zwiększeniem 
spłówu powierzchniowego wódF; 

J zachowanie jak największego udziału powierzchni biologicznie czónnej na terenach 
przewidzianóch do urbanizacji; 

J przeprowadzenie rekultówacji terenów poeksploatacójnóchI zgodnie z przepisami odrębnómiK 

 



P4 
 

ala charakteróstócznóch form ukształtowania terenu – eksponowanóch i identófikowalnóch 
w krajobrazie gminó tjK obszaru dolin rzecznóch Bóstrzócó i Ciemięgi oraz wąwozów obowiązują 
następujące zasadó ochronóW 

J zakaz wókonówania prac ziemnóch trwale zniekształcającóch naturalne formó rzeźbó terenu  
i obniżającóch waloró krajobrazoweI za wójątkiem prac związanóch z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowóm lub przeciwosuwiskowómI z utrzómaniemI budowąI odbudową urządzeń 
wodnóch oraz przedsięwzięć infrastrukturalnóch służącóch obsłudze mieszkańców; 

J zachowanie i ochrona roślinności oraz kształtowanie powiązań przórodniczóch w oparciu o formó 
rzeźbó terenu; 

J realizacja zagospodarowania z priorótetem zachowania i wóeksponowania naturalnóch elementów 
krajobrazu w kompozócjach urbanistócznóch i przestrzennóchK 

 
ka terenie gminó wóstępują kompleksó gleb o wósokiej klasie bonitacójnej oraz glebó organiczneI 
które na podstawie przepisów odrębnóch podlegają ochronieK 

 

RKSK wApAaY lCeolkY mowba eAŁApbj  
 

t celu ograniczenia uciążliwości hałasu komunikacójnego należó dążyć do poprawó stanu zgodnie  
z obowiązującómi standardamiI na etapie planowaniaI projektowania i eksploatacji sóstemu 
transportowegoI w szczególności poprzezW 

NK modernizowanie trakcji kolejowej oraz ulic; 
OK stosowanie innowacójnóch rozwiązań technicznóch jak npK nawierzchnie o niskich emisjach 

hałasu od kół pojazdu; 
PK zwiększanie konkurencójności transportu publicznego w stosunku do samochodu osobowegoK 

 

RKTK wApAaY lCeolkY mowba mliAjf bibhToljAdkbTYCwkYjf 

 

t zakresie działań podejmowanóch w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a dotóczącóch 
ochronó przed polami elektroenergetócznómi obowiązuje mKinKW 

NK ustanowienie stref ochronnóch dla elektroenergetócznóch linii napowietrznóch wósokiego 
napięciaI o napięciach znamionowóch NNM ks i wóższóm w granicach któróch zakazać 
lokalizowania obiektów przeznaczonóch na pobót stałó ludzi; 

OK  ustanowienie stref ochronnóch dla sieci i urządzeń radiolokacójnóch i radionawigacójnóch  
 w granicach któróch zakazać lokalizowania obiektów przeznaczonóch na pobót stałó ludzi; 

PK zakaz lokalizacji stacji przekaźnikowóch telefonii komórkowej na terenach mieszkaniowóch  
i z przewagą tej funkcjiK 

 

RKUK wApAaY lCeolkY hlmAifk  
 

wasadó ochronó kopalin określają przepisó odrębneK 

 

RK9K wApAaY lCeolkY wtfbowĄT f olŚifk 
 



PR 
 

t zakresie działań podejmowanóch w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a dotóczącóch 
ochronó roślin i zwierząt obowiązuje mKinKW 

NK zachowanie cennóch ekosóstemówI różnorodności biologicznej i utrzómaniu równowagi 
przórodniczejI w tóm ochronę obszarów i obiektów cennóch przórodniczoI realizowane poprzez 
ustalenia opisane w podrozdziałach powóżej Esóstem przórodniczóI obszaró i obiektó ochronó 
przórodóF; 

OK zapobieganie zagrożeniom naturalnóch kompleksów i tworów przórodó oraz abiotócznóch   
elementów środowiskaI realizowane poprzez ustalenia opisane w podrozdziałach powóżej 
Ezasadó   ochronó elementów środowiskaFK 

SK lBpwAoY f wApAaY lCeolkY awfbawfCTtA hriTroltbdl 
f wABYThÓt loAw aÓBo hriTroY tpmÓŁCwbpkbg 

 

lchrona elementów dziedzictwa kulturowegoI w tóm zabótków polega naW ich zachowaniuI 
wóeksponowaniu i harmonijnej adaptacji w procesie rozwojuI jak również na powstrzómaniu procesu 
degradacji historócznej tkanki zabudowó poprzez podnoszenie standardów poszczególnóch obiektów 
i obszarów oraz przówracaniu wartości kulturowóchI estetócznóch i użótkowóch budónków oraz 
zagospodarowania przestrzennego obiektów i obszarówK 
 

wasobó środowiska kulturowego są trwałóm elementem strukturó funkcjonalnoJprzestrzennejI dlatego 
też winnó bóć rozpatrówane kompleksowo z innómi komponentami zagospodarowania przestrzennego 
gminó tólkaK  
 

Celem ochronó wartości kulturowóch jest utrwalenie tożsamości i odrębności regionu oraz ochrona 
historócznie ukształtowanóch obszarówI zespołów zabótkowóchI a także pojedónczóch obiektówK  

tóodrębniono następujące cele działań na rzecz ochronó zasobów przedstawiającóch wartość 
kulturowąI tjKW 

§ zachowanie i ochrona elementów wchodzącóch w skład dziedzictwa kulturowegoI 
wószczególnionóch w części f wwK ptudium; 

§ rehabilitacja zdegradowanóch obiektów o wartościach kulturowóch poprzez przówracanie 
historócznóch funkcjiI a w przópadku takiej możliwościI  nadanie nowej funkcji dostosowanej do 
charakteru obiektu; 

§ kształtowanie ładu przestrzennego przó zachowaniu ustalonego wizerunku gminó; 
§ zachowanieI przówracanie i ekspozócja zasobów krajobrazu kulturowego oraz jego strukturóK 

 

oealizacji wwK celów odnoszącóch się do pojedónczóch obiektów jak i zespołów mającóch wartości 
kulturoweI służą następujące zadaniaW 

§  ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego na podstawie przepisów odrębnóch; 
§ poprawa stanu i funkcjonowania środowiska kulturowegoI wpłówającego na jakość żócia 

mieszkańcówI npK poprzez modernizację lub zmianę funkcji tóch zasobówI rehabilitację obszarów 
i obiektów zdegradowanóch; 

§ kształtowanie nowóch wartości środowiska kulturowego npK w zakresie elementów kompozócji 
układów przestrzennóchI form zabudowó czó atrakcójności krajobrazu; 

§ ustalenie zasad ochronó obszarów i obiektów podlegającóch ochronie w formie nakazówI zakazów 
i ograniczeń obowiązującóch przó budowieI rozbudowieI remontach oraz innóch 
przekształceniach i działaniach przestrzennóch; 

§ wóznaczenie obszarów objętóch ochroną konserwatorską i archeologiczną oraz ustalenie zasad ich 
zagospodarowania; 



PS 
 

§ minimalizacja wóstępującóch zagrożeń dla istniejącóch wartości zasobów dziedzictwa 
kulturowego  
i czónników wówołującóch te zagrożenia; 

§ opracowanie gminnej ewidencji zabótków oraz gminnego programu opieki nad zabótkamiK 

 

SKNK lBfbhTY f lBpwAoY wABYThltb tmfpAkb al obgbpTor wABYThÓtI 
lBgĘTb lCeolkĄ moAtkĄ kA mlapTAtfb mowbmfpÓt laoĘBkYCe 

 

t stosunku do obszarów i obiektów zabótkowóch wpisanóch do rejestru zabótków 
obowiązuje priorótet wómagań konserwatorskich wónikającó z przepisów odrębnóchK 

 
Tabela NW tókaz obiektów ruchomóch i nieruchomóch oraz zespołów zabótkowóch na terenie gminó tólka 
wpisanóch do rejestru zabótków województwa lubelskiego 
ŹródłoW lpracowanie własne na podstawie obwieszczenia nr NLO0NU iubelskiego tojewódzkiego honserwatora wabótków w iublinie z dnia 
O lutego O0NU rK w sprawie wókazu zabótków wpisanóch do rejestru zabótków nieruchomóch województwa lubelskiego i rejestru zabótków 
archeologicznóch województwa lubelskiego EazK rrzK tojK iubelskiego 0RK0OKO0NU pozK RTS)I a także wókazu zabótków nieruchomóch 
wpisanóch do rejestru zabótków dla województwa iubelskiegoI opublikowanej przez karodowó fnstótut aziedzictwa Ewg stanu na P0 
września O0NT rK)  

ipK jiejscowość lbiekt lub obszar kr w rejestrze 
zabótków 

aata wpisania 
do rejestru 

N Bóstrzóca 

hościół parafialnó pwK tniebowzięcia kjmW  

J ogrodzenie cmentarza kościelnego z bramkami  
w zespole kościołaI  

J cmentarz kościelnó z drzewostanemI   

J pomnik rodzinó tierzbickich w zespole kościołaK 

ALRSP PNK NOK NVTN 

O Bóstrzóca 

wespół dworskoJparkowóW  

J dwórI  

J park krajobrazowóI  

J spichlerzI 

 J pozostałości oboróK 

ALT4O OPK MV NVTT 

P Łuszczów mierwszó 

hościół parafialnó pwK ŚwK BarbaróW  

J wschodnia EfrontowaF część ogrodzenia 
cmentarza kościelnegoI  

J dzwonnicaJbramaI 

J figura Chróstusa na cmentarzu kościelnómI   

J drzewostan na cmentarzu kościelnómK  

ALSPU OSK NMK NVTO 

4 pobianowice 

wespół dworsko – parkowóW  

J dwórI  

J kuźniaI 

J parkK  

ALTST NMK NMK NVVT 

R Turka 

wespół podworskiW  

J dwór I 

J stajnia fI  

ALTSN NVK NNK NVVU 



PT 
 

J stajnia ffI  

J park z fragmentami brzozowej alei dojazdowejK 

S mliszczón 

wespół dworsko – parkowóW   

J dwórI 

J park krajobrazowóK 

ALT4N OMK MVK NVTT 

T Świdnik aużó 

wespół dworsko – parkowóW  

J dwórI  

J drzewostanK  

ALVTM OMK NOK NVUU 

 
t obiektach zabótkowóch wpisanóch do rejestru zabótków ochronie podlegaW 

§ oróginalna EhistorócznaF forma architektoniczna obiektu we wszóstkich jej elementach EwósokośćI 
brółaI geometria i forma dachuI kompozócja brółó i elewacji wraz z detalem architektonicznóm 
i stolarkąI zabótkowe wóposażenieI zasadnicze rozplanowanie wnętrzaFI 

§ oróginalnó materiał budowlanó Ew tóm rodzaj pokrócia dachowegoFI 
§ funkcja obiektuI której ewentualna zmiana wómaga zgodó wojewódzkiego konserwatora 

zabótkówK 

 

ala obiektów położonóch w granicach stref ochronó konserwatorskiej iLlub archeologicznej 
obowiązują dodatkowo ustalenia dla tóch strefK 

t związku z artK NP ustawó z dnia OPK MTK OMMP roku o ochronie zabótków i opiece nad zabótkamiI 
obowiązuje każdorazowa werófikacja obiektów i obszarów wpisanóch do rejestru zabótków podczas 
prac planistócznóchI w tóm prac nad sporządzaniem miejscowóch planów zagospodarowania 
przestrzennegoK 

bwentualne rozbieżności z wókazem zawartóm w studium nie wpłówają na zachowanie zgodności 
sporządzanóch planów miejscowóch ze studiumI ani nie dezaktualizują ich ustaleńK 

mostępowanie w sprawie skreślenia zabótku z rejestru wszczóna się z urzędu lub na wniosek 
właściciela zabótku lub użótkownika wieczóstego gruntuI na któróm znajduje się zabótek nieruchomóK 

 

SKOK lBfbhTY f lBpwAoY wABYThltb tphAwAkb al lCeolkY t miAkACe 
jfbgpCltYCe  

 

SKOKNK lbiektó ujęte w ewidencji zabótków 

 

lbiektó zabótkowe ujęte w ewidencji zabótków wómagają ochronó poprzez ustalenia ochronó  
w miejscowóm planie zagospodarowania przestrzennego Ezarówno poprzez ustalenia dla obiektówI jak 
też stref ochronó konserwatorskiejFK 

 

SKOKNKNK wabótki nieruchome ujęte w tojewódzkiej bwidencji wabótków 
 

Aktualnó wókaz zabótków nieruchomóch ujętóch w tojewódzkiej bwidencji wabótków zawiera 
załącznik do f części ptudium „rwarunkowania rozwoju”K  



PU 
 

lbowiązuje każdorazowa werófikacja obiektów oraz ich lokalizacji podczas prac nad sporządzaniem 
miejscowóch planów zagospodarowania przestrzennegoK 

 

t obiektach zabótkowóch ujętóch w ewidencji zabótków ochronie podlega w szczególnościW 

§ oróginalna EhistorócznaF forma architektoniczna obiektu J gabarótóI geometria dachuI rodzaj 
pokrócia dachuI kompozócja i wóstrój elewacjiI forma stolarki okiennej i drzwiowejK 

 
ala obiektów ujętóch w ewidencji zabótków wórazem politóki przestrzennej jestW 
§ dla obiektów architekturó i budownictwa oraz zespołów zabudowóW zachowanie i ochrona oraz 

przówracanie historócznej formó obiektów i zespołów; 
§ utrzómanie tradócójnej kompozócji architektonicznej obiektuI w tóm kompozócji i wóstroju 

elewacji z nakazem zachowania i dowiązówania się do form i elementów oróginalnóch; 
§ dostosowanie współczesnóch funkcji obiektów do wartości zabótkowóch tóch obiektów a nie 

odwrotnieI w szczególności poprzez ograniczenia inwestócójne w zakresieW 
J rozbudówI dobudówI nadbudów oraz rozbiórek ich częściI bez opinii konserwatorskiej 

dopuszczającej takie działanie ze względów technicznóch lub stwierdzonego braku lub niskiej 
wartości obiektuI 

J adaptacji parterówI szczególnie związanóch ze zmianami konstrukcójnómiI zmianami  
w elewacjachI aranżacji nowóch witrónI wejść do budónkuI schodów zewnętrznóchI zmian 
koloróstóki i montażu reklam i szóldów reklamowóchI 

J adaptacji poddaszó na cele mieszkalneI szczególnie związanóch ze zmianami konstrukcójnómi 
w tómW zmian kubaturó budónkuI zmian geometrii dachówI podnoszenia ścianek 
kolankowóchI aranżacji nadbudówI wielkogabarótowóch lukarn oraz montażu 
kilkuelementowóch zespołów okien połaciowóch; 

§ w przópadku koniecznej rozbiórki obiektu Epo orzeczeniu o złóm stanie technicznómF obowiązek 
opracowania dokumentacji technicznej i fotograficznej obiektu; 

§ dla układów zieleni komponowanej w tóm przede wszóstkim parków i cmentarzóW utrzómanie 
kompozócji przestrzennejI przede wszóstkim poprzez zachowanie historócznóch lokalizacji 
budowli związanóch z funkcją terenu oraz form komponowanóch zieleni i starodrzewu; 

§ konserwacjaI restauracjaI rewalorózacjaI względnie modernizacja oraz remont z zachowaniem 
substancji zabótku; 

§ zalecenie stosowania tradócójnóch materiałów budowlanóch; 
§ dopuszczenie wómianó historócznej zabudowóI z zastrzeżeniem uzóskania akceptacji 

tojewódzkiego honserwatora wabótków; 
§ dla obiektów położonóch w strefach ochronó konserwatorskiej „A” lub „B” J obowiązują ustalenia 

dotóczące odnośnóch strefK 

 

monadto ochrona obiektów ujętóch w ewidencji konserwatorskiej odbówa się także poprzez 
ustalenia w miejscowóm planie zagospodarowania przestrzennegoK w tego względu konieczne sąW 
opracowanie planów miejscowóch dla obszarów w obrębie któróch położone są wspomniane wóżej 
obiektó zabótkowe oraz cókliczna aktualizacja wókazu obiektów w ewidencji zabótkówK  

bwentualne rozbieżności z wókazem zawartóm w studium nie wpłówają na zachowanie zgodności 
sporządzanóch planów miejscowóch ze studiumI ani nie dezaktualizują ich ustaleńK 

 

SKOKNKOK wabótki archeologiczne 
 

ala obiektów archeologicznóch obowiązuje priorótet wómagań konserwatorskich wónikającó  
z przepisów odrębnóchK 

 



PV 
 

ala obiektów archeologicznóch ujętóch w ewidencji zabótków wórazem politóki przestrzennej jest 
przestrzeganie ustaleń dotóczącóch stref ochronó archeologicznejI w której są położoneK 
 

lchrona obiektów archeologicznóch ujętóch w ewidencji konserwatorskiej odbówa się poprzez 
ustalenia w miejscowóm planie zagospodarowania przestrzennegoK bwidencja stanowisk 
archeologicznóch nie jest zbiorem zamkniętóm – nadchodzące lata mogą przónieść nowe odkrócia lub 
negatówną werófikację obecnie zaewidencjonowanóch stanowiskK w tego względu konieczna jest 
cókliczna aktualizacja wókazu obiektówK  

bwentualne rozbieżności z wókazem zawartóm w studium nie wpłówają na zachowanie zgodności 
sporządzanóch planów miejscowóch ze studiumI ani nie dezaktualizują ich ustaleńK 

 

SKOKO ptrefó ochronó konserwatorskiej i archeologicznej 

 

SKOKOKNK ptrefó ochronó konserwatorskiej 

 

NK ptrefa „A” – ścisłej ochronó konserwatorskiej Eobszaró wpisane do rejestru zabótkówF 

lbszar materialnego świadectwa historócznego obejmującó historócznóI czótelnó układ przestrzennó 
lub jego elementóI wóróżniającó się wartością i wósokim stopniem zachowania historócznie 
ukształtowanej strukturó oraz wópełnionó oróginalną i mało przekształconą zabudową historócznąK  
t strefie tej zakłada się pierwszeństwo wómagań konserwatorskich nad wszelką działalnością 
inwestócójnąK 

 

t obrębie stref ścisłej ochronó konserwatorskiej EAF obowiązują działania prowadzące do realizacji 
następującóch celów ochronóW 

- zachowanie historócznóch proporcji kształtującóch sólwetę zespołuI wraz z dominantamiI 
- zachowanie istniejącej zabudowó zabótkowej Ewpisanej do rejestru zabótkówFI 
- zachowanie i odtworzenie historócznóch linii zabudowó oraz szerokości frontów zabudowóI 
- zachowanie i odtworzenie historócznóch cech charakteru wnętrz urbanistócznóchI 
- utrzómanie i w miarę możliwości odtworzenie historócznóch podziałów parcelacójnóch 

EgeodezójnóchF oraz ich uczótelnienie w terenieI 
- utrzómanie istniejącej zabudowó o wartości historócznej lub lokalnej J kulturowej oraz 

zachowanóch elementów zagospodarowania terenuI w tóm zieleni komponowanej i małej 
architekturóI we właściwóm stanie technicznómI funkcjonalnómI zdrowotnómI 

- utrzómanie historócznej kompozócji obiektów z ograniczeniem zakresu dopuszczalnóch 
przekształceń i z dostosowaniem elementów nowóch do kompozócji historócznejI 

- nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historócznej kompozócji zespołu i charakteru zabudowó 
sąsiadującej Ehistoróczna dóspozócja terenu i tóp zabudowóFK 

 
t stosunku do obiektów i obszarów lezącóch w obrębie stref ścisłej ochronó konserwatorskiej EAF 
wórazem politóki przestrzennej jestW 

- trwałe zachowanie historócznego układu przestrzennego ze wszóstkimi elementami Eosie   
widokowe i kompozócójneI panoramóI dominantóI drogiI placeI linie zabudowóI kompozócja 
wnętrz architektonicznóch i krajobrazowóchI zieleńI nawierzchnie itpKF; 

- ochronaI konserwacja i rewalorózacja zachowanóchI głównóch elementów układu przestrzennego; 
- likwidacja lub przebudowa obiektów dósharmonizującóch; 
- dostosowanie nowej zabudowó do historócznej kompozócji przestrzennej; 
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- realizacja celów ochronó poprzez ustalenie w miejscowóch planach zagospodarowani 
przestrzennegoW 
§ kompozócji urbanistócznejI 
§ linii zabudowóI 
§ intensówności zabudowóI 
§ podziałów parcelacójnóch EgeodezójnóchFI 
§ form zabudowó J w tómW wósokości budónkówI rodzaju dachówI proporcji i kompozócji 

elewacjiI użótóch materiałów budowlanóchI rodzaju detalu architektonicznegoI koloróstókiI 
§ form zagospodarowania J w tómW elementów małej architekturó i zieleni towarzószącej 

zabudowieI użótóch materiałówI lokalizacji reklamI nawierzchni itpKI 
§ zachowanieI ochrona i odtwarzanie historócznóch osi kompozócójnóch i widokowóchI 
§ innóch ustaleń ochronó dóbr kulturóI w tóm wónikającóch z ochronó ustawowej terenu iLlub 

obiektu wpisanego do rejestru zabótków oraz zobowiązań publicznoprawnóchI 
uwzględniającóch wótóczne konserwatorskie mKinK z zakresu ograniczeń inwestócójnóch dla 
obiektów zabótkowóch Eograniczenie rozbudowóI dobudowóI nadbudowóI rozbiórki oraz 
adaptacji parterów i poddaszóFK 

 
OK ptrefa „B” – strefa ochronó konserwatorskiej zachowanóch wartości kulturowóch 

lbszar ochronó czótelnóch układów przestrzennóch lub ich fragmentówI w obrębie któróch czótelne 
jest historóczne rozplanowanie w skali lokalnejI częściowo wópełnionó oróginalną lub przekształconą 
zabudową historóczną z możliwómi ubótkami lub uzupełnieniami nową zabudowąK 

 

t obrębie stref pośredniej ochronó konserwatorskiej EBF obowiązują działania prowadzące do 
realizacji następującóch celów ochronóW 

- utrzómanie wóbranóch elementów historócznóch oraz częściowe ograniczenie swobodó 
kształtowania elementów nowóchI a w szczególnościW 
§ utrzómanie zasadniczego układu ulic i placówI 
§ utrzómanie historócznej zasadó podziałów parcelacójnóchI 
§ utrzómanie istniejącej zabudowó o wartości historócznejI 
§ utrzómanie historócznej kompozócji wóbranóch obiektów z dostosowaniem elementów 

nowóch do kompozócji istniejącejI 
§ zachowanie kompozócji układów zieleni wraz z koniecznością uzupełniania ubótków 

i kontrolą dosadzeń; 
- nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historócznej kompozócji zespołu i charakteru zabudowó 

sąsiadującej Ehistoróczna dóspozócja terenu i tóp zabudowóI układI intensównośćI gabarótó  
zabudowóFK 

 

t stosunku do obiektów i obszarów lezącóch w obrębie stref pośredniej ochronó konserwatorskiej EBF 
wórazem politóki przestrzennej jestW 

- zachowanie zasadniczóch elementów historócznego układu przestrzennego; 
- ochronaI konserwacja i rewalorózacja zachowanóchI głównóch elementów układu przestrzennego; 
- likwidacja lub przebudowa obiektów dósharmonizującóch; 
- dostosowanie lokalizowania nowej zabudowó do historócznej kompozócji przestrzennej; 
- realizacja celów ochronó poprzez ustalenie w miejscowóch planach zagospodarowani 

przestrzennegoW 
§ kompozócji przestrzennejI urbanistócznej iLlub ruralistócznejI 
§ linii zabudowóI 
§ intensówności zabudowóI 
§ podziałów parcelacójnóchI 
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§ form zabudowóI w tóm układuI intensównościI gabarótów zabudowóI wósokości budónkówI 
rodzajów dachówI proporcji i kompozócji elewacji I 

§ innóch ustaleń ochronó dóbr kulturóI uwzględniającóch wótóczne konserwatorskie  
mKinK z zakresu ograniczeń inwestócójnóch dla obiektów zabótkowóch Eograniczenie 
rozbudowóI dobudowóI nadbudowóI rozbiórki oraz adaptacji parterów i poddaszóFK 

 

PK ptrefa „h” – ochronó krajobrazu kulturowego 

lbszar obejmującó historócznie ukształtowane formó pokrócia terenuI w szczególności krajobraz 
integralnie związanó z zespołem zabótkowóm lub obszaró ukształtowane w wóniku działalności 
ludzkiej – parkiI cmentarzeI aleje a także zieleń o wartościach przórodniczóch wraz z obiektami 
architektonicznómiI podlegające ochronie poprzez utrzómanie ukształtowania i ustalonóch elementów 
oraz ograniczenie swobodó przekształceń obszaruK Terenó te mogą stanowić również integralną część 
obszarów chronionóch strefą „A” lub „B”I jako rodzaj zabezpieczenia i ekspozócji form tradócójnóchK 

 

t obrębie stref ochronó krajobrazu kulturowego EhF obowiązują działania prowadzące do realizacji 
następującóch celów ochronóW 

- zachowanie i rewalorózacja historócznóch kompozócji układów zieleniI w tóm historócznie     
ukształtowanóch granic parkówI cmentarzó i ogrodów przódomowóchI 

- zachowanie osi kompozócójnóch i powiązań widokowóchI 
- zachowanie kompozócji zieleniW rozplanowania i składu gatunkowegoI 
- utrzómanie istniejącej historócznej zabudowó oraz nawiązanie w nowóch i uzupełniającóch 

elementach do zasad historócznej kompozócji zespołuI 
- zachowanie w obrębie parków i cmentarzó historócznóch form małej architekturóW ogrodzeniaI 

bramóI fontannóI …I 
- zachowanie nagrobkówI krzóżóI pomnikówI ogrodzeń kwater i innóch zachowanóch oróginalnóch 

EhistorócznóchF elementów urządzenia cmentarzóI 
- utrzómanie zasadniczego układu ulicI placówI ciągów pieszóch i alejekK 

 

t stosunku do obiektów i obszarów lezącóch w obrębie stref ochronó krajobrazu kulturowego EhF 
wórazem politóki przestrzennej jestW 

- zachowanie historócznóch granic założeń parkowóchI cmentarnóchI krajobrazowóch i innóch wg 
wókazu; 

- utrzómanie integralności zespołów dworskoJparkowóchI parkówI cmentarzó i alei; 
- rewalorózacja zabótkowóch elementów krajobrazu kulturowego; 
- realizacja celów ochronó poprzez ustalenie w miejscowóch planach zagospodarowania 

przestrzennegoW 
§ kompozócji urbanistócznejI 
§ wókluczenia zabudowó lub ustalenia zasad jej lokalizacji Edla obiektów obszarowóchFI 
§ form zabudowó i elementów zagospodarowania Edla obiektów obszarowóchFI 
§ zasad gospodarowania terenami otwartómiI w tóm zieleniI 
§ innóch ustaleń ochronó dóbr kulturóI uwzględniającóch wótóczne konserwatorskieK 

 

4K ptrefa „b” – ochronó ekspozócji  

lchrona widoczności zabótkowego układu przestrzennego lub jego elementów Eukładu 
zabudowó i dominant oraz elementów naturalnóchFK bkspozócja na teren objętó ochroną 
konserwatorskąI zapewniającą ekspozócję obszarów z określonóch kierunków widokowóchK 
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t obrębie stref ochronó ekspozócji EbF obowiązują działania prowadzące do utrzómania i ochronó 
ekspozócji wskazanóch wartościowóch zespołów i obiektów i obszarówK 

 

t stosunku do obiektów i obszarów lezącóch w obrębie stref ochronó ekspozócji EbF wórazem 
politóki przestrzennej jestW 

- wółączenie spod zabudowó obszaruI zakłócającego ekspozócję zabótku tjK wwK elementów 
chronionóchI zgodnie ze wskazaniem dla terenów funkcjonalnóch; 

- ograniczenie lokalizacji obiektów kubaturowóch i innóch urządzeń o wósokości ponad V mI które 
należó poprzedzić wókonaniem studiów panoramicznóchI określającóch szczegółowe warunki 
zabudowó; 

- realizacja ochronó poprzez ustalenie w miejscowóch planach zagospodarowania przestrzennego 
jej zasadI w szczególnościW 
§ kompozócji przestrzennejI 
§ obszarów z zakazem i dopuszczeniem zabudowóI 
§ zasad kształtowania zabudowóI w tóm uszczegółowienie parametrów budónków i innóch 

obiektów w tóm inżónierskichI 
§ innóch ustaleń ochronó dóbr kulturóI uwzględniającóch wótóczne konserwatorskieK 

 

SKPKOKNK ptrefó ochronó archeologicznej 
 

ptrefa „t” – obserwacji archeologicznóch Epokrówa się ze wskazanóm obszarem stanowisk 
archeologicznóchF 

t stosunku do obiektów lezącóch w obrębie stref obserwacji archeologicznóch wórazem politóki 
przestrzennej jestW 

- dla stanowisk o własnej formie krajobrazowej obowiązujeW 
§ zakaz zabudowóI 
§ zakaz wszelkiej działalności inżónierskiejI budowlanej i innej związanej z pracami ziemnómi  

EnpK kopania studniI melioracjiI karczunku i nasadzania drzew itdKFI poza badaniami 
archeologicznómi oraz pracami zabezpieczającómi zabótek przed zniszczeniemI 
prowadzonómi na zasadach określonóch przepisami odrębnómi dotóczącómi ochronó 
zabótkówI 

§ zachowanie istniejącego układu topograficznego terenu; 
- dla stanowisk nie posiadającóch własnej formó krajobrazowejW 
§ współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestócójnóch i innóch związanóch z pracami 

ziemnómi z odpowiednim organem dsK ochronó zabótkówI 
§ przeprowadzenie archeologicznóch badań na terenie w granicach strefóI rozpoczęcie prac 

ziemnóch związanóch z realizacją zamierzeniaI na zasadach określonóch przepisami 
szczególnómi dotóczącómi ochronó zabótkówK 
 

SKRK lBpwAoY f wApAaY lCeolkY aÓBo hriTroY tpmÓŁCwbpkbg 
 

ka terenie gminó tólka nie istnieją obszaró lub obiektó dóbr kulturó współczesnejK 

t przópadku odkrócia obiektów i obszarów dóbr kulturó współczesnejI obowiązuje ochrona poprzez 
sporządzenie dla obszarów ich wóstępowania miejscowóch planów zagospodarowania przestrzennegoI 
któróch zapisó określą szczegółowo zasadó ochronóK 
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TK hfborkhf olwtlgr pYpTbjr hljrkfhACYgkbdl 
 

TKNK mlifTYhA olwtlgr ToAkpmloTr 
Cele politóki rozwoju transportu 

Celem generalnóm politóki rozwoju transportuI opartej na strategii zrównoważonego rozwoju jest 
stworzenie warunków dla sprawnegoI bezpiecznego i ekonomicznego przemieszczania się osób i 
towarówI z jednoczesnóm ograniczaniem konfliktów ze środowiskiem przórodniczómI kulturowóm 
oraz społecznoJgospodarczómK 

 

Celami szczegółowómi sąW 

§ zapewnienie powiązań z ponadlokalnómi sóstemami transportowómi oraz terenami sąsiednimiI 
§ zaspokojenie powiązań wewnętrznóchI potrzeb przewozowóch mieszkańców i gospodarkiI 
§ zapewnienie sprawności funkcjonowania transportu przó rosnącóm poziomie motorózacjiI 
§ udostępnienie terenów zagospodarowania i celów podróżó o charakterze lokalnóm 

i ponadlokalnómI  
§ zapewnienie sprawności funkcjonowania transportu przó rosnącóm poziomie motorózacjiI 
§ poprawa standardów podróżó Eskrócenie czasów i warunków podróżóF i bezpieczeństwa ruchuI 
§ zapewnienie dotarcia pomocóI  
§ poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego oraz parkowaniaI 
§ kształtowanie racjonalnóch zachowań komunikacójnóch poprzez ułatwienie korzóstania 

z komunikacji zbiorowej oraz zapewnienie dogodnóch warunków ruchu pieszego i rowerowegoI 
jako alternatówó dla ruchu samochodowegoI 

§ stómulowanie rozwoju przestrzennego i gospodarczegoI integrowanie społeczności lokalnóchI 
współtworzenie ładu przestrzennegoI 

§ ograniczenie negatównego wpłówu transportu na środowisko naturalne i kulturowe oraz warunki 
żócia mieszkańców przez redukcję oddziałówania hałasu i spalinI a także łagodzenie efektów 
rozcięcia przestrzeni przez trasó komunikacójneK 

 

oekomendowanó podział zadań przewozowóch pomiędzó komunikacją indówidualną i zbiorowąK 

we względu na strukturę przestrzenną gminóI intensówność i charakter zagospodarowaniaI 
historócznie ukształtowanó sóstem transportowó i zróżnicowane możliwości jego rozwojuI za 
właściwe uznaje sięW 
§ umożliwienie pełnej swobodó korzóstania z samochodu osobowegoI wraz z rozważeniem jego 

eliminacji na wóbranóch ciągachI towarzószóć temu powinno priorótetowe traktowanie ruchu 
pieszego i rowerowegoI  

§ stworzenie warunków dla rozwoju komunikacji zbiorowejI  
§ stworzenie bezpiecznóch warunków dla ruchu pieszego i rowerowegoK 

 

Główne cele rozwoju sóstemu drogowego 

Głównómi celami rozwoju układu drogowego gminó tólka sąW 

§ zapewnienie powiązań z siecią dróg nadrzędnóchI dostępności celów podróżó znajdującóch się 
w mieście i gminieI obsługa terenów rozwojowóch oraz umożliwienie  obsługi komunikacją 
zbiorowąI 

§ poprawa funkcjonalności i czótelności układu drogowegoI poprzez uwzględnienie jego 
hierarchizacjiI określającej zróżnicowane funkcje poszczególnóch dróg w układzie 
transportowómI ochronę dróg wóższóch klas przed nadmierną dostępnościąI uwolnienie zwartóch 
obszarów zabudowó od ruchu tranzótowegoI  

§ poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchuK 
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TKNKNK hierunki rozwoju układu drogowego i kolejowego 
mrzó określaniu kierunków rozwoju układu drogowegoI w szczególności wzięto pod uwagę 

podstawowe zasadó jego rozwoju ustalone w planach miejscowóchI dotóchczas obowiązującóm 
ptudium rwarunkowań i hierunków wagospodarowania mrzestrzennego dminó tólkaI a także 
ptrategii oozwoju dminó tólkaI mlanie wagospodarowania mrzestrzennego tojewództwa 
iubelskiegoI ptrategii oozwoju tojewództwa iubelskiego oraz działania i zamierzenia inwestócójne 
deneralnej aórekcji aróg hrajowóch i AutostradI warządu aróg tojewódzkich i mhm molskich iinii 
holejowóchK  

 

tókorzóstanie szansó wónikającej z położenia gminó tólka na przecięciu się ważnóch 
powiązań transportowóch kraju opartóch o drogi krajowe i wojewódzkie oraz linie kolejoweI co 
wómaga odpowiedniego przekształcenia i rozwoju całego sóstemu drogowego gminó oraz 
dostosowania ich do właściwóch standardówK  

 

rkład drogowó gminó będzie tworzół zhierarchizowanó sóstemI składającó się zW 

- układu podstawowego Ezrealizowana droga ekspresowa pNOLNTI droga główna ruchu 
przóspieszonegoI głównaFI do którego wejdą drogi krajowe i wojewódzkie I mające znaczenie 
ponadlokalne i lokalne o istotnóm znaczeniu dla gminóI 

- układu obsługującego Edrogi lokalne i dojazdoweFI o znaczeniu lokalnómI tworzonego przez 
pozostałe drogi powiatowe i gminneK 

rkład podstawowó będzie wópełniał nadrzędne funkcjeI wónikające z kierunków rozwoju 
sóstemu transportowego kraju i województwaI służąc powiązaniom krajowómI regionalnómI a także 
powiązaniom zewnętrznóm i częściowo wewnętrznóm gminóK wadaniem tego układu będzie przede 
wszóstkim prowadzenie ruchuK lbsługa zagospodarowania przó pomocó dróg układu podstawowego 
będzie odbówać się będzie w zakresie i w sposóbI które wónikają z klas poszczególnóch dróg i 
przepisów dotóczącómi warunków technicznóchI jakim powinnó odpowiadać drogi publiczne i ich 
usótuowanieK   

 

wadaniem układu obsługującego będzie zapewnienie bezpośredniego dojazdu i obsługa 
zagospodarowaniaI wóprowadzenie ruchu na układ podstawowó oraz zapewnienie powiązań 
zewnętrznóch i wewnętrznóchI nie obsługiwanóch przez układ podstawowóK 

 

kajważniejszómi elementami podstawowego układu drogowego w gminie tólka będąW 
 
- droga ekspresowa pNTLNO Ewspólnó przebiegF odcK hurówJiublinJmiaski Edroga pNTW tarszawa – 

erebenne Egranica państwa z rkrainąF – iwówI stanowi część drogi bPTO; droga pNO miotrków 
Tróbunalski J iublin J aorohusk Egranica państwa z rkrainąFI stanowi na końcowóm odcinku 
trasó od iublina do granicó państwa fragment trasó europejskiej bPTP; droga ekspresowa pLNTLNO 
stanowi jednocześnie północnoJwschodni fragment obwodnicó iublinaF; na terenie gminó 
znajduje się węzeł „iublin Tataró” Enazwa robocza „tłodawa”F na przecięciu z istniejącą drogą 
krajową nr UO Ezapewniającóch obsługę komunikacójną wszóstkich relacjiF;  ciągłość części dróg 
gminnóch  i spójność sieci drogowej o lokalnóm znaczeniu jest zapewniona przó pomocó 
przejazdów drogowóch Ena skrzóżowaniach z drogami bocznómiF oraz dodatkowóch jezdni w 
pasie drogi ekspresowej EtzwK dróg zbiorczóch EserwisowóchFF przeznaczonóch także do obsługi 
ruchu lokalnegoI w pasie drogi ekspresowej znajduje się ponadto kanał technologicznó do 
umieszczenia w nim infrastrukturó technicznej związanej i niezwiązanej z potrzebami zarządzania 
drogą lub potrzebami ruchu drogowego;  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorohusk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
https://pl.wikipedia.org/wiki/E373_(trasa_europejska)
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- istniejąca droga krajowa nr UO o przebiegu iublin – Łęczna J dłębokie – tłodawa – Egranica 
państwa z BiałorusiąFI dla której należó zapewnić możliwości przestrzenne dla jej rozbudowó 
i przebudowó jako drogi klasó drogi głównej ruchu przóspieszonego EdmF; nie mniej jednakI 
mając na względzie artK U ustK P rozporządzenia  jinistra Transportu i dospodarki jorskiej z dnia 
O marca NVVVrK w sprawie warunków technicznóchI jakim powinnó odpowiadać drogi publiczne 
i ich usótuowanie EazKrKVVK4PK4PMF oraz opracowania projektowe deneralnej aórekcji aróg 
hrajowóch i Autostrad lddział w iublinieI rezerwa terenu winna bóć zgodna z docelową 
szerokością tej drogi określoną szczegółowo w tóch opracowaniachI w tóm w szczególności 
w „honcepcji programowej poprawó bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi krajowej nr UO na 
odcinku iublin Egranica miastaF – Łęczna Emost na rzK tieprzF”; 

- istniejąca droga wojewódzka nr UOO o przebiegu iublin – mort iotniczó ŚwidnikI klasó głównej 
EdFK 

 

monadto w zakresie podstawowego układu drogowego przewiduje się zapewnienie możliwości 
przestrzennóch dla rozbudowó i przebudowó dróg powiatowóch klasó drogi zbiorczej EwFK  

aostępność komunikacójna drogi ekspresowej pNTLpNO jest możliwa wółącznie poprzez 
wóbudowane węzłó drogoweK lbsługa komunikacójna terenów przóległóch do drogi krajowej nr UO 
musi spełniać wómagania zawarte w wómienionóm rozporządzeniu jinistra Tidj z dnia O marca 
NVVVrKI a  w szczególności artK V ustK N pkt PK ka terenach graniczącóch z pasem drogowóm tej drogi 
poprzez sieć dróg niższej kategorii i drogami wewnętrznómiI w tóm wskazanómi na rósunku studiumK 
Część dróg gminnóch wskazanóch na rósunku studium na terenach graniczącóch z pasem drogowóm 
drogi krajowej nr UOI zostanie włączona do dodatkowóch jezdni w pasie drogowóm tej drogi EtzwK 
dróg serwisowóchFI po wókonaniu przebudowó ahUO lub nie będzie miała włączeń do ahUOK t 
zakresie układu obsługującego przewiduje się rozbudowę i przebudowę istniejącóch dróg 
powiatowóch i gminnóch klasó lokalnej i dojazdowej oraz budowę nowóch na terenach planowanego 
zagospodarowaniaI szczególnie na terenach rozwojowóch gminóK  

mrzedstawione na rósunku kierunków rozwoju drogi gminne nie wóczerpują możliwości ich 
rozwojuK t szczególności w sporządzanóch planach miejscowóch mogą bóć wóznaczane kolejne 
drogi gminne oraz uszczegółowiane przebiegi planowanóch dróg wskazanóch w ptudiumK 

 

TKNKOK molitóka parkingowa 
 

wasadó politóki parkingowej wónikają z założonego dopuszczalnego wósokiego udziału 
komunikacji indówidualnej w podróżachK lznacza to dobre udostępnienie samochodem źródeł i celów 
podróżó w całej gminnieI włącznie z zapewnieniem właściwej liczbó i organizacji miejsc do 
parkowaniaI poprzez dostosowanie podażó tóch miejsc do popótuK  

t celu ujednolicenia standardów zaspakajania potrzeb parkingowóchI uwzględniając przójęte 
w studium zasadó politóki transportowejI podstawą do ustalenia tóch wskaźników w planach powinnó 
bóć poniższe ramowe wskaźniki dla najczęściej wóstępującóch rodzajów obiektów Ew nawiasie 
podano wskaźniki dla opisanóch powóżej obszarów o najwóższej intensówności zagospodarowaniaI 
które wobec specófiki tego obszaru należó traktować fakultatównieFW 
▪ dla zabudowó wielorodzinnej N J NIR EMIT J NF miejsca postojowego na parkingu lub w garażuF L 

lokalI  
▪ dla zabudowó jednorodzinnej NIR J O miejsc postojowóch na parkingu lub w garażu L N mieszkanieI 

dom lub segmentI 
▪ dla wielofunkcójnej zabudowó  mieszkaniowoJusługowej N J NIP ENF miejsca postojowego L 

N mieszkanie i dodatkowo N miejsce postojowe L PM mO pKuK usługI  
▪ dla obiektów administracji i biur minimum PM ENMF miejsc postojowóch L NMMM mO powierzchni 

użótkowejI 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
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▪ dla banków minimum PR ENMF  miejsc postojowóch L NMMM mO powierzchni użótkowejI   
▪ dla handlu i usług minimum PM ENRF miejsc postojowóch L NMMMm

O
 powierzchni użótkowejI 

▪ dla wielkoprzestrzennóch obiektów handlowo – usługowóch Epowóżej OKMMM mO powierzchni 
użótkowejF minimum RM miejsc postojowóch L  NMMMm

O powierzchni użótkowejI  
▪ dla gastronomii minimum OM miejsc ERF L NMM miejsc konsumpcójnóch lub N miejsce postojowe na 

4 – NM ENRF mO sali konsumpcójnejI 
▪ dla przóchodni zdrowia minimum NM miejsc postojowóch L NMMM mO powierzchni użótkowej lub NJ

O miejsca postojowe L N gabinet lekarskiI  
▪ dla szkół minimum PM miejsc postojowóch L NMM zatrudnionóchI 
▪ dla obiektów sportu i rekreacji R – PM miejsc postojowóch L NMM użótkowników jednocześnieI 
▪ dla hoteli i pensjonatów minimum PR EOMF miejsc postojowóch L NMM łóżek lub N EMIRF miejsce 

postojowe L N pokójI 
▪ dla obiektów o charakterze produkcójnóm minimum OM miejsc postojowóch L NMM zatrudnionóchI 
▪ dla hurtowni minimum NM miejsc postojowóch L NMMMm

O powierzchni użótkowejI 
▪ dla magazónówI placów magazónowóchI składówI placów wóstawowóch i targowóch minimum U 

miejsc postojowóch L NMMMm
O powierzchni użótkowej lub PM miejsc postojowóchLNMM osób 

zatrudnionóchI 
▪ dla stacji obsługi pojazdów minimum 4 miejsca postojowe L stanowisko naprawczeI 
▪ dla kościołów minimum NM miejsc postojowóch L NMM użótkowników jednocześnieI 
▪ dla cmentarzó minimum NM miejsc postojowóch L N haI 
▪ dla zabudowó letniskowej minimum O miejsca na każdó domek lub działkę letniskowąI 
▪ dla ogródków działkowóch O miejsca na R działek dla ogródków działkowóchK 

 

markingi należó realizować na terenie własnóm inwestócjiK 

oealizacja miejsc postojowóch w liniach rozgraniczającóch ulic w formie zatok i pasów 
postojowóchI dopuszczalna jest na warunkach określonóch w rozporządzeniu jTidj w sprawie 
warunków technicznóchI jakim powinnó odpowiadać drogi i ich usótuowanieK 

aodatkowo należó przewidówać miejsca dla przechowówania EpostojuF rowerów w liczbie nie 
mniejszej niż NMB wóliczonej liczbó miejsc dla samochodów osobowóchK  

ka parkingach  dla samochodów osobowóchI liczącóch więcej niż NR miejsc postojowóchI co najmniej 
4B miejsc należó przeznaczóć dla samochodówI z któróch korzóstają osobó niepełnosprawneK   

ka obszarach deficótu miejsc postojowóch priorótet powinno mieć zaspokojenie potrzeb 
parkingowóch mieszkańcówI w drugiej kolejności klienci handlu i usług oraz interesanciI a dopiero po 
ich zaspokojeniu potrzebó zatrudnionóchK  

 

TKNKPK oozwój komunikacji zbiorowej 
 

kajważniejszóm celem rozwoju komunikacji zbiorowej jest zapewnienie możliwości korzóstania 
z niej przez wszóstkich mieszkańców gminóK 

modstawowómi kierunkami przewozów w lokalnej komunikacji zbiorowej będzie tólka i gakubowice 
jurowaneI ponadto miasta iublin i  ŚwidnikK 

t kierunkach rozwoju komunikacji zbiorowej gminó przewiduje się adaptację oraz zapewnienie 
możliwości przestrzennóch dla przebudowó i modernizacji linii kolejowej nr PM ŁukówJiublin 
mółnocnóI dostosowanej do prędkości NOM kmLhK 



4T 
 

fstotne są również działania poprawiające stan technicznó układu torowego i urządzeń kolejowóchK  

Trasó autobusów i lokalizacje przóstanków powinnó zapewniać dojście piesze w granicach RMM – 
NMMM m dla większości obszaru gminóK rkład linii autobusowóch zależeć będzie od rozwoju układu 
drogowego i będzie ulegał zmianom w miarę jego rozbudowóK ala potrzeb funkcjonowania 
komunikacji autobusowejI w planach miejscowóch oraz projektach budowlanóch należó przewidówać 
lokalizację przóstanków z zatokami i wiatami oraz w miarę potrzeb i możliwości pętli końcowóchK 

 

TKNK4K lbsługa transportu ładunków 
 

modobnie jak obecnie transport ładunków odbówać się będzie przede wszóstkim przó pomocó 
transportu samochodowegoK t obszarze gminó przewiduje się rozwój terenów aktówności 
gospodarczejI wómagającóch dobrej dostępności komunikacójnejI którą zapewni sieć istniejącóch 
i planowanóch drógK  

ao terenów tóch należą obszaró w południowoJwschodniej części gminóI do któróch dostęp zapewni 
istniejąca droga wojewódzka nr UOO oraz istniejące i planowane drogi gminneK 
 

TKNKRK ouch pieszó 
 

kależó uwzględniać potrzebó ruchu pieszego poprzez tworzenie dogodnóchI krótkich 
i bezpiecznóch powiązań dla pieszóchI w tóm dojść do przóstanków komunikacji zbiorowej 
i odpowiednie kształtowanie przestrzeni publicznóchI pod kątem jej udostępniania przede wszóstkim 
dla pieszóch i rowerzóstówK  
 

TKNKSK ouch rowerowó 
 

Celem rozwoju dróg rowerowóch jest zapewnienie każdemu chętnemu możliwości korzóstania 
z roweruI poruszania się bezpiecznie w dogodnóch warunkach środowiskowóchI  uczónienie z roweru 
konkurencójnego środka lokomocji oraz podniesienie atrakcójności turóstócznej gminóK 

 

Czónnikami sprzójającómi rozwojowi ruchu rowerowego sąW 

▪ istniejąca i rozbudowówana sieć dróg rowerowóchI ciągów pieszoJrowerowóch i szlaków 
rowerowóchI 

▪ możliwości przestrzenne budowó ścieżek rowerowóch lub ciągów pieszoJrowerowóchI 
▪ rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwaI  
▪ stosunkowo niski koszt budowó ścieżek rowerowóchI 
▪ obecność terenów otwartóch w gminie  i obszarach sąsiednichI stanowiącóch atrakcójnó cel 

wócieczek rowerowóchK  
 

modstawowómi czónnikami niesprzójającómi dla rozwoju ruchu rowerowego są warunki klimatóczne 
przez znaczną część roku oraz niski poziom bezpieczeństwa przó korzóstaniu z jezdni razem 
z pozostałóm ruchem kołowómK 

 

mrzójęto następujące zasadó kształtowania sieci dróg rowerowóchW 

§ zapewnienie powiązań rejonów mieszkalnóch z miejscami pracóI szkołamiI handlem i usługamiI 
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§ wóposażenie dróg układu podstawowego Eklas głównej ruchu przóspieszonegoI głównej 
i zbiorczóchF i wóbranóch układu obsługującego Elokalnóch i dojazdowóchF w ścieżki rowerowe 
lub pieszoJroweroweI  

§ dopuszczenie ruchu rowerowego na jezdniach pozostałóch drogach o mniejszóm ruchuI na 
zasadach ogólnóchI wspólnie z ruchem pojazdów samochodowóchK 

 
monadto konieczne będzie tworzenie miejsc do przechowówania i parkowania rowerówI szczególnie 
przó szkołachI obiektach handlowóch i usługowóchK 

t planach miejscowóch oraz w miarę budowó nowóch dróg i modernizacji istniejącóchI każdorazowo 
należó analizować możliwość i celowość budowó ścieżek rowerowóchK 

 

TKNKSK homunikacja lotnicza 
 

lbsługa komunikacji lotniczej w zakresie przewozów pasażerskich i towarowóch realizowana 
będzie przez mort iotniczó iublin zlokalizowanó na terenach Świdnika oraz gmin jełgiew i tólkaK 
mlanowana jest rozbudowa lotniska Ewraz z budową terminala cargoI magazónów oraz bazó 
technicznej obsługi samolotówF i przóstosowanie go do kategorii lotniska ponadregionalnego o 
charakterze międzónarodowóm z możliwością obsługi samolotów szerokokadłubowóchK 

iokalizacja lotniska związana jest z obowiązówaniem nieprzekraczalnóch ograniczeń wósokości 
obiektów budowlanóch oraz naturalnóchI określonóch w dokumentacji rejestracójnej lotniska iublinI 
zgodnie z rozporządzeniem jinistra fnfrastrukturó z dnia OR czerwca OMMP rK w sprawie warunkówI 
jakie powinnó spełniać obiektó budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska EazKrK z OMMP rK nr NPM 
pozK NNVO z późnK zmKFK 

lgraniczenia wósokości obiektów obejmują także umieszczone na nich urządzeniaI w tóm antenóI 
reklamóI a w przópadku dróg lub linii kolejowóch – również ich skrajnieK ka nieruchomościach w 
rejonach podejść do lądowania zabronione jest sadzenie i uprawa drzew i krzewów mogącóch 
stanowić przeszkodó lotnicze Ezgodnie z artKUT ustKT ustawó z dnia P lipca OMMO rK mrawo lotnicze – tjK 
azKrK z OMNT rK pozK VRV z późnK zmKFK t odległości R km od lotniska zabroniona jest budowa lub 
rozbudowa obiektów budowlanóchI które mogą stanowić źródło żerowania ptaków EartKUT ustKS pkt N 
ustawó z dnia P lipca OMMO rK mrawo lotniczeFK 

 

TKOK hlloaYkACgA mlifTYhf olwtlgr ToAkpmloTr f mlifTYhf olwtlgr 
mowbpTowbkkbdl 
 

honieczne jest skoordónowanie politóki komunikacójnej z politóką przestrzennąI dla 
zmniejszenia transportochłonności i kosztów rozwoju całego układuK  

 

Głównómi działaniami powinnó bóćW 

§ utrzómanie zwartości strukturó przestrzennej terenów zabudowanóchI przeciwdziałanie 
przenoszenia się osadnictwa na obszaró trudne do obsługi lub wómagające znacznóch nakładów 
dla jej zapewnieniaI 

§ politóka lokalizacójnaI uwzględniająca istniejącą lub możliwą do osiągnięcia dostępność 
komunikacójnąI  

§ utrzómanie wósokiej intensówności wókorzóstania terenów o dogodnej obsłudze transportowejI 
§ kształtowanie zagospodarowania przójaznego ruchowi pieszemu i rowerowemu oraz 

umożliwiającego jego obsługę transportem zbiorowómK 
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wabudowa przó drogach i kolei powinna bóć lokalizowana w sposób minimalizującó uciążliwości 
komunikacójneI zgodnie z obowiązującómi przepisami mrawa ochronó środowiska oraz przepisami 
szczególnómi dotóczącómi dróg publicznóch i koleiK 

 

kowe obiektó budowlane powinnó bóć sótuowane w odległościach nie mniejszóch niż wónika to z 
zasięgu uciążliwościI w razie potrzebó z zastosowaniem zabezpieczeń przeciwdziałającóch 
ponadnormatównemu hałasowi oraz w odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdniI określonóch w 
ustawie o drogach publicznóchI tKjK co najmniejW 

§ dla drogi ekspresowej J OM m na terenach zabudowó i 4M mK poza nimiI  
§ dla drogi krajowej ogólnodostępnej Edrogi głównej ruchu przóspieszonegoF  – NM m na terenach 

zabudowó i OR m poza nimiI 
§ dla dróg wojewódzkich i powiatowóch J U m na terenach zabudowó i OM m poza nimiI 
§ dla dróg gminnóch – S m na terenach zabudowó i NR m poza nimiK 

 

warządca drogi ekspresowej pNTLNO i drogi krajowej nr UO tjK deneralnaI postuluje abó na obszarachI 
które przólegają do wwK dróg  linie zabudowó dla nowóch obiektów budowlanóch wóznaczone 
zostałóW 

aF dla zabudowó mieszkaniowejW 

§ poza zasięgiem uciążliwości od ruchu drogowegoI  
§ nie bliżej od zewnętrznej krawędzi jedni drogi ekspresowej niżW VM m dla budónków 

jednokondógnacójnóchI NNMm dla budónków wielokondógnacójnóchI ORMm dla budónków 
szpitaliI sanitariów i innóch wómagającóch szczególnej ochronóI 

§ nie bliżej od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej ogólnodostępnej niżW RMm dla 
budónków jednokondógnacójnóchI TMm dla budónków wielokondógnacójnóchI OMMm dla 
budónków szpitaliI sanitariów i innóch wómagającóch szczególnej ochronó; 

bF dla pozostałóch obiektów budowlanóch – poza terenem ograniczonóm liniami rozgraniczającómi tę 
drogęI gdzie szerokość drogi w liniach rozgraniczającóch należó przójmować odpowiednio do potrzeb 
usótuowania wszóstkich niezbędnóch jej elementówI nie bliżej jednak niż wskazano w artK 4P pkt N 
ustawó z dnia ON marca NVURrK o drogach publicznóchK 

 

lbiektó budowlane przó linii kolejowej powinnó bóć lokalizowane w odległości nie mniejszej 
niż NM m od granicó obszaru kolejowegoI z tóm że odległość ta od osi skrajnego toru nie może bóć 
mniejsza niż OM m i winnó bóć zwiększane w zależności od przeznaczenia obiektów J w celu 
zachowania norm dopuszczalnego hałasuK 

 
lbsługa komunikacójna terenów położonóch przó drogach układu podstawowego Eklasó zbiorczej 
i wóższóchF musi uwzględniać ograniczenia w lokalizacji zjazdów z jezdni tóch drógI wónikające 
z przepisów o drogach publicznóchK 
 
mrowadzenie infrastrukturó technicznej wzdłuż dróg publicznóch wómaga uwzględnienia przepisów o 
drogach publicznóchI a w szczególności nie powinna bóć lokalizowana w pasach drogowóch poza 
terenem zabudowóK 

 

TKPK hfborkhf olwtlgr ToAkpmloTr – mofloYTbTY obAifwACYgkb 
 

aziałaniem priorótetowómi powinna bóć poprawa warunków ruchu na najważniejszóch ciągach 
drogowóch tKjK na drogach krajowóchI wojewódzkich i powiatowóchI zapewniającóch powiązania 



RM 
 

zewnętrzneI co należó do zadań deneralnej aórekcji aróg hrajowóch i AutostradI samorządów 
województwa i powiatuK  

honieczna jest ścisła współpraca z zarządcami tóch drógI szczególnie w ustalaniu zakresu działań 
modernizacójnóchI ich przebiegu i potrzeb terenowóch w planach miejscowóch oraz kształtowaniu 
otoczenia drógI zgodnie z wómaganiamiI wónikającómi z ich funkcji i klasóK  

tóposażanie istniejącego układu w nawierzchnie twardeI chodnikiI ścieżki rowerowe i urządzenia dla 
komunikacji zbiorowej oraz budowa dróg dla obsługi zagospodarowania na nowóch terenach powinno 
bóć działaniem ciągłómK  

UK hfborkhf olwtlgr pYpTbjÓt fkcoApTorhTroY TbCekfCwkbg 
 

Cele politóki rozwoju infrastrukturó technicznej 

Celem politóki rozwoju infrastrukturó technicznej jest rozwój gwarantującó sprawne i pewne 
funkcjonowanie sóstemów zasilającóch i odprowadzającóchI obsługującóch wszóstkie terenó 
zabudowó Eistniejące i przeznaczone pod zabudowęFI a w pierwszej kolejności terenó zabudowó 
zwartejK  

 
lgólne kierunki dotóczące politóki rozwoju infrastrukturó technicznej na terenie gminóW 
§ nie ogranicza się możliwości likwidacjiI modernizacji lub rozbudowó istniejącej infrastrukturó 

technicznejI pod warunkiem zapewnienia właściwej obsługi infrastrukturą techniczną obszarów 
i terenów funkcjonalnóch zgodnie z pozostałómi kierunkami rozwoju infrastrukturó technicznej; 

§ sieci infrastrukturó technicznej powinnó bóć prowadzone przez terenó przeznaczone na cele 
publiczneI w szczególności przez terenó dróg publicznóch z zastrzeżeniem terenów dróg 
ekspresowóch i krajowóch – dróg publicznóch klasó „p” i „dm”I gdzie dopuszcza się jedónie 
infrastrukturę związaną z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowegoI przó 
spełnieniu warunków określonóch w przepisach odrębnóch; w przópadku braku możliwości 
prowadzenia sieci infrastrukturó technicznej przez terenó dróg publicznóch lub inne terenó 
publiczne dopuszcza się prowadzenie sieci infrastrukturó technicznej przez terenó przeznaczone 
na inne celeI zgodnie z przepisami odrębnómi;  

§ przebiegi sieci infrastrukturó technicznej w miarę możliwości powinnó bóć niekolizójne z 
istniejącóm i planowanóm zagospodarowaniem; 

§ gmina powinna posiadać aktualne opracowania specjalistóczneI w oparciu o które realizowanó 
będzie przebieg sieci infrastrukturó technicznej na terenach przeznaczonóch pod inwestócje; 

§ uruchamiając nowe terenó pod inwestócje należó wóprzedzająco realizować na nich urządzenia 
infrastrukturó technicznejI w szczególności wodociągowo – kanalizacójne; 

§ w związku z istniejącómi na terenie gminó tólka udokumentowanómi złożami ropó naftowej i 
gazu ziemnego dopuszcza się na terenie gminóI przó zachowaniu przepisów odrębnóchI 
lokalizację niezbędnej infrastrukturó technicznej Ew tómW urządzeńI sieci przesółowóch wraz z 
niezbędną infrastrukturą towarzószącąF mającóch na celu eksploatację istniejącóch złóż ropó 
naftowej i gazu ziemnegoK 

 

UKNK wAlmATowbkfb t tlaĘ 
 
t zakresie zaopatrzenia w wodę wórazem politóki przestrzennej są następujące kierunki rozwojuW 
§ utrzómanie i w miarę potrzebó modernizacja i rozbudowa istniejącóch ujęć wód podziemnóchI 

służącóch do zbiorowego zaopatrówania ludności w wodę pitną oraz stacji uzdatniania wodó 
zlokalizowanóch na obszarze gminó tólka tjK w miejscowościachW pobianowiceI tólkaI 
Łuszczów mierwszó oraz Turka;  

§ dopuszcza się włączenie w sóstem miejski iublina ujęcia wodó w TurceI w celu zaopatrzenia 
w wodę północnóch i północnoJwschodnich rejonów miastaI w tóm dzielnic oudnikI Bursaki 



RN 
 

i celin wraz z ewentualną budową nowóch studni ErezerwowóchFI celem rozbudowó ujęcia wodó 
w TurceF oraz sieci magistralnej i rozdzielczej Ezgodnie ze sporządzanómi  planami rozbudowó 
sieci miejskiejF; 

§ dopuszcza się adaptację zakładowóch ujęć na potrzebó sieci komunalnej wraz ze stacjami 
uzdatniania w miarę wzrostu zapotrzebowania lub ewentualnej konieczności wółączenia 
z eksploatacji ujęciaLujęć komunalnóch wómienionóch powóżej lub wóstąpienia takich 
koniczności w regionie npK dla miasta iublin; 

§ utrzómanie i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej Ewodociąg wiejski publicznóF; 
§ sukcesówna rozbudowa istniejącego sóstemu wodociągowego w układzie pierścieniowóm J 

planowana rozbudowa na terenó nowo przeznaczane pod zabudowę Eobszaró rozwojoweF przó 
uwzględnieniu potrzeb wóznaczonóch przez chłonność inwestócójną terenów; 

§ dopuszcza się utrzómanie istniejącóch przózakładowóch ujęć wód podziemnóch; 
§ dopuszczenie utrzómania w obecnie istniejącóm zakresie korzóstania z indówidualnóch ujęć 

wodó; 
§ zapewnienie alternatównego sóstemu zaopatrzenia w wodę w sótuacjach krózósowóch poprzez 

lokalizację studni awarójnóch lokalizowanóch wółącznie na terenach umożliwiającóch w razie 
potrzebó dostęp ogólnó; 

§ ochrona ujęć wodó poprzez budowę urządzeń oczószczającóch wodó opadowe z terenów 
intensównej zabudowó; 

§ wókonanie studiów branżowóch ntK konieczności wprowadzenia stref ochronó bezpośredniej iLlub 
pośredniej dla istniejącóch ujęć wód podziemnóchI służącóch do zbiorowego zaopatrówania 
ludności w wodę i ewentualne podjęcie działań w kierunku ich ustanowienia; 

§ w miarę potrzeb wókonanie studiów branżowóch dotóczącóch rozpoznania hódrogeologicznego 
w zakresie warunków wóstępowaniaI zasobów i jakości wód podziemnóch oraz możliwości 
zastąpienia istniejącóch ujęć wód Ektóre nie spełniają potrzeb eksploatacójnóch iLlub standardów 
jakościowóchF nowómiK 

 

UKOK dlpmlaAohA ŚCfbhAjf 
 
t zakresie gospodarki ściekowej wórazem politóki przestrzennej są następujące kierunki rozwojuW 
§ rozdzielczó sóstem odprowadzania ściekówI w oparciu o istniejąceI modernizowane 

i rozbudowówane przewodó zbiorczeW kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki komunalne 
bótowe  i przemósłowe do istniejącej i w miarę potrzeb rozbudowówanej i modernizowanej 
oczószczalni ścieków „eajdów" zlokalizowanej w mieście iublin i kanalizacji deszczowej 
odprowadzające wodó deszczowe i roztopowe do odbiorników naturalnóch – cieków i zbiorników 
wodnóch z dopuszczeniem ich odprowadzenia do zbiorników retencójnóchI retencójnoJ
infiltracójnóchI retencójnoJpodczószczającóch itpK oraz indówidualnego zagospodarowania wód 
deszczowóch i roztopowóch  na terenach zabudowó Ew szczególności jednorodzinnej 
i zagrodowejF; 

§ utrzómanieI w miarę potrzeb modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej 
rozbudową na miejscowości nieskanalizowane oraz terenó rozwojowe gminó; 

§ rozbudowa sieci kanalizacójnej Ezwłaszcza kanalizacji sanitarnejF na terenach inwestócójnóch  
z wósokim poziomem wód gruntowóchI ze względu na konieczność ochronó wód 
powierzchniowóch i podziemnóch; 

§ sukcesówna rozbudowa istniejącego sóstemu kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacójnoJ
pompowóm EtłocznómF z zastosowaniem sieciowóch przepompowni ścieków J zaleca się 
sukcesówną rozbudowę sieci na terenach nowo przeznaczonóch pod zabudowę Eobszaró 
rozwojoweF uwzględniając przó tóm potrzebó wóznaczone przez chłonność terenów; 

§ sieć kanalizacójna powinna pokrówać się z przebiegiem sieci wodociągowej;  
§ dla zabudowó rozproszonejI gdzie ze względów ekonomicznóch budowa kanalizacji sanitarnej jest 

niemożliwaI dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpłówowóch lub 
przódomowóch oczószczalni ścieków; oczószczalnie przódomowe oraz zbiorniki bezodpłówowe 
na terenach skanalizowanóch powinnó ulec likwidacji; 



RO 
 

§ dla nowóch terenów inwestócójnóch EnieskanalizowanóchF dopuszcza się oczószczalnie 
przódomowe oraz czasowo zbiorniki bezodpłówoweI z zastrzeżeniemI że po realizacji sieci 
kanalizacójnej zbiorniki bezodpłówowe będą likwidowane; w strefie z wósokim poziomem wód 
gruntowóch powóższe odstępstwo należó ograniczóć do niezbędnego minimumI a sóstem 
odprowadzania ścieków czasowo EtjK do czasu realizacji kanalizacjiF oprzeć o zbiorniki 
bezodpłówowe; 

§ ścieki odzwierzęce powinnó bóć gromadzone w szczelnóchI zamkniętóch zbiornikach i na płótach 
gnojowóchI zgodnie z obowiązującómi przepisami prawa; 

§ wodó opadowe i roztopowe z terenów zabudowó mieszkaniowej jednorodzinnejI zagrodowej 
i usługowejI mogą bóć odprowadzane do gruntu w granicach działki budowlanej na której są 
lokalizowane pod warunkiemI że ilość wód deszczowóch nie przekroczó chłonności gruntu; 
nadmiar wód deszczowóch musi bóć odprowadzonó do sieci kanalizacji deszczowej; dopuszcza 
się powierzchniowe odwodnienie dróg; 

§ zrzutó wód opadowóch muszą bóć podczószczone do parametrów określonóch w przepisach 
odrębnóchK 

 
ala oczószczalni ścieków może zostać ustanowiona strefa ograniczonego użótkowania w drodze 

decózji tojewodó iubelskiego Ena podstawie artK NPR ustK NI O ustawó z dnia OT kwietnia OMMN rK 
mrawo ochronó środowiskaFI lub w drodze decózji oadó mowiatu Ena podstawie artK NPR ustK P ustawó 
z dnia OT kwietnia OMMN rK mrawo ochronó środowiskaFK we względu na bliskie sąsiedztwo oczószczalni 
ściekówI strefa taka może także dotóczóć także fragmentu gminó tólkaK 
 

UKPK dlpmlaAohA lamAaAjf 
 
t zakresie gospodarki odpadami wórazem politóki przestrzennej są następujące kierunki rozwojuW 
§ gospodarka odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami oraz aktualnómi aktami prawa 

miejscowego z zakresu utrzómania czóstości i porządku na terenie gminó tólka; 
§ obowiązuje składowanieI zagospodarowanie lub utólizacja odpadówI stosownie do ich charakteruI 

na stosownóm składowisku odpadów Enależó zaznaczóćI że tojewódzki mlan dospodarki 
ldpadami przewidujeI że gmina tólka wchodzi w skład oegionu CentralnoJwachodniegoF; 

§ zabezpieczenie miejsc lokalizacji pojemników do czasowego gromadzenia odpadów stałóchI 
zgodnie z przepisami odrębnómiK 

 

UK4K wAlmATowbkfb t bkbodfĘ bibhToYCwkĄ 
 
t zakresie zaopatrzenia w energię elektróczną wórazem politóki przestrzennej są następujące kierunki 
rozwojuW 
§ w zakresie sieci przesółowejW budowa fragmentu dwutorowej linii elektroenergetócznej 4MM ks 

Eczasowo pracująca na napięciu OOM ksF relacji pb Chełm – pb iublin póstemowa wraz z pasem 
technologicznóm szerokości TM metrów Epo PR metrów od osi linii w obu kierunkachFI dla którego 
będą obowiązówać ograniczenia w użótkowaniu; po wóbudowaniu możliwość jej eksploatacji 
i modernizacji; 

§ zapewnienie możliwości rozbudowóI przebudowó i modernizacji dpw 4MMksLNNMks iublin 
póstemowa; 

§ zapewnienie możliwości budowó linii elektroenergetócznej OOM ks iublin tschód EldlewniaF J  
iublin póstemowa lub wariantowo przebudowóI rozbudowó istniejącej linii NNMks iublin 
tschód – iublin póstemowa do OOM ks wraz z pasem technologicznóm szerokości RM metrów 
Epo OR metrów od osi linii w obu kierunkachFI dla którego będą obowiązówać ograniczenia w 
użótkowaniu; po wóbudowaniu możliwość jej eksploatacji i modernizacji; jedna z linii 
napowietrznóch NNM ks relacji dpw iublin 4MM – dpw odlewnia zrealizowana jest w izolacji dla 
linii napowietrznej 4MM hs 

§ w zakresie sieci dóstróbucójnejW zasilanie w energię elektróczną z istniejącóchI modernizowanóch 
i rozbudowówanóch liniiW  



RP 
 

J średniego napięcia NR ks zasilanóch zW dmw NNMLNR ks Edmw “eajdów” i “ ldlewnia”F oraz  
J niskiego napięcia MI4 ks zasilanóch ze stacji transformatorowóch NRLMI4 ks; 

§ ze względu na zwiększające się zużócie energii elektrócznej przewiduje się modernizację 
i przebudowę Ew tóm racjonalną konfiguracjęF istniejącóch sieci na terenach zurbanizowanóch 
i dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców gminóI w tóm mKinK modernizację linii tk NNM ks; 

§ w zakresie zaspokojenia potrzeb w energię terenów nowo zainwestowanóch wskazuje się na 
rozwój linii NR ks oraz lokalizacje stacji transformatorowóch NRLMI4 ks wraz z podejmowaniem 
działań zmierzającóch do zwiększenia bezpieczeństwa energetócznego z warunkami jak poniżej; 

§ nowe i modernizowane sieci średniego i niskiego napięcia na terenach zwartego zainwestowania 
zaleca się realizować jako kabloweI a stacje transformatorowe zaleca się jako wbudowane 
w obiektó; 

§ zachowanie pasów technicznóch od napowietrznóch linii elektroenergetócznóch w odległościW  
J NR m Epo TIR m w obie stronó od osi liniiF dla istniejącóch i projektowanóch linii NRks oraz  
J 4M m Epo OM m w obie stronó od osi liniiF dla istniejącóch i projektowanóch linii 

elektroenergetócznóch NNMks; 
§ w obszarze pasów technicznóchW nie należó lokalizować budónków mieszkalnóch lub innóch 

przeznaczonóch na stałó pobót ludzi Ew indówidualnóch przópadkach odstępstwa od tej zasadó 
może udzielić właściciel linii na określonóch przez siebie warunkachFI nie należó sadzić 
roślinności wósokiej Ezalesienia terenów rolnóch w pasie technicznóm linii mogą bóć 
przeprowadzane w uzgodnieniu z właścicielem liniiI któró określi maksómalną wósokość 
sadzonóch drzew i krzewówF; lokalizacja obiektów budowlanóch lub zmiana zagospodarowania 
terenu w pasie technicznóm napowietrznóch linii elektroenergetócznóch NNM ks i NR ks może 
nastąpić w uzgodnieniu i na warunkach gestora sieci; 

§ ilość projektowanóch stacji transformatorowóch oraz linii NR ks i niskiego napięcia wóniknie 
z rzeczówistej intensówności zabudowó na terenach przewidzianóch w studium do 
zainwestowania oraz wósokości zapotrzebowania mocó przez przószłóch odbiorców;  

§ proponuje się jako alternatównó dla istniejącej sieci elektroenergetócznej rozwój energetóki 
odnawialnejI zwłaszcza bioenergii EbiomasaFI energii słońca oraz energii z odpadów 
komunalnóch; 

§ opracowanie „mrojektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepłoI energię elektróczną i paliwa 
gazowe”K 
 
ala dmw oraz linii elektroenergetócznóch 4MM ksI OOM ks i NNM ks może zostać ustanowiona 

strefa ograniczonego użótkowania w drodze decózji radó powiatu Ena podstawie artK NPR ustK P ustawó 
z dnia OT kwietnia OMMN rK mrawo ochronó środowiskaFK 

 

UKRK wAlmATowbkfb t CfbmŁl 
 
t zakresie zaopatrzenia w ciepło wórazem politóki przestrzennej są następujące kierunki rozwojuW 
§ uciepłowienie obszaru w oparciu o sieć ogrzewania gazowego Egaz ziemnóF oraz sóstemów 

wókorzóstującóchW energię elektrócznąI olej niskosiarkowóI gaz płónnó lub odnawialne źródła 
energii;  

§ dopuszczenie utrzómania korzóstania z lokalnóch kotłowni i palenisk indówidualnóchI 
z jednoczesnóm zaleceniem podłączenia do sieci gazowej po jej wóbudowaniu lub innóch 
proekologicznóch sóstemów ogrzewania; 

§ sukcesówne zastępowanie paliw stałóch w kotłowniach i paleniskach indówidualnóch 
proekologicznómi sóstemami ogrzewaniaI w tóm niekonwencjonalnómi i opartómi na 
odnawialnóch surowcach energetócznóch; zaleca się wókorzóstanie do celów grzewczóchW gazu 
ziemnegoI oleju opałowego oraz ogrzewania elektrócznego; 

§ dalsza gazófikacja gminóI 
§ opracowanie „mrojektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepłoI energię elektróczną i paliwa 

gazowe”K 

 



R4 
 

UKSK wAlmATowbkfb t dAw  
 
t zakresie zaopatrzenia w gaz wórazem politóki przestrzennej są następujące kierunki rozwojuW 
§ zasilanie w gaz przewodowó z istniejącóchI modernizowanóch i rozbudowówanóch linii sieci 

dóstróbucójnejW  
J średniego ciśnienia zasilanóch ze stacji redukcójnoJpomiarowóch fo I  w tóm ze stacji  „Turka”  

przó osiedlu BorekI 
J niskiego ciśnienia zasilanóch ze stacji redukcójnoJpomiarowóch ffo; 

§ budowa i uruchomienie dóstróbucójnej sieci gazowej w nie zgazófikowanóch miejscowościach 
gminó w oparciu o studia programowe rozwoju gazófikacji; 

§ modernizacja i w miarę potrzebó przebudowa istniejącóch sieci i urządzeń na terenach 
zurbanizowanóch i dostosowanie ich do potrzeb zaopatrzenia gminó w gazI w tóm planowana 
wómiana gazociągu wósokiego ciśnienia ak RMM relacji arewnik – celin na odcinku od drogi 
krajowej nr UO do rzeki Bóstrzócó; 

§ sukcesówna rozbudowa istniejącej sieci gazowej wraz z koniecznómi stacjami redukcójno – 
pomiarowómi ffo J w pierwszej kolejności zaleca się uzbroić istniejące terenó zabudowóI 
docelowo zaś Ew następnóch etapach inwestócjiF zaleca się sukcesówną rozbudowę sieci na 
terenach nowo przeznaczonóch pod zabudowę Eobszaró rozwojoweF uwzględniając przó tóm 
potrzebó wóznaczone przez chłonność terenów; 

§ dla istniejącóch i planowanóch gazociągów wósokiego i średniego ciśnieniaI w tóm gazociągów 
kopalnianóchI istniejącóch i planowanóch stacji redukcójnoJpomiarowóch fo i ffo oraz od urządzeń 
technicznóch znajdującóch się na terenie ośrodków technologicznóch kopalni obowiązują strefó 
kontrolowane o szerokości zgodnej z przepisami odrębnómi; w strefach kontrolowanóch zabrania 
się w szczególności lokalizowania wszelkiej zabudowóI nasadzania drzew i krzewów w tóm 
w szczególności zalesiania terenu oraz wieloletnich upraw sadowniczóch oraz podejmowania 
działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu; 

§ od odwiertów gazu ziemnego należó zachować strefó wolne od zabudowó o promieniuW RMm dla 
odwiertów czónnóch oraz Rm od odwiertów zlikwidowanóch; w wwK strefach obowiązuje zakaz 
zabudowóI opracowanie „honcepcji…” lub „mrojektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepłoI 
energię elektróczną i paliwa gazowe”K 
 

UKTK pYpTbj ŁĄCwklŚCf 
 
t zakresie sóstemu łączności wórazem politóki przestrzennej są następujące kierunki rozwojuW 
§ rozwój sóstemów telekomunikacji w zakresie urządzeń telefonii przewodowej oraz 

bezprzewodowej; 
§ dopuszcza się lokalizację anten nadawczo J odbiorczóch telefonii bezprzewodowej zgodnie 

z przepisami odrębnómi; 
§ budowa linii światłowodowóchK 

 

UKUK pYpTbj obdriACgf pTlprkhÓt tlakYCe 
 
t zakresie sóstemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i regulacji stosunków wodnóch wórazem 
politóki przestrzennej jestW 
§ utrzómanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej tjK sieci drenarskiej oraz rowówI 

z obowiązkiem ich przebudowó – w razie wóstąpienia kolizji z planowanóm zagospodarowaniem 
– w sposób umożliwiającó prawidłowe działanie sóstemu na terenach sąsiednich; 

§ realizację rozbudowó obiektów małej retencjiK 



RR 
 

9K lBpwAoYI kA hTÓoYCe olwjfbpwCwlkb BĘDĄ fktbpTYCgb Cbir 
mrBifCwkbdl l wkACwbkfr ilhAikYj 

 

ptudium wóróżnia obszaróI na któróch realizowane są cele publiczne o znaczeniu lokalnóm należą 
do nichW 

§ terenó obsługi technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodęI wraz z siecią wodociągowąI 
§ teren obsługi technicznej w zakresie oczószczania ścieków Epola załadowaniaF wraz z kolektorami 

zbiorczómi sieci kanalizacójnej Ekanalizacji sanitarnej i deszczowejFI 
§ terenó usług publicznóchI o lokalizacji wskazanej do zachowaniaI 
§ terenó cmentarzóI gminnej zieleni urządzonejI gminnej zieleni urządzonej z usługamiI o lokalizacji 

wskazanej do zachowaniaI 
§ terenó gminnóch dróg publicznóchI ciągów pieszóch i pieszo J jezdnóchI 
§ terenó ogólnodostępnóch parkingów Emiejsc postojowóch dla samochodówF iLlub garażóI 
§ pozostałe gminne terenó obsługi technicznej służące zaspokojeniu zbiorowóch potrzeb 

mieszkańcówI  
§ obszaró i obiektó objęte formami ochronó przórodó stanowionómi na poziomie gminóK 

 

tszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminó obiektó i urządzeniaI 
a w szczególnościW obiektó obsługi technicznejI urządzenia wodne i melioracjiI drogi gminneI drogi 
wewnętrzneI obiektó i urządzenia komunikacji wodnejI zieleń parkowąI publiczne usługi sportuI ciągi 
pieszoJjezdneI ciągi pieszeI ścieżki roweroweI ogólnodostępne parkingi Emiejsca postojowe dla 
samochodówF i garażeI miejsca lokalizacji pojemników do czasowego gromadzenia odpadów stałóchI 
można realizować na każdóm terenie w sposób nie kolidującó z funkcją tóch terenów i przepisami 
odrębnómiK 

fnwestócje celu publicznego należó rozumieć zgodnie z przepisami odrębnómiK  

fnwestócje celu publicznego o znaczeniu lokalnóm na obszarze gminó obejmują w szczególnościW 
§ adaptację i modernizację Eprzebudowę i rozbudowęF oraz budowę nowóch odcinków dróg 

gminnóch klasó lokalnej i dojazdowejI wraz z towarzószącą infrastrukturąI 
§ adaptację i modernizację oraz budowę nowóch ścieżek rowerowóchI wraz z towarzószącą 

infrastrukturąI 
§ adaptację i modernizację oraz budowę nowóch ciągów pieszóchI wraz z towarzószącą 

infrastrukturąI 
§ adaptację i modernizację oraz budowę nowóch urządzeń obsługi technicznej w zakresie 

elektroenergetóki Estacje transformatoroweF wraz z siecią elektroenergetóczną pk i kk oraz 
obszarami niezbędnómi do ich konserwacji i modernizacjiI 

§ adaptację i modernizację oraz budowę nowóch urządzeń obsługi technicznej w zakresie 
gazownictwa Estacje redukcójno – pomiarowe ffMF wraz z rozdzielczą siecią gazową Eśredniego 
i niskiego ciśnieniaFI 

§ adaptację i modernizację oraz budowę nowóch urządzeń obsługi technicznej w zakresie 
zaopatrzenia w wodę Eujęcia wodóI stacje uzdatniania wodóI zbiorniki retencójne wodó pitnejI …FI 
wraz z całą siecią wodociągowąI 

§ adaptację i modernizację oraz budowę nowóch urządzeń obsługi technicznej w zakresie 
oczószczania ścieków  wraz z całą siecią kanalizacójną Ekanalizacji sanitarnej i deszczowejFI 

§ adaptację i utrzómanie ciągów drenażowóch i melioracji wodnóchI 
§ adaptację i modernizację oraz budowę nowóch obiektów usług publicznóch Eadministracji 

lokalnejI publicznóch szkół podstawowóch i gimnazjówI publicznóch przedszkoliI domów opieki 
społecznejI placówek opiekuńczo – wóchowawczóchI publicznóch obiektów ochronó zdrowiaI 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego itpKFI 

§ adaptację i modernizację oraz w miarę potrzebó budowę nowóch mieszkań komunalnóchI  



RS 
 

§ adaptację i modernizację oraz w miarę potrzebó rozbudowę i organizację nowóch cmentarzóI 
§ adaptację i modernizację oraz w miarę potrzebó zakładanie nowej gminnej zieleni urządzonejI 
§ adaptację i modernizację oraz w miarę potrzebó budowę nowóch publicznóch usług sportuI 
§ adaptację i modernizację oraz w miarę potrzebó budowę nowóch publicznóch usług kulturó  

EnpK świetlic środowiskowóchF i sportu Eboiska sportoweI płówalnia miejska itpKFI 
§ adaptację i modernizację oraz w miarę potrzebó budowę pozostałóch urządzeń i obiektów obsługi 

technicznej służącóch zaspokojeniu zbiorowóch potrzeb mieszkańców EnpK miejsc lokalizacji 
pojemników do czasowego gromadzenia odpadów stałóchI …FK 

 
lbszar rozmieszczenia inwestócji celu publicznego o znaczeniu lokalnóm obejmuje gminę 
w granicach administracójnóchK 

wakres i rozmieszczenie inwestócji celu publicznego o znaczeniu lokalnóm będą zgodne 
z określonómi w niniejszóm ptudium kierunkami rozwoju i zostaną uszczegóławiane na etapie 
miejscowóch planów zagospodarowania przestrzennegoK 

NMK lBpwAoYI kA hTÓoYCe olwjfbpwCwlkb BĘDĄ fktbpTYCgb Cbir 
mrBifCwkbdl l wkACwbkfr mlkAailhAikYjI wdlakfb 
w rpTAibkfAjf miAkr wAdlpmlaAoltAkfA mowbpTowbkkbdl 
tlgbtÓawTtA 

 

ptudium wóróżnia obszaróI na któróch realizowane są cele publiczne o znaczeniu ponadlokalnóm 
należą do nichW 

§ sieć dróg krajowóchI wojewódzkich i powiatowóchI 
§ terenó koleiI 
§ obszaró i obiektó objęte formami ochronó przórodó stanowionómi na poziomie ponadlokalnómI 
§ obiektó i obszaró wpisane do rejestru zabótkówI 
§ obszaró i terenó górnicze kopalinó stanowiącej własność pkarbu maństwa – „Ciecierzón” 

i „jełgiew”K 
 

fnwestócje celu publicznego należó rozumieć zgodnie z przepisami odrębnómiK  

fnwestócje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnóm na obszarze gminó obejmują 
w szczególnościW 

§ Budowa OJ torowej linii elektroenergetócznej 4MM ks pb Chełm – pb iublin póstemowaI 
§ budowa linii elektroenergetócznej OOM ksN iublin tschód – iublin póstemowaI lub wariantowo 

przebudowaI rozbudowa istniejącej linii NNMks iublin tschód – iublin póstemowa do OOM ksI 
§ Budowa drogi ekspresowej pNT od granicó województwa przez muławóI hurówI iublinI miaskiI 

wamośćI erebenne do granic państwa – odcinek hurówJiublinJmiaskiI przebiegającó przez obszar 
gminóI został zrealizowanó i oddanó do użótkowaniaI 

§ ewentualna przebudowaI rozbudowa i modernizacja drogi krajowej nr UO klasó drogi głównej 
ruchu przóspieszonego EdmFI 

§ ewentualna przebudowaI rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr UOO klasó drogi 
głównej EdFI 

                                                   
1 wadanie inwestócójne nie zostało uwzględnione w zaktualizowanóm mlanie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przószłego 
zapotrzebowania na energię elektróczną na lata OMNM J OMOR ElutóI OMN4 rKFK t mlanie wagospodarowania tojewództwa nie wskazano 
planowanej trasó przebiegu oraz planowanego napięciaK mrzójęte OOM ks wónika z analizó dotóchczasowóch kierunków rozwoju gminó oraz 
sóstemu elektroenergetócznego regionuK Analiza dokumentów planistócznóch gmin ościennóchI w tóm miasta iublina wskazujeI że 
zamiennie rozważana jest przebudowa istniejącej linii NNM kv iublin tschód EldlewniaF – iublin póstemowa na OOM hvK 



RT 
 

§ ewentualna rozbudowaI przebudowa i modernizacja dróg powiatowóch do parametrów dróg 
zbiorczóch EwF oraz budowa wskazanej na rósunku studium planowanej drogi publicznej klasó 
lokalnej EiFI 

§ ewentualna przebudowaI rozbudowa i modernizacja linii kolejowej nr PM wraz ze stacjami 
i przóstankamiI  

§ rozbudowa lotniska iublin Ewraz z budową terminala cargoI magazónów oraz bazó technicznej 
obsługi samolotówF i przóstosowanie go do kategorii lotniska ponadregionalnego o charakterze 
międzónarodowómI z możliwością obsługi samolotów szerokokadłubowóchI 

§ modernizacja gazociągu wósokiego ciśnienia relacji celinJarewnik ak RMM oraz ewentualna 
modernizacja i przebudowa pom NstK TurkaI 

§ ewentualna modernizacja przebudowa i rozbudowa istniejącóch gazociągów średniego ciśnienia 
i gazociągów kopalnianóch wraz z urządzeniamiI stacjami gazowómi oraz ośrodkami 
technologicznómi kopalni wódobócia gazuI 

§ prowadzenie prac poszukiwawczóch tjK badań i wierceń za gazem ziemnóm i ropą naftowąI 
budową infrastrukturó technicznej związanej z eksploatacją złóż ropó naftowej i gazu ziemnego 
oraz eksploatację odkrótóch zasobówK 
 

gako obszar rozmieszczenia inwestócji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnóm określa się gminę 
tólkaK 

wakres i rozmieszczenie inwestócji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnóm będą zgodne  
z określonómi w niniejszóm ptudium kierunkami rozwoju i zostaną uszczegóławiane na etapie 
miejscowóch planów zagospodarowania przestrzennegoK  

NNK lBpwAoYI aiA hTÓoYCe lBltfĄwhltb gbpT pmlowĄawbkfb 
jfbgpCltbdl miAkr wAdlpmlaAoltAkfA mowbpTowbkkbdl kA 
mlapTAtfb mowbmfpÓt laoĘBkYCeI t TYj lBpwAoY tYjAdAgĄCb 
mowbmoltAawbkfA pCAibŃ f mlawfAŁr kfborCeljlŚCfI A TAhŻb 
lBpwAoY olwjfbpwCwbkfA lBfbhTÓt eAkailtYCe l mltfbowCekf 
pmowbaAŻY mltYŻbg OMMM jO loAw lBpwAoY mowbpTowbkf mrBifCwkbg 

 

 mrzepisó ustawó o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennóm z dnia OT marca OMMPrK 
ustalają obowiązek określenia w studium obszarów wómagającóch sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennegoK wgodnie z artKNM pktKP wwK ustawó obowiązek przóstąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powstaje po upłówie P miesięcó 
od dnia ustanowienia tego obowiązkuK 

 
ptudium wskazuje proponowane granice obszarówI dla któróch obowiązkowe jest sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnóchI zgodnie 
z rósunkiem studium „hierunki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego”K dranice 
przedmiotowóch obszarów powinnó bóć każdorazowo zwerófikowane i ustalone w oparciu 
o przeprowadzone analizó – zgodnie z artK N4 ustK R ustawó o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennómK 
 

NNKNK lBpwAoY tYjAdAgĄCb mowbmoltAawbkfA pCAibŃ f mlawfAŁr 
kfborCeljlŚCf 
 

tszóstkie działkiI położone na terenach budowlanóchI któróch kształt uniemożliwia ich 
wókorzóstanie zgodnie z przeznaczeniem powinnó ulec scaleniu i wtórnemu podziałowiK ptudium nie 
wskazuje obszarów do przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomościK 



RU 
 

 

NNKOK lBpwAoY olwjfbpwCwbkfA lBfbhTÓt eAkailtYCe l mltfbowCekf 
pmowbaAŻY mltYŻbg OMMM jO  
 

ka obszarze gminó wskazuje się teren z dopuszczeniem lokalizacji wielkopowierzchniowóch 
obiektów handlowóch o powierzchni sprzedażó powóżej OMMM mO Ezgodnie z rósunkiem studiumFK 
 
oealizacja obiektów handlowóch o powierzchni sprzedażó powóżej OMMM mO wómaga obowiązkowego 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoK lbowiązek ten powstanie 
w ustawowóm terminie liczonóm od dató wpłówu stosownego wniosku inwestoraK 
dranice obszaru objętego mpzp winnó bóć każdorazowo ustalone w oparciu o przeprowadzone 
analizó – zgodnie z artK N4 ustK R ustawó o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennómK 
 

NNKPK lBpwAoY mowbpTowbkf mrBifCwkbg 
 

kie wóznacza się konkretnóch obszarów przestrzeni publicznóchI dla któróch następowałbó 
obowiązek sporządzenia planówK  

NOK lBpwAoYI aiA hTÓoYCe djfkA wAjfbowA pmlowĄawfĆ jfbgpCltY 
miAk wAdlpmlaAoltAkfA mowbpTowbkkbdlI t TYj lBpwAoY 
tYjAdAgĄCb wjfAkY mowbwkACwbkfA dorkTÓt olikYCe f ibŚkYCe 
kA Cbib kfbolikfCwb f kfbibŚkb 
 

mroponowane obszaróI dla któróch dmina tólka zamierza sporządzić nowe miejscowe planó 
zagospodarowania przestrzennego lub ich zmianó wskazano na załączniku graficznóm nr O E„hierunki 
rozwoju i zagospodarowania przestrzennego”FK dranice przedmiotowóch obszarów powinna bóć 
każdorazowo ustalona w oparciu o przeprowadzone analizó – zgodnie z artK N4 ustK R ustawó o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennómK 
 

holejność sporządzania planów miejscowóch lub zmian obowiązującego mpzp będzie zależała od 
potrzebK 

ao podstawowóch króteriów hierarchizacji prac planistócznóch należó zaliczóćW 

J możliwość uzbrojenia terenu w magistralne sóstemó infrastrukturalne w ciągu PJR lat od 
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

J zabezpieczenie podstawowóch usług ze sferó społecznej EoświataI zdrowieF w ciągu 4JR latI 
poprzez rozbudowę istniejącóch obiektów lub budowę nowóch; 

J uzóskanie wstępnej akceptacji większości właścicieli gruntów do natóchmiastowej zmianó 
użótkowania gruntówK 

 
ptosownie do przepisu artK T ustawó za dnia P lutego NVVR rK o ochronie gruntów rolnóch i leśnóch E tjK 
azKrK OMNTI pozK NNSN z późniejszómi zmianamiF przeznaczenie gruntów rolnóch o wósokiej 
przódatności rolniczej i leśnóch na cele nierolnicze i nie leśne na obszarach wiejskich dokonuje się 
w miejscowóch planach zagospodarowania przestrzennegoK  
 
ka obszarze gminó tólka wóstępują gruntó rolne klK fI ff i fffK ala terenów przeznaczonóch do 
zainwestowania wskazanóch w studiumI które leżą na wwK gruntachI rrząd dminó w miarę potrzeb 
określi zasięg przestrzennó opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoK  
 
t miarę możliwości i potrzeb zaleca się łączenie obszarów objętóch uchwałą o przóstąpieniu do 
sporządzenia mpzp w większe kompleksóI co pozwoli na całościowe rozwiązanie układów 



RV 
 

komunikacójnóch i funkcjonalnoJprzestrzennóchK ja to szczególne znaczenie dla terenów 
użótkowanóch rolniczoI a przeznaczanóch na cele budowlaneK  
 
waleca się podejmowanie procedur planistócznóch po zgłoszeniu wniosków mieszkańców 
i inwestorówK 

NPK hfborkhf f wApAaY hpwTAŁTltAkfA olikfCwbg f ibŚkbg 
mowbpTowbkf molarhCYgkbg 
 
t zakresie kształtowania rolniczej przestrzeni produkcójnej wórazem politóki przestrzennej są 
następujące kierunki i zasadóW 
J ochrona gruntów rolnóch fI ffI fff klasó bonitacji oraz gleb pochodzenia organicznego ze 

szczególnóm uwzględnieniem zwartóch kompleksówI leżącóch poza terenami zainwestowanómi 
i rozwojowómiI 

J zachowanie w dotóchczasowóm użótkowaniu terenów łąk i pastwisk w obszarze nizin 
aluwialnóchI w szczególności na obszarach polderowóch oraz na terenach podmokłóchI 

J zachowanie charakteru elementów składającóch się na rolniczą przestrzeń produkcójną w tóm na 
krajobraz rolniczó z podziałem naW intensówną o z charakteróstócznóm układem pól oraz 
ekstensówną oe Eobejmującą przede wszóstkim dolinó oraz obniżenia terenuF z wósokim 
udziałem trwałóch użótków zielonóch oraz obszarów z wósokim poziomem wód gruntowóchI 

J na obszarach oe Erolnictwa ekstensównegoF zaleca się zachowanie i wprowadzanie nowej zieleni 
śródpolnej w sąsiedztwie ciekówI celem eliminacji źródeł powierzchniowego zanieczószczania 
wód powierzchniowóch i podziemnóchI jakimi może bóć intensównie nawożenie i uprawa ziemiI 

J kształtowanie zieleń śródpolnej powinno bóć oparte o gatunki rodzimeK 

 

t zakresie kształtowania leśnej przestrzeni produkcójnej wórazem politóki przestrzennej są 
następujące kierunki i zasadóW 
J maksómalna ochrona i utrzómanie w dotóchczasowóm użótkowaniu gruntów leśnóchI z uwagi na 

ich znaczenie ochronneI ekologiczne i gospodarczeI 
J dopuszcza się zwiększenie areału gruntów leśnóch oraz wzrost udziału lasów o funkcji ochronnejI  
J zwiększanie areału gruntów leśnóch powinno w szczególności dotóczóć terenów przóległóch do 

istniejącóch kompleksów leśnóch i gruntów izI s i sf klas bonitacójnóch oraz gruntów fs klasó 
bonitacójnej jeśli areał przeznaczonó do zalesienia nie przekracza NM arów lub jest gruntem 
zdegradowanómI 

J zalesianie gruntów na terenie gminó winno bóć zgodne z operatem granicó polnoJleśnejI w któróm 
należó wskazać miejsca i kolejność zalesieńI 

J na terenie lasów dopuszcza się rozwój funkcji rekreacójnóch na warunkach określonóch 
w przepisach odrębnóchK 

 

dospodarkę leśną winno się prowadzić na warunkach określonóch w planach urządzeniowóch lasówK  

ka terenie gminó część lasów podlega ochronie na podstawie artK NS ustK N ustawó z dnia OU września 
NVVN rK o lasach Etekst jednolitó azK rKOMNT pozK TUUI ze zmKFK 

N4K lBpwAoY kAoAŻlkb kA kfbBbwmfbCwbŃpTtl mltlawf f lprtAkfA 
pfĘ jAp wfbjkYCe 
 

ka terenie gminó wóstępują obszaró narażone na niebezpieczeństwo powodziK 
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pzczegółowe granice obszarów narażonóch na niebezpieczeństwo powodzi wraz z oceną rózóka 
powodziowego zawiera załącznik graficznó do studiumK dranice tóch obszarów pochodzą z map 
zagrożenia powodziowego EjwmF i mapó rózóka powodziowego EjomFI które są dokumentem 
urzędowóm w móśl artK TS ustawó z dnia N4 czerwca NVSM rK J hodeksu postępowania 
administracójnego Edokumentem planistócznómFK wgodnie z ArtK NS pkt P4 przez obszaró 
szczególnego zagrożenia powodzią toW obszaróI na któróch prawdopodobieństwo wóstąpienia powodzi 
jest średnie i wónosi NBI obszaróI na któróch prawdopodobieństwo wóstąpienia powodzi jest wósokie 
i wónosi NMBI obszaró międzó linią brzegu a wałem przeciwpowodziowóm lub naturalnóm wósokim 
brzegiemI w któró wbudowano wał przeciwpowodziowóI a także wóspó i przómuliskaI o któróch 
mowa w artK OO4I stanowiące działki ewidencójneI pas technicznóK 

mrzedstawione na mapach zagrożenia powodziowego obszaró stanowią podstawę do planowania 
i zagospodarowania przestrzennego na różnóch poziomachK  

wgodnie z artK NR ustK O pktK T ustawó o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennóm – 
w miejscowóm planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo mKinK granice 
i sposobó zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodziąK 

warządzanie zasobami wodnómiI służące zaspokajaniu potrzeb ludnościI gospodarki i ochronie 
wód i środowiskaI związanego z tóm zasobamiI w tóm ochronó przed powodziąI reguluje ustawa 
z dnia OM lipca OMNT rK mrawo wodneK 

ka terenie gminó tólka wóstępuje udokumentowane osuwisko w mliszczónieI zgodnie z 
załącznikiem graficznóm i opisem w części „rwarunkowania rozwoju”K  

ka obszarze gminó wóstępują również obszaró predósponowane do osuwania się mas ziemnóchK 

motencjalne zagrożenie wóstępuje na zboczach wąwozów i skarp Eutworów lessowóchFI 
zwłaszcza przó dużóm uwilgotnieniu gruntu J obszaró potencjalnie zagrożone osuwaniem 
EnieudokumentowaneF oznaczono na załączniku graficznómK pzczegółowe zasadó zabudowó i 
zagospodarowania tóch terenów określa obowiązującó planó miejscowó lub będą uszczegóławiać jego 
zmianóK 

NRK lBfbhTY irB lBpwAoYI aiA hTÓoYCe tYwkACwA pfĘ t wŁOŻr 
hlmAifkY cfiAo lCeolkkY 
 

ka terenie gminó obiektó lub obszaróI dla któróch wóznacza się w złożu kopalinó filar ochronnó 
nie wóstępująK 

 

 

NSK lBpwAoY mljkfhÓt wAdŁAaY f fCe pTobc lCeolkkYCe loAw 
lBltfĄwrgĄCb kA kfCe ldoAkfCwbkfA moltAawbkfA awfAŁAiklŚCf 
dlpmlaAoCwbgI wdlakfb w mowbmfpAjf rpTAtY w akfA T jAgA N999 oK  
l lCeolkfb TbobkÓt BYŁYCe efTiboltphfCe lBlwÓt wAdŁAaY  
EawK rK ko 4NI mlwK 4NO w mÓŹkK wjKF 
 

ka terenie gminó nie wóstępują obszaró pomników zagładó i ich stref ochronnóchK 



SN 
 

NTK lBpwAoY tYjAdAgĄCb mowbhpwTAŁCbŃI obeABfifTACgfI 
obhriTYtACgf irB objbafACgf 
 

ka obszarze gminó tólka w wóniku analizó stanu istniejącegoI jakości istniejącej zabudowó 
oraz układu przestrzennego wóodrębniono obszaró wómagające rehabilitacji iLlub przekształceńI 
w tóm działań porządkującóch w odniesieniu do jakości ich zabudowó i zagospodarowaniaK  
 
tskazuje się do rehabilitacji lub przekształceń następujące obszaró wskazane na załączniku 
graficznóm nr O Erósunek kierunków zagospodarowania przestrzennegoFW 
§ kompleks parkowó w pobianowicach do zagospodarowania na funkcje mieszkalne lub usługoweI 
§ kompleks zabudowó po bółóch kurnikach Turce J wskazanóch w studium do zagospodarowania 

w funkcje kierunkowe usługI z zaleceniem abó obiektó i zagospodarowanie funkcji kierunkowej 
nie niosło uciążliwości dla środowiska i ludziK 

 
aziałania na wwK terenach przekształceń iLlub rehabilitacji powinnó w szczególności zapewnićW 
J uporządkowanie terenu poprzez usunięcie obiektów i elementów zagospodarowania szpecącóch 

i w złóm stanie technicznóm; 
J adaptację budónków do ich nowego przeznaczenia poprzez przebudowęI rozbudowę lub 

nadbudowę oraz rozbiórkę obiektów niespełniającóch wómagań technicznóch i budowę nowóch 
obiektów; 

J modernizację infrastrukturó technicznej; 
J poprawę jakości i funkcjonalności zagospodarowania terenu działki lub zespołu działekK 

 
tskazuje się do rekultówacji następujące obszaróI zgodnie z rósunkiem kierunków 
zagospodarowania przestrzennego fragment obszaru oczószczalni ścieków poł zalądowania po 
zakończeniu deponowania osadówK 

 
ka obszarze gminó istnieją także inne obszaró mogące wómagać rekultówacji EnpK powstałe w 

wóniku nielegalnej eksploatacji kopalin pospolitóchFI które wómagają szczegółowego rozpoznaniaK 
lbszaró poeksploatacójne oraz obszar bółóch składowisk odpadów i jednolitóch części wód 
powierzchniowóch wómienionóch powóżej wómagają opracowania planów rekultówacjiK  
 

aziałania na terenach rekultówacji powinnó bóć zgodne z przepisami odrębnómiK 

NUK lBpwAoY wabdoAaltAkb 

 

 ka obszarze gminó tólka nie wóstępują obszaró zdegradowaneK 

 

N9K doAkfCb TbobkÓt wAjhkfĘTYCe f fCe pTobc lCeolkkYCe 

 

aziałki zajęte pod linią kolejową nr PM Łuków – iublin mółnocnó stanowią terenó zamknięteI 
w móśl ustawó z dnia NT maja NVUVr mrawo geodezójne i kartograficzneK 

ka terenie gminó tólka nie wóstępują terenó zamknięte oraz strefó ochronne dla któróch nie 
sporządza się miejscowóch planów zagospodarowania przestrzennegoI o któróch mowa w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennómK  



SO 
 

dranice terenów zamkniętóch zostałó wskazane na rósunku kierunków zagospodarowania 
przestrzennego – załącznik graficznó nr OK 

OMK lBpwAoY molBibjltb 

 
ptudium nie wskazuje obszarów problemowóch jako wómagającóch lub mogącóch wómagać 

wieloaspektowóch i interdóscóplinarnóch rozstrzógnięć i długofalowóch działańK 
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