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NK pYkTbwA rtAorkhltAŃ I ICe tmŁYt kA rpTAibkIb hIborkhÓt  
I wApAa wAdlpmlaAoltAkIA mowbpTowbkkbdl djIkY 

 

oozwój i zagospodarowanie przestrzenne gminó tólka zależne są od uwarunkowań 
ponadlokalnóch EzewnętrznóchF i lokalnóch EwewnętrznóchFK póntetóczna analiza głównóch 
uwarunkowań ma znaczącó wpłów na określenie najbardziej pożądanóch i realnóch kierunków 
rozwoju gminóK moniżej przedstawiono uwarunkowania odgrówające wiodącą rolę  
w kształtowaniu kierunków rozwoju gminó z wóróżnieniem sprzójającóch i zagrażającóch jej 
rozwojowiK  

Głównómi uwarunkowaniami sprzójającómi rozwojowi gminó sąW  

§ bardzo korzóstne położenie gminó na tle województwa lubelskiegoI międzó innómi dzięki 
drodze ekspresowej nr pNOI drodze krajowej nr UO oraz w związku z lokalizacją mortu 
iotniczego iublin częściowo na terenie gminóI także powiązaniu komunikacją miejską 
z iublinem; 

§ waloró środowiska przórodniczego oraz środowiska kulturowegoI stanowiące  
o dużej atrakcójności turóstócznej gminó Ew tóm mKinK lbszar Chronionego hrajobrazu 
„aolina Ciemięgi” oraz lbszar katura OMMM pll „Bóstrzóca gakubowicka”I czó szlak gana 
fff pobieskiegoFI atrakcójne jako potencjalne miejsce wócieczek pieszóch i rowerowóch 
mieszkańców gminó i iublina; 

§ wósoki udział gleb klasó bonitacójnej fJfff w strukturze użótków sprzójającó rozwojowi 
rolnictwa; 

§ całkowite pokrócie gminó miejscowóm planem zagospodarowania przestrzennego; 
§ korzóstna struktura demograficzna gminó Ezwiększająca się liczba ludnościF; 
§ rozwinięta sieć drógI zapewniająca powiązania zewnętrzne i wewnętrzne oraz dojazd do 

obszarów zainwestowanóch J dobra dostępność komunikacójna poszczególnóch terenów  
w gminie; 

§ przónależność do iubelskiego lbszaru jetropolitalnegoI zapewniające gminie bardzo dobró 
dostęp do usług szczebla wóższego oraz tworzenie stref podmiejskich na terenie gminó;  

§ dobrze rozwinięta sieć wodociągowa i kanalizacójna; 
§ możliwość uzóskania środków na rozwój infrastrukturó z funduszó rnii buropejskiejK 

Głównómi zagrożeniami dla rozwoju mogą bóćW  

§ istnienie obszarów objętóch ochroną na podstawie przepisów odrębnóch EkATroA 
OMMMI terenó zagrożone powodziąF oraz naturalnóch cech zasobów środowiska 
przórodniczego Edużó odsetek gruntów wósokich klas bonitacójnóchI lasów oraz 
wóstępowanie wąwozów lessowóch; 

§ konfliktó społeczne i ekologiczneI ujawniające się przó realizacji planowanego 
zagospodarowaniaK 

Głównómi zagrożeniami powodowanómi przez rozwój mogą bóćW  

§ zagrożenie części gminó wcieleniem do miasta iublin lub Świdnik w przószłości; 
§ rozpraszanie zabudowóI powodujące wzrost zapotrzebowania na transport  

i pozostałą infrastrukturę techniczną;  
§ niedostatek środków finansowóch na rozwój i utrzómanie sieci drogowej oraz komunikacji 

publicznejI w tóm na wkład własnóI koniecznó do uzóskania wsparcia ze środków rnii 
buropejskiej;  

§ konfliktó społeczne i ekologiczneI ujawniające się przó prowadzeniu inwestócji 
infrastrukturalnóch oraz w pracach planistócznóch nad zmianą kierunków rozwoju 
przestrzennego gminóK 
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OK lBgAŚkIbkIb olwtIĄwAŃ mowYgĘTYCe t molgbhCIb pTraIrj 
rtAorkhltAŃ I hIborkhÓt wAdlpmlaAoltAkIA mowbpTowbkkbdl 

 

ptudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminó jest dokumentem 
planistócznóm określającóm politókę zagospodarowania przestrzennego gminóI sporządzanóm dla jej 
całego obszaruK mełni ono rolę koordónacójną w programowaniu rozwoju gminóI a także przó 
sporządzaniu miejscowóch planów zagospodarowania przestrzennego i wieloletnich planów 
inwestócójnóchK  

 ptudium składa się z dwóch częściW uwarunkowań zagospodarowania przestrzennegoI 
obejmującóch charakteróstókę stanu istniejącego wraz z oceną dotóchczasowego zagospodarowaniaI 
oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego zawierającóch ustaleniaI zasadó ochronóI kierunki 
zmianI a także wótóczne do miejscowóch planów zagospodarowania przestrzennegoK  

 ptudium rwarunkowań i hierunków wagospodarowania mrzestrzennego dminó tólka jest 
kontónuacją politóki przestrzennej przójętej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonóm w OMMP rK ptudium pozostaje w zgodzie z przójętómi kierunkami zmianI 
jednocześnie aktualizując je i dostosowując do obecnóch potrzeb i wómagańK  

 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 

NF 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; 

OF 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;  

PF tókorzóstanie szans rozwojowóch gminó wónikającóch zW 

J geograficznegoI administracójnego i komunikacójnego położenia gminóI I 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 hrajobrazuIF; 

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

4F lgraniczenie lub zniesienie barier rozwoju gminó oraz sótuacji konfliktowóch i problemowóchI 
mK inK 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 
J sprawne połączenia z układem dróg zewnętrznóch; 
J dogodne skomunikowania terenów rozwojowóch z istniejącóm zagospodarowaniem; 

J rozbudowę infrastrukturó technicznejI w tóm sóstemów uzbrojenia komunalnego;  
J podnoszenie poziomu warunków żócia mieszkańców poprzez kształtowane obszarówW 

J koncentracji usługI w tóm publicznóch i komercójnóch EprogramowanieFI  
J zieleni publicznej i innejI 
J przestrzeni publicznóchK 

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

PK pYkTbwA rpTAibŃ molgbhTr pTraIrj rtAorkhltAŃ I hIborkhÓt 
wAdlpmlaAoltAkIA mowbpTowbkkbdl 

 

PKNK pTorhTroA crkhCglkAiklJmowbpTowbkkA 
 

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  
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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 
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 

PKOK mowbwkACwbkIb 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 
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§ 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 
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 
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J drogi publiczne klasó zbiorczej EwFI 

J drogi publiczne klasó lokalnej lub dojazdowej EiLaFI 

J 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; 

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 

 

PKPK tphAŹkIhI alTYCwĄCb wAdlpmlaAoltAkIA loAw rŻYThltAkIA 
Tbobkr 
 

lbszaró przeznaczone do zainwestowania oraz rozwoju gminóI wskazane w ptudiumI 
uwzględniają istniejącó stan zagospodarowaniaI dóspozócje obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz prognozowane potrzebó i zasadó rozwoju gminóK ala terenów 
tóch określone zostałó funkcje podstawoweI uzupełniające i dopuszczalneI zakazóI nakazóI a także 
wóznaczono wskaźniki zabudowó i zagospodarowania terenuW  

§ minimalnó procentowó udział powierzchni biologicznie czónnejI  
§ maksómalną wósokość zabudowóI  
§ minimalną powierzchnię nowo wódzielonej działki budowlanejK  

 tskaźniki te winnó bóć doprecózowówane i uszczegółowione na etapie opracowania miejscowóch 
planów zagospodarowania przestrzennegoK aotóczą one 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 miejscowóchK  

 t celu racjonalnego wókorzóstania obszarów rozwojowóchI optómalizacji skutków finansowóch 
oraz ochronó zasobów środowiska przórodniczego studium określa trzó 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; 
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J bTAm fff J terenó perspektówicznego rozwoju zabudowó – bez projektów uzbrojenia terenów  
w infrastrukturę techniczną; istnieje możliwość inwestowania po uprzednim uzbrojeniu terenuK 

PK4K lCeolkA ŚolaltIphA I gbdl wAplBÓt 
 

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 

 

PKRK lCeolkA awIbawICTtA hriTroltbdl 
 

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 
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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 

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

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

J kształtowanie ładu przestrzennego przó zachowaniu ustalonego wizerunku gminó; 

J 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 

J ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego na podstawie przepisów odrębnóch; 

J poprawa stanu i funkcjonowania środowiska kulturowegoI wpłówającego na jakość żócia 
mieszkańcówI npK poprzez modernizację lub zmianę funkcji tóch zasobówI rehabilitację 
obszarów i obiektów zdegradowanóch; 

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

J 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; 

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

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

J opracowanie gminnej ewidencji zabótków oraz gminnego programu opieki nad zabótkamiK 

 

PKSK olwtÓg pYpTbjr hljrkIhACYgkbdl 
 

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 
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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 
 

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 
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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 EserwisowóchFFprzeznaczonóch 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;  

§ 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”; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorohusk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
https://pl.wikipedia.org/wiki/E373_(trasa_europejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
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§ 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 

 

PKTK olwtÓg IkcoApTorhTroY TbCekICwkbg 

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 
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z niezbędną infrastrukturą towarzószącąF mającóch na celu eksploatację istniejącóch złóż ropó 
naftowej i gazu ziemnegoK 

 
 
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 
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 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 

 
 
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 
retencójnoJinfiltracójnóchI 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; 
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§ 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; 

§ 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 
 
 
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 CentralnoJ
wachodniegoF; 

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

 
 
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 
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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 hsI 

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

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

gazowe”K 
 
 
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 

 
 
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 

 
 
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 
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PKUK IktbpTYCgb Cbir mrBiICwkbdl l wkACwbkIr mlkAailhAikYj 
I 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 

 

Inwestócje celu publicznego należó rozumieć zgodnie z przepisami odrębnómiK  

Inwestócje 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  
§ 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 
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§ 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 

 

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 
 

Inwestócje celu publicznego należó rozumieć zgodnie z przepisami odrębnómiK  

Inwestócje 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 

§ 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 

                                                   
N 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 ksI 
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§ 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  

 

PK9K lBpwAoY tYjAdAgĄCb mowbmoltAawbkIA pCAibŃ I mlawIAŁr 
kIborCeljlŚCI 
 

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 

 

PKNMK lBpwAoY olwjIbpwCwbkIA lBIbhTÓt eAkailtYCe l mltIbowCekI 
pmowbaAŻY mltYŻbg OMMM mO 

 

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 

 

PKNNK lBpwAoY mowbpTowbkI mrBiICwkYCe 
 

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

 

PKNOK jIbgpCltb miAkY wAdlpmlaAoltAkIA mowbpTowbkkbdl 
 

 
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 
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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 

EtjK 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 
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 

 

PKNPK olikICwA I ibŚkA mowbpTowbŃ molarhCYgkA 
 

t zakresie kształtowania rolniczej przestrzeni produkcójnej wórazem politóki przestrzennej są 
następujące kierunki i zasadóW 
§ ochrona gruntów rolnóch fI ffI fff klasó bonitacji oraz gleb pochodzenia organicznego ze 

szczególnóm uwzględnieniem zwartóch kompleksówI leżącóch poza terenami zainwestowanómi 
i rozwojowómiI 

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

§ 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 

§ 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 

§ kształtowanie zieleń śródpolnej powinno bóć oparte o gatunki rodzimeK 

 

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

ich znaczenie ochronneI ekologiczne i gospodarczeI 
§ dopuszcza się zwiększenie areału gruntów leśnóch oraz wzrost udziału lasów o funkcji ochronnejI  
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§ 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 

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

§ 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 

 

PKN4K lBpwAoY pwCwbdÓikbdl wAdolŻbkIA mltlawIĄ loAw lBpwAoY 
lprtAkIA pIĘ jAp wIbjkYCe  
 

ka terenie gminó wóstępują obszaró narażone na niebezpieczeństwo powodziK 

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 mliszczónieK  

ka obszarze gminó wóstępują także 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 Enieudokumentowane i 
udokuentowaneF oznaczono na załączniku graficznómK  

 

PKNRK lBIbhTY irB lBpwAoYI aiA hTÓoYCe tYwkACwA pIĘ t wŁOŻr hlmAiIkY 
cIiAo lCeolkkY 
 

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



O4 
 

 

PKNSK lBpwAoY mljkIhÓt wAdŁAaY I ICe pTobc lCeolkkYCe loAw 
lBltIĄwrgĄCb kA kICe ldoAkICwbkIA moltAawbkIA awIAŁAiklŚCI 
dlpmlaAoCwbgI wdlakIb w mowbmIpAjI rpTAtY w akIA T jAgA N999 oK l 
lCeolkIb TbobkÓt BYŁYCe eITiboltphICe lBlwÓt wAdŁAaY EawKrKko 4NI 
mlwK 4NO wb wjKF 
 

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

PKNTK lBpwAoY tYjAdAgĄCb mowbhpwTAŁCbŃI obeABIiITACgII obhriTYtACgI 
irB objbaIACgI 
 

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 
przestrzennegoW 
J fragment obszaru oczószczalni ścieków poł zalądowania  po zakończeniu deponowania osadów K 

 

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 
 
 

PKNUK lBpwAoY wabdoAaltAkb 
 

ka obszarze gminó tólka nie wóstępują obszaró zdegradowaneK 
 



OR 
 

PKN9K doAkICb TbobkÓt wAjhkIĘTYCe I ICe 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  

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

 

PKOMK lBpwAoY molBibjltb 
 

ptudium nie wskazuje obszarów problemowóch jako wómagającóch lub mogącóch wómagać 
wieloaspektowóch i interdóscóplinarnóch rozstrzógnięć i długofalowóch działańK 
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