
UCHWAŁA NR XVI/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna 
- etap II

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna 
przyjętego uchwałą Nr XXIV/124/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Rada Miejska 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna – etap II, 
zwaną dalej planem.

2. Uchwała dotyczy obszaru gminy w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu objętego 
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna - etap I dla napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm–Lublin Systemowa uchwaloną Uchwałą nr XLIX/271/2018 Rady 
Miejskiej w Łęcznej z dnia 12 września 2018 roku.

3. Zmianę planu sporządzono na podstawie Uchwały nr XXVIII/184/2013 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 
27 lutego 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy 
Łęczna, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/178/2017 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 29 marca 2017 roku 
zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łęczna.

DZIAŁ I.
Ustalenia ogólne

§ 2. 1. Integralną częścią planu są:

1) Załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000 składający się z 65 ponumerowanych arkuszy;

2) Załącznik nr 2 – zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 
w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu;

3) Załącznik nr 3 – zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych.

2. Ustaleniami planu nie są informacje:

1) zawarte w Aneksie Nr 1: Wykaz stanowisk archeologicznych;

2) zawarte w Aneksie Nr 2: Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

§ 3. 1. Plan jest formalno–prawną podstawą do ustalania przeznaczenia oraz zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenu w celu:
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1) rozwoju mieszkalnictwa, usług i wytwórczości, w sposób zapewniający komfort zdrowotny, psychiczny 
i estetyczny, zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz wymogami:

a) ładu przestrzennego,

b) rozwoju zrównoważonego;

2) uzyskania optymalnych korzyści wynikających z wykorzystania przestrzeni gminy i jej walorów 
ekonomicznych, w szczególności zrównoważonego wykorzystania terenów rolnych i intensywnego 
wykorzystania obszarów ciągłej zabudowy, z zachowaniem:

a) minimalizacji konfliktów pomiędzy użytkownikami przestrzeni,

b) stabilizacji i wzrostu wartości nieruchomości;

3) ochrony interesu publicznego w zakresie:

a) zapewnienia dostępności do usług publicznych,

b) zapewnienia dostępności komunikacyjnej i możliwości rozbudowy układu komunikacyjnego,

c) uzupełnienia i wzbogacenia wyposażenia w infrastrukturę techniczną,

d) uzupełnienia i wzbogacenia wyposażenia w infrastrukturę społeczną,

e) zachowania wartości środowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu.

2. Zmiana przepisów odrębnych związanych z treścią ustaleń niniejszego planu nie powoduje potrzeby 
zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób oczywisty daje się je dostosować do nowego stanu prawnego bez 
uszczerbku dla ich istoty.

§ 4. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, wyznaczone na rysunku planu, wyznaczające 
tereny przeznaczone dla różnych funkcji lub o różnych zasadach zagospodarowania, w tym tereny dróg;

2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie, poza którymi sytuowanie 
zabudowy jest niedozwolone, linie te ograniczają część terenu, w obrębie którego możliwe jest wznoszenie 
obiektów budowlanych, przy czym dopuszczalne jest wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na 
odległość nie większą niż 1,5 m elementów nadwieszeń takich jak nieobudowane balkony, daszki nad 
wejściami do budynków, gzymsy, wykusze i inne elementy wystroju architektonicznego elewacji oraz okap 
dachu;

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz zagospodarowanie, które 
przeważa w terenie wyznaczonym konkretnymi liniami rozgraniczającymi wraz z elementami 
zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które go 
wzbogaca i uzupełnia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym;

5) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren wskazany przez inwestora, położony w terenach 
budowlanych, obejmujący działkę, fragment działki lub zespół działek;

6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wszystkich budynków 
istniejących i nowo realizowanych, zlokalizowanych w terenie inwestycji, liczoną po zewnętrznym obrysie 
murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku „nadwieszeń”, podcieni z podporami i przejazdów, 
po obrysie wyższych kondygnacji tych budynków;

7) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wymiar pionowy budynków liczony jako średnia 
arytmetyczna z dwóch pomiarów w najniższym i najwyższym punkcie obrysu budynku przy gruncie do 
najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych, w przypadku dachów 
pogrążonych do najwyżej położonego punktu attyki lub zewnętrznej krawędzi dachu;

8) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi służące obsłudze ludności, w szczególności 
z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji niepublicznej, turystyki, obsługi bankowej i usług 
finansowych, doradztwa, usług prawnych, ochrony zdrowia i oświaty (opieka przedszkolna i poza szkolna), 
usług projektowych;
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9) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi z zakresu administracji publicznej, szkolnictwa 
publicznego na wszystkich poziomach, w tym przedszkoli, ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji, 
opieki społecznej i socjalnej, obsługi pocztowej i bankowej, łączności, realizowane także przez podmioty 
prywatne;

10) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi komercyjne lub publiczne, od których 
uciążliwości nie występują poza lokalami (wydzielonymi częściami budynków), w których są realizowane 
oraz poziom hałasu nie przekracza dopuszczalnego dla danego typu zabudowy;

11) zabudowie letniskowej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny wraz z budynkami 
garażowymi i gospodarczymi nie przeznaczony do stałego zamieszkiwania;

12) zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki 
gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz 
w gospodarstwach leśnych;

13) altanie działkowej – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rejkreacyjno-wypoczynkowy lub 
inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz o wysokości do 
5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy 
nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m².

14) elementach wyposażenia przestrzeni – należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania 
przestrzeni publicznych, w tym obiekty małej architektury, między innymi takie jak: siedziska, ławki, 
zegary uliczne, wiaty, latarnie, lampy oświetleniowe, stojaki rowerowe, pergole, barierki uliczne, słupki 
i ograniczniki parkowania na chodnikach, donice, fontanny i inne obiekty architektury ogrodowej, kosze na 
śmieci oraz elementy systemu informacji gminnej;

15) ciągach pieszo – rowerowych – należy przez to rozumieć niebędące drogami publicznymi ciągi 
przeznaczone zarówno dla ruchu pieszego, jak i rowerowego, bez wyodrębnienia jezdni i chodników;

16) ciągach pieszo – jezdnych – należy przez to rozumieć niebędące drogami publicznymi ciągi 
przeznaczone zarówno dla ruchu pieszych, jak i pojazdów, bez wyodrębnienia jezdni i chodników;

17) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie ludzi mieszkających lub 
przebywających w sąsiedztwie, a zwłaszcza szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych, hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, odory;

18) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć formy zieleni urządzonej, zadrzewień i zakrzewień, 
stanowiące barierę przed skutkami niekorzystnych oddziaływań, takich jak: hałas, drgania, 
zanieczyszczenie powietrza;

19) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów oraz 
zieleni niskiej, zieleń towarzyszącą ciągom komunikacyjnym, skomponowane pod względem estetycznym 
i funkcjonalnym;

20) obudowie biologicznej cieków – należy przez to rozumieć roślinność trawiastą, zaroślową lub 
zadrzewienia, porastającą brzegi koryt cieków wodnych oraz dna ich dolin;

21) zieleni o funkcjach ekologicznych – należy przez to rozumieć grunty, na których występują zbiorowiska 
roślinności, spełniające ważne cele przyrodniczo–krajobrazowe, zdrowotne, edukacyjne i wypoczynkowe, 
w tym stanowiące biologiczną obudowę cieków.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi 
w przepisach odrębnych.

§ 5. 1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów, wyznaczonych na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, składają się:

1) ustalenia ogólne, o których mowa w Dziale I;

2) ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem zawarte w Dziale II;

3) ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów zawarte w Dziale III;

4) ustalenia końcowe zawarte w Dziale IV.

2. Poszczególne tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczone są:
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1) symbolami literowymi (duże litery) oznaczającymi przeznaczenie podstawowe terenu;

2) w przypadku terenów o przeznaczeniu złożonym symbole dzielone są znakiem ukośnika, pierwszy 
z symboli oznacza przeznaczenie dominujące;

3) symbole uzupełniają następujące po nich cyfry oznaczające różne kategorie tego samego przeznaczenia, 
w przypadku terenów infrastruktury zamiast cyfr użyto liter wyróżniających typ infrastruktury, 
w przypadku dróg publicznych użyto liter oznaczających klasę techniczną drogi, w przypadku terenów 
rolnych użyto liter oznaczających różne funkcje związane z rolnictwem;

4) symbole poprzedzone są liczbami porządkowymi wyróżniającymi kolejne tereny o tym samym 
przeznaczeniu i kategorii.

3. Ustala się następujące przeznaczenie i jego kategorie dla terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi oraz odpowiadające im symbole w tekście i na rysunku planu:

1) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej (od 1MU do 51MU);

2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (od 1MN do 101MN);

3) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (od 1MN/U do 78MN/U);

4) MN/UT – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki (od 1MN/UT do 39MN/UT);

5) U/MN – tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (od 1U/MN do 4U/MN);

6) U – tereny usług (od 1U do 14U);

7) UP – tereny usług publicznych (od 1UP do 6UP);

8) UO – tereny usług oświaty (1UO);

9) UK – tereny usług kultu religijnego (od 1UK do 3UK);

10) P/U – tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług (od 1P/U do 2P/U);

11) P – tereny produkcji, składów i magazynów (od 1P do 6P), w tym:

a) teren eksploatacji surowców mineralnych (1P),

b) teren w części przeznaczony pod lokalizację funkcji wytwarzania energii (elektrowni systemowej) wraz 
z konieczną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem (4P);

12) KD – tereny dróg publicznych:

a) klasa: główna ruchu przyspieszonego (1KDGP i 2KDGP – droga krajowa nr 82),

b) klasa: główne (1KDG1, 6KDG1, 1KDG2 – droga wojewódzka nr 813, 2KDG1, 5KDG1, 2KDG2 – 
droga wojewódzka nr 820, 3KDG1 i 4KDG1 – droga wojewódzka nr 829),

c) klasa: zbiorcze (4KDZ droga powiatowa nr 2020L, 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 5KDZ, 6KDZ, 7KDZ – drogi 
gminne),

d) klasa: lokalne (1KDL – droga powiatowa nr 2003L, 4KDL i 17KDL – droga powiatowa nr 2014L, 
6KDL – droga powiatowa nr 2001L, 7KDL – droga powiatowa nr 2002L, 12KDL – droga powiatowa nr 
2019L, 13KDL – droga powiatowa nr 2018L, 15KDL – droga powiatowa nr 2017L, 2KDL, 3KDL, 
5KDL, od 8KDL do 11KDL, 14KDL, 16KDL, 18KDL – drogi gminne),

e) klasa: dojazdowe (od 1KDD do 54KDD – drogi gminne);

13) KDW – tereny dróg wewnętrznych (od1KDW do 28KDW);

14) KU – tereny usług komunikacyjnych:

a) parkingów (1KU1, 2KU1),

b) obsługi pojazdów, w tym stacji paliw (1KU4 i 2KU4);

15) I – tereny infrastruktury technicznej:

a) energetycznej (1IE),
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b) gazowniczej (1IG),

c) kanalizacyjnej (1IK);

16) ZC – tereny cmentarzy (1ZC1, 1ZC2);

17) ZP – tereny zieleni urządzonej (1ZP);

18) ZI – tereny zieleni izolacyjnej (od 1ZI do 6ZI);

19) ZE – tereny zieleni o funkcjach ekologicznych:

a) powiązane z rzekami (od 1ZE1 do 26ZE1),

b) zieleń śródpolna i tereny podmokłe (od 1ZE2 do 5ZE2);

20) ZL – tereny leśne:

a) zwarte kompleksy (1ZL1, 2ZL1),

b) lasy śródpolne, grupy drzew i tereny połączone z zielenią o funkcjach ekologicznych (od 1ZL2 do 
71ZL2);

21) RM – tereny zabudowy zagrodowej (od 1RM do 406RM);

22) R – tereny rolne:

a) tereny rolne wyłączone z zabudowy (od 1R do 112R),

b) tereny dróg rolnych i leśnych (od 1RD do 19RD);

23) WS – tereny wód powierzchniowych:

a) rzeka Wieprz (od 1WS1 do 3WS1),

b) jezioro Dratów (1WS2),

c) pozostałe wody powierzchniowe (od 2WS2 do 4WS2).

4. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części 
graficznej planu i obowiązują łącznie, w zakresie określonym uchwałą.

DZIAŁ II.
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

Rozdział 1.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. Realizacja przedsięwzięć na obszarze objętym planem nie może naruszać określonych w planie 
ustaleń dotyczących przeznaczenia i warunków zagospodarowania określonych w Działach II i III oraz 
regulacji zawartych w przepisach odrębnych.

2. Obowiązuje zachowanie minimalnych, maksymalnych i nieprzekraczalnych parametrów zabudowy 
i zagospodarowania terenu takich jak: powierzchnia zabudowy, intensywność zabudowy, powierzchnia 
biologicznie czynna, zarówno w stosunku do terenu inwestycji, jak i dla całości wyodrębnionego terenu 
posiadającego unikalne oznaczenie cyfrowo–literowe nadane zgodnie z § 5 ust. 2 i 3.

3. Do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy 
sposób zagospodarowania pod warunkiem, że nie narusza on przepisów odrębnych.

4. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów dróg 
publicznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych i terenów usług 
komunikacyjnych oraz ogólnodostępnych przestrzeni publicznych wymaga uwzględnienia potrzeb osób 
niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Ogólnodostępne przestrzenie publiczne winny umożliwić aktywne korzystanie z nich przez każdego 
zainteresowanego oraz zapewnić realizację przeznaczenia zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1 i na 
rysunku planu, z zachowaniem ustaleń w zakresie zasad, warunków, parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania dla poszczególnych wydzielonych kategorii terenów określonych w Dziale III. 
Nakazuje się umieszczenie w przestrzeniach publicznych elementów wyposażenia przestrzeni oraz 
uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
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§ 7. 1. Wskazuje się na rysunku planu jako ogólnodostępne przestrzenie publiczne:

1) tereny usług kultu religijnego oznaczone symbolami: 1UK (kościół w Zofiówce); 2UK (kościół 
w Ciechankach Łęczyńskich), 3UK (kościół w Łuszczowie Kolonii);

2) tereny usług oznaczone symbolami: 3U i 4U (w Podzamczu);

3) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem 1ZP w Podzamczu.

2. Wskazuje się na rysunku planu planowane ponadlokalne inwestycje publiczne:

1) północne obejście miasta – droga krajowa nr 82;

2) przełożenie drogi wojewódzkiej;

3) odcinek sieci energetycznej – wariant trasy linii energetycznej 110 kV powiązanej z planowaną elektrownią 
wraz ze strefą techniczną;

4) odcinek ropociągu – trasa ropociągu wraz ze strefą bezpieczeństwa;

5) zbiornik retencyjny na rzece Śwince;

6) korytarz transportowy węgla dla planowanej elektrowni;

7) rezerwowy przebieg rurociągów: dla wodociągu i kanalizacji przeznaczonych do zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków elektrowni konwencjonalnej.

3. Wskazuje się na rysunku planu planowane lokalne inwestycje publiczne:

1) planowane drogi gminne;

2) przystanie;

3) trasy rowerowe (istniejące i planowane).

§ 8. 1. Wyznacza się, oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Na podstawie przepisów odrębnych obowiązują oznaczone na rysunku planu:

1) strefy sanitarne od istniejących i projektowanych cmentarzy – 50 i 150 metrów;

2) strefy techniczne linii energetycznych i strefy kontrolowane gazociągów;

3) strefa szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%).

3. Na podstawie przepisów odrębnych umieszczono na rysunku planu informację o zagrożeniach ruchami 
masowymi ziemi – obszary występowania ruchów masowych ziemi oraz orientacyjny zasięg obszarów 
predysponowanych do ich wystąpienia.

4. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się na rysunku planu powierzchnie ograniczające 
przeszkody OLS (w zasiegu powierzchni podejścia i w zasięgu powierzchni stożkowej) od Lotniska Lublin, 
w których warunki zagospodarowania określają przepisy odrębne, dotyczące otoczenia lotniska.

5. Na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się na rysunku planu powierzchnie ograniczające 
zabudowę BRA od lotniczych urządzeń naziemnych, w tym:

1) powierzchnia ograniczająca wysokość zabudowy 260 m n.p.m., w której obowiązuje zakaz lokalizowania 
inwestycji, których wysokość przekraczałaby 260 m n.p.m.;

2) powierzchnia ograniczająca wysokość zabudowy 250 m n.p.m., w której obowiązuje zakaz lokalizowania 
inwestycji, których wysokość przekraczałaby 250 m n.p.m.;

3) powierzchnia ograniczająca wysokość zabudowy 255 m n.p.m., w której obowiązuje zakaz lokalizowania 
inwestycji, których wysokość przekraczałaby 255 m n.p.m..

§ 9. 1. Ustala się następujące zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

1) na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału 
nieruchomości w rozumieniu przepisow ustawy o gospodarce nieruchomościami;

2) każda działka powinna mieć dostęp do drogi publicznej;
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3) szerokość frontu nowej działki powinna pozwalać na zachowanie warunków technicznych i odległości 
pomiędzy budynkami i być nie mniejsza niż wartości określone w Dziale III, za wyjątkiem pkt 6;

4) warunek w pkt 3 nie dotyczy działek istniejących przed wejściem w życie niniejszego planu;

5) minimalne wielkości działek, w zależności od przeznaczenia określone zostały w Dziale III, za wyjątkiem 
pkt 6;

6) podział nieruchomości powodujący wydzielenie działki o powierzchni lub o szerokości frontu mniejszej niż 
określona w ustaleniach szczegółowych w Dziale III jest dopuszczalny w przypadku dokonywania 
podziałów pod drogi, ulice, place, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziałów mających 
na celu powiększenie działek sąsiednich lub uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą 
zabudową.

2. Podziału nieruchomości można dokonać z zachowaniem przepisów odrębnych.

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu 
oraz przepisami odrębnymi, dopuszcza się realizację:

1) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu, z zastrzeżeniem ust. 5;

2) dojazdów i dojść oraz ciągów pieszych, rowerowych i pieszo–rowerowych i pieszo-jezdnych poza 
określonymi na rysunku planu;

3) obiektów i urządzeń służących utrzymaniu i regulacji wód;

4) obiektów i urządzeń związanych z gospodarką rolną i leśną.

2. Od strony drogi krajowej oznaczonej symbolami 1KDGP i 2KDGP obowiązuje lokalizacja ogrodzeń co 
najmniej poza terenem ograniczonym liniami rozgraniczającymi drogę krajową.

3. Zakazuje się lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych przy drodze krajowej oznaczonej symbolami 
1KDGP i 2KDGP w odległości bliższej niż wyznaczona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy 
i 50 m od skrzyżowań dróg publicznych.

4. Od strony drogi krajowej oznaczonej symbolami 1KDGP i 2KDGP zakazuje się lokalizacji tablic 
i urządzeń reklamowych o zmiennym natężeniu światła.

5. W terenach przylegających do drogi krajowej oznaczonej symbolami 1KDGP i 2KDGP, obowiązuje 
lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarzadzania drogą lub 
potrzebami ruchu drogowego poza terenem ograniczonym liniami rozgraniczającymi drogi krajowej oraz 
w odległości od drogi krajowej zgodnej z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem niezbędnych przejść 
poprzecznych przez drogę krajową.

6. Na obszarze objętym planem, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu oraz 
przepisami odrębnymi, dopuszcza się:

1) na działkach o szerokości nie większej niż 18 m, lokalizację budynków mieszkalnych, usługowych, 
gospodarczych i garaży, bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki;

2) w zabudowie zagrodowej, lokalizację budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich i garaży, 
bezpośrednio przy granicy działki, lub w odległości 1,5 m od granicy działki, niezależnie od szerokości 
działki.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania środowiska, w tym środowiska przyrodniczego i krajobrazu

§ 11. Ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania obszarów, zespołów i obiektów cennych 
przyrodniczo, podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

1) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w granicach Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, 
dla którego obowiązują przepisy odrębne, w tym zawarte w uchwale Nr XIV/216/2016 Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z dnia 28 stycznia 
2016 roku w sprawie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego;

2) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w granicach otuliny Nadwieprzańskiego Parku 
Krajobrazowego dla którego obowiązują przepisy odrębne, w tym zawarte w uchwale Nr XIV/216/2016 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 7506



Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 stycznia 
2016 roku w sprawie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego;

3) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w granicach obszaru Natura 2000 PLH 060005 „Dolina 
Środkowego Wieprza” dla którego obowiązują przepisy odrębne;

4) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Pojezierze 
Łęczyńskie”, dla którego obowiązują przepisy odrębne, w tym zawarte w Rozporządzeniu nr 7 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie Parku Krajobrazowego „ Pojezierze Łęczyńskie ”.

§ 12. Ustalenia w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

1) obowiązuje nakaz wyposażenia nowej zabudowy w urządzenia do odprowadzania ścieków oraz nakaz 
podłączenia jej do sieci kanalizacyjnej w terenach objetych systemami odprowadzania i oczyszczania 
ścieków; na terenach, na których nie funkcjonują takie systemy, do czasu ich realizacji możliwe jest 
gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych z systematycznym wywożeniem ściekow 
do oczyszczalni, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych urządzeń kanalizacyjnych 
umożliwiających późniejsze podłączenie zabudowy do tych systemów;

2) obowiązuje oczyszczanie lub podczyszczanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych dróg, 
parkingów oraz powierzchni terenów usługowych i produkcyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) obowiązuje zachowanie obudowy biologicznej cieków oraz zbiorników wodnych;

4) w związku z położeniem obszaru objętego planem w granicach dwóch zbiorników wód podziemnych 
(GZWP nr 406 – Niecka Lubelska (Lublin), GZWP nr 407 – Niecka Lubelska (Chełm–Zamość)) 
obowiązują przepisy odrębne dotyczące ich ochrony;

5) w związku z położeniem obszaru planu w dorzeczu Wisły, w granicach jednolitych części wód 
powierzchniowych: Wieprz od dopływu spod Starościc do Stoków (RW2000192453), Wieprz od Stoków do 
Bystrzycy (RW2000192459), Stoki (RW2000624549), Dopływ okresowy ze zbiornika Mytycze –
 Dratów (RW20000245684), Dopływ spod Trębaczowa (RW2000624552), Świnka bez dopływu spod Kobył
ki (RW20001724569), Dopływ spod Kobyłki bez dopływu ze zbiornika Mytycze –
 Dratów (RW200023245689) oraz w granicach jednolitej części wód podziemnych PLGW200090 
obowiązują przepisy odrębne.

§ 13. Ustalenia w zakresie ochrony powierzchni ziemi:

1) na całym obszarze objętym niniejszym planem dopuszcza się realizację urządzeń służących utrzymaniu 
i regulacji wód w zakresie niezbędnym dla ochrony przeciwerozyjnej, przeciwosuwiskowej 
i przeciwpowodziowej w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek i potoków;

2) w granicach terenów rolnych oznaczonych symbolem R dopuszcza się tworzenie nowych zadrzewień 
o znaczeniu przeciwerozyjnym;

3) w granicach terenów rolnych oznaczonych symbolem R dopuszcza się zalesianie gruntów 
predestynowanych do tego ze względu na zagrożenie erozją.

§ 14. 1. W zakresie ograniczenia uciążliwości dla otoczenia obowiązują następujące zasady:

1) na całym obszarze objętym planem zakazuje się prowadzenia działalności usługowej, produkcyjnej lub 
hodowlanej, powodującej powstawanie uciążliwości wykraczających poza granice terenu inwestycji, do 
której użytkownik ma tytuł prawny, w szczególności dotyczy to odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń 
powietrza;

2) na całym obszarze objętym planem, za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 1IK, zakazuje się 
składowania odpadów, z wyjątkiem tymczasowego ich gromadzenia w sposób zabezpieczający przed 
przenikaniem zanieczyszczeń do wód, gruntu lub powietrza, przed ich odbiorem i wywiezieniem zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

3) na całym obszarze objętym planem obowiązuje wyposażenie nowej zabudowy w urządzenia do 
odprowadzania ścieków zgodnie z § 12 oraz Rozdziałem 5 w Dziale II;

4) na całym obszarze objętym planem obowiązuje stosowanie do ogrzewania budynków, technologii i paliw 
o niskiej emisji zanieczyszczeń i dużej sprawności energetycznej zgodnie z wymogami przepisów 
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odrębnych oraz podłączanie budynków do systemu centralnego ogrzewania w zasięgu poszczególnych 
sieci, zgodnie z Rozdziałem 5 w Dziale II;

5) na całym obszarze objętym planem obowiązuje stosowanie w zasięgu uciążliwości komunikacyjnej dla 
obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi rozwiązań technicznych pozwalających na ochronę przed hałasem 
i drganiami zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) na całym obszarze objętym planem obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony przed polami 
elektromagnetycznymi związanymi z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi.

2. Na całym obszarze objętym planem obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach 
odrębnych, przy czym w szczególności w terenach o funkcji mieszanej: MU, MN/U, MN/UT, U/MN 
obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu określony dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. W celu ochrony przed zagrożeniem osuwiskowym na całym obszarze objętym planem obowiązuje 
ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektow budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Wskazuje się na rysunku planu obszary szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%), w granicach których 
obowiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących 
ochrony przed powodzią.

§ 15. Wskazuje się na rysunku planu złoża oraz tereny górnicze:

1) „Karolin” – złoże piasków w kategorii C1 w miejscowości Karolin, pola A i B;

2) „Bogdanka” – złoże węgla kamiennego w kategorii A+B+C1;

3) „Ostrów” – złoże węgla kamiennego w kategorii C1+C2, nieeksploatowane;

4) „Puchaczów V” – teren górniczy wyznaczony decyzją Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów 
Naturalnych Nr 154/94 z dnia 26 sierpnia 1994 roku, zmienioną decyzją Ministra Środowiska Nr 5/2009 
z dnia 6 kwietnia 2009 roku;dla których obowiązują przepisy odrębne.

Rozdział 3.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, dóbr kultury współczesnej, zabytków i krajobrazu

§ 16. 1. Wskazuje się, wymieniony w Aneksie Nr 2 obiekt (w tym obszar) wpisany do rejestru zabytków, 
oznaczony na rysunku planu, podlegający prawnej ochronie dóbr kultury na podstawie przepisów odrębnych.

2. Zachowaniu i ochronie podlegają obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków:

1) dawny spichlerz w zespole folwarcznym w Podzamczu ul. Litewska – murowany, otynkowany, II poł. XIX 
w., obecnie nieużytkowany przebudowany na Środowiskowy Dom Samopomocy;

2) dawna stajnia – następnie suszarnia chmielu na terenie zespołu dworsko–parkowego w Podzamczu ul. 
Litewska – wzniesiona w 1881 r., obiekt nieużytkowany w stanie ruiny obecnie ruiny zabezpieczone do 
zwiedzania;

3) wieża w zespole dworsko–parkowym w Podzamczu ul. Litewska – na terenie dawnego folwarku 
gospodarczego, murowana z kamienia wapiennego z l. 30. XX w., nieużytkowana, w bardzo złym stanie, 
obecnie adaptowana na wieżę widokową;

4) dawna obora w zespole dworsko–parkowym w Podzamczu ul. Litewska – murowana, otynkowana, 
wybudowana XIX/XX w., obiekt nieużytkowany, w awaryjnym stanie, obecnie ruiny zabezpieczone do 
zwiedzania;

5) mur ogrodzeniowy w zespole dworsko–parkowym; w części folwarcznej zespołu dworsko–parkowego 
w Podzamczu ul. Litewska – wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 820 i drogi po północnej stronie działki, 
murowany z pocz. XX w., może być wzniesiony z udziałem materiału pochodzącego z rozbiórki zamku;

6) gorzelnia w Starej Wsi – w dawnym zespole gorzelni folwarcznej z 1907 r., budynek murowany z cegły, 
otynkowany, ze stojącym w bezpośrednim sąsiedztwie kominem kotłowni, obecnie zakład produkcyjny;

7) magazyn i rozlewnia spirytusu w Starej Wsi – w dawnym zespole gorzelni folwarcznej z 1907 r., budynek 
murowany z cegły, otynkowany, obecnie zakład produkcyjny;

8) dom mieszkalny gorzelanego w Starej Wsi – w dawnym zespole gorzelni folwarcznej z 1907 r., budynek 
murowany, otynkowany, parterowy, obecnie zamieszkały;
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9) krzyż epidemiczny w Starej Wsi – ul. Litewska przy skrzyżowaniu z drogą do Starej Wsi z 1894 r., 
wzniesiony przez mieszkańców w okresie zarazy, żeliwny, otoczony ażurowym ogrodzeniem;

10) krzyż drewniany w Starej Wsi – przy drodze w ciągu zabudowy wsi z 1972 r., otoczony sztachetkowym 
ogrodzeniem;

11) dawna szkoła w Nowogrodzie – Nowogród 101 przy remizie strażackiej, z l. 20.–30. XX w., budynek 
drewniany, oszalowany, obecnie przedszkole;

12) krzyż w Nowogrodzie – na skrzyżowaniu w pobliżu remizy strażackiej i przedszkola, z poł. XX w., 
żeliwny, ażurowy;

13) kuźnia w Ciechankach Łęczyńskich – przy skrzyżowaniu z drogą do Milejowa, drewniana, wzniesiona 
z dyli i desek, od frontu posiada podcień, wzniesiona w l. 30. XX w., obiekt nieużytkowany w bardzo złym 
stanie;

14) kapliczka przydrożna w Ciechankach Łęczyńskich – w centrum wsi, przy skrzyżowaniu dróg z 1948 r.;

15) dom drewniany w Zakrzowie – z I poł. XX w., zamieszkały, użytkowany sezonowo;

16) kapliczka przydrożna w Trębaczowie – przy drodze gminnej, w otoczeniu pól z 1958 r.;

17) kapliczka przydrożna w Trębaczowie – przy skrzyżowaniu dróg Lublin–Łęczna i Trębaczów–Ciechanki 
z 1929 r., wykonana techniką żelbetowego odlewu.

3. Zmiana sposobu zagospodarowania oraz roboty budowlane w obiekcie, o którym mowa w ust. 1 oraz 
w obrębie działek, na których jest zlokalizowany wymagają uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków stosownie do wymogów przepisów odrębnych.

4. W odniesieniu do obiektów zabytkowych wymienionych w ust. 2 obowiązują następujące zasady 
i wymagania:

1) utrzymuje się obiekty z zachowaniem ich substancji i detali architektonicznych;

2) dopuszcza się po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
przeniesienie w inne miejsce obiektu zabytkowego lub rozbiórkę budynku zabytkowego w sytuacjach 
stwarzających zagrożenie dla życia lub mienia ludzkiego;

3) w przypadku realizacji nowej zabudowy w miejsce obiektu rozebranego, obowiązuje dostosowanie skali 
i formy zgodnie z ustaleniami dla danej kategorii terenu;

4) zagospodarowanie działki, na której znajduje się budynek zabytkowy, odbywać się ma w sposób 
zapewniający ekspozycję obiektu;

5) obowiązuje zakaz umieszczania na działce, na której znajduje się obiekt zabytkowy, wolnostojących 
nośników reklamowych oraz zakaz umieszczania tablic reklamowych;

6) wszelkie działania w obiektach oraz w obrębie działek, na których są zlokalizowane winny być zgodne 
z zasadami i wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych.

§ 17. 1. Wskazuje się na rysunku planu wymienione w Aneksie Nr 1, stanowiska archeologiczne 
podlegające ochronie zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

2. W odniesieniu do stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady 
i wymagania:

1) obowiązuje zachowanie stanowisk „ in situ ” oraz zapewnienie warunków dla nadzoru archeologicznego 
lub badań archeologicznych w przypadku podejmowania działań zmierzających do zmiany 
dotychczasowego użytkowania;

2) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga się podania informacji o obecności stanowiska 
archeologicznego i o ustawowych obowiązkach wynikających z tego faktu;

3) obowiązuje uzgodnienie wszelkich działań inwestycyjnych z właściwym wojewódzkim konserwatorem 
zabytków na etapie planowania, projektowania i wykonawstawa inwestycji związanych z pracami 
ziemnymi w granicach stanowisk archeologicznych.

§ 18. Ustala się następujące zasady ochrony lokalnych wartości krajobrazowych:
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1) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, w tym także zabudowy zagrodowej, poza terenami na 
których ustalenia planu dopuszczają realizację zabudowy;

2) nakaz kształtowania formy architektonicznej obiektów, w tym ograniczenie wysokości zabudowy, zgodnie 
z ustaleniami wynikającymi z Działu III, stosownie do określonego przeznaczenia terenu;

3) wykorzystanie wartościowych obiektów małej architektury, w tym kapliczek, dla podkreślenia tożsamości 
obszaru;

4) zachowanie i w razie potrzeby odtwarzanie zieleni wysokiej w otoczeniu cieków wodnych.

Rozdział 4.
Zasady obsługi komunikacyjnej

§ 19. 1. W zakresie podstawowego układu drogowego ustala się następujące klasy i parametry techniczne 
ulic (dróg):

1) klasa główna ruchu przyspieszonego GP 1/2, istniejąca droga krajowa nr 82, oznaczona na rysunku planu 
symbolami 1KDGP i 2KDGP, o następujących parametrach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 25 m,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu, nie mniejsze niż: 25 m od krawędzi jezdni,

c) pozostałe parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) klasa główna G 1/2, istniejące drogi wojewódzkie: nr 813 oznaczona na rysunku planu symbolami 1KDG1 
i 1KDG2, nr 820 oznaczona na rysunku planu symbolami 2KDG1 i 2KDG2, nr 829 oznaczona na rysunku 
planu symbolami 3KDG1 i 4KDG1, o następujących parametrach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 25 m,

b) jedna jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa,

c) rozwiązania przekroju poprzecznego zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu, nie mniejsze niż: 8 m od krawędzi jezdni,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi – jak na rysunku planu, nie mniejsze niż: 25 m od krawędzi jezdni dróg wojewódzkich,

f) pozostałe parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) klasa zbiorcza Z 1/2, istniejąca droga powiatowa nr 2020L oznaczona na rysunku planu symbolem 4KDZ 
i drogi gminne oznaczone symbolami od 1KDZ do 3KDZ, o następujących parametrach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 20 m,

b) jedna jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa,

c) rozwiązania przekroju poprzecznego zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu, nie mniejsze niż: 8 m od krawędzi jezdni,

e) pozostałe parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) klasa lokalna L 1/2, istniejące drogi powiatowe: nr 2001L oznaczona na rysunku planu symbolem 6KDL, 
nr 2002L oznaczona na rysunku planu symbolem 7KDL, nr 2003L oznaczona na rysunku planu symbolem 
1KDL, nr 2014L oznaczona na rysunku planu symbolem 4KDL, nr 2017L oznaczona na rysunku planu 
symbolem 15KDL, nr 2018L oznaczona na rysunku planu symbolem 13KDL, nr 2019L oznaczona na 
rysunku planu symbolem 12KDL, o następujących parametrach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 15 m,

b) jedna jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa,

c) rozwiązania przekroju poprzecznego zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu, nie mniejsze niż: 8 m od krawędzi jezdni,

e) pozostałe parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi;
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5) klasa lokalna L 1/2, drogi gminne oznaczone na rysunku planu symbolami 3KDL, 5KDL, 14KDL, 16KDL, 
o następujących parametrach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 15 m,

b) jedna jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa,

c) rozwiązania przekroju poprzecznego zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu, nie mniejsze niż: 6 m od krawędzi jezdni,

e) pozostałe parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie obsługującego układu drogowego ustala się następujące klasy i parametry techniczne ulic 
(dróg):

1) klasa lokalna L 1/2, drogi gminne, oznaczone na rysunku planu symbolami 2KDL, od 8KDL do 11KDL, 
o następujących parametrach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 15 m,

b) jedna jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa,

c) rozwiązania przekroju poprzecznego zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu, nie mniejsze niż: 6 m od krawędzi jezdni,

e) pozostałe parametry techniczne, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) klasa dojazdowa D 1/2, drogi gminne, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD do 52KDD, 
o następujących parametrach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 10 m,

b) jedna jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa,

c) rozwiązania przekroju poprzecznego zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu, nie mniejsze niż: 6 m od krawędzi jezdni,

e) pozostałe parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami od1KDW do 29KDW:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu,

b) jedna jezdnia,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie mniejsze niż 5 m od osi drogi,

d) chodniki zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) drogi dojazdowe i wewnętrzne nieoznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z zapisem w § 
9 ust. 1 pkt 2, szerokość w liniach rozgraniczających od 6 m do 10 m jako obowiązująca przy podziale 
nieruchomości zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 6.

3. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczonych do zabudowy:

1) poprzez istniejące i nowe zjazdy z dróg publicznych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo–jezdnych na 
przylegające do nich działki budowlane; za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 2, 3 i 4;

2) za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 5U, 6U i 9U, do czasu realizacji dróg gminnych utrzymuje 
się istniejące zjazdy na drogę krajową oznaczoną symbolami 1KDGP i 2KDGP z możliwością ich 
przebudowy i rozbudowy na warunkach uzgodnionych przez zarządcę drogi;

3) Dla terenów oznaczonych symbolami 5U, 6U i 9U obowiazuje nakaz likwidacji istniejących zjazdów 
z drogi krajowej nr 82 oznaczonej symbolami 1KDGP i 2KDGP oraz obsługa komunikacyjna wyłącznie 
drogami:

a) 49KDD – dla terenu 5U,

b) 48KDD – dla terenu 6U,
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c) 47KDD – dla terenu 9U;

4) wprowadza się zakaz budowy nowych zjazdów na drogę krajową oznaczoną symbolami 1KDGP i 2KDGP;

5) obsługa komunikacyjna terenów przylegających do drogi krajowej oznaczonej symbolami 1KDGP 
i 2KDGP wyłącznie poprzez drogi publiczne niższych klas oraz drogi wewnętrzne i ciągi pieszo–jezdne;

6) dopuszcza się inną, niż opisana w pkt 1, obsługę komunikacyjną działek budowlanych w przypadku 
wydzielenia działek dojazdowych do dróg publicznych (za wyjątkiem drogi krajowej oznaczonej symbolem 
1KDGP i 2KDGP), dróg wewnętrznych i ciągów pieszo–jezdnych oraz w przypadku ustanowienia nowych 
możliwości ich obsługi komunikacyjnej w drodze czynności cywilno–prawnych.

4. Drogi układu podstawowego i obsługującego pełnią rolę dróg pożarowych zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§ 20. W celu zapewnienia możliwości rozwoju podstawowej sieci drogowej wskazuje się na rysunku planu 
rezerwę dla realizacji ponadlokalnej publicznej inwestycji drogowej pod nazwą północna obwodnica miasta 
o następujących parametrach:

1) szerokość pasa – jak na rysunku planu,

2) parametry techniczne jak dla drogi klasy: główna ruchu przyspieszonego G 2/2.

§ 21. W celu zapewnienia możliwości rozwoju obsługującej sieci drogowej wskazuje się na rysunku planu 
rezerwy dla realizacji lokalnych publicznych inwestycji drogowych o następujących parametrach:

1) szerokość pasa – jak na rysunku planu,

2) parametry techniczne jak dla dróg klas: KDL – lokalna L 1/2 i KDD – dojazdowa D 1/2.

§ 22. Uzupełnieniem układu drogowego są ciągi piesze, rowerowe, pieszo–rowerowe i pieszo–jezdne oraz 
dojazdy i dojścia nieoznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z zapisem w § 10 ust. 1, pkt 2, 
szerokość w liniach rozgraniczających od 2 m do 10 m jako obowiązująca przy podziale nieruchomości 
zgodnie z § 9 ust. 1, pkt 6.

§ 23. 1. Ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, dla poszczególnych 
kategorii przeznaczenia terenów określonych w zapisie planu poprzez spełnienie warunku bilansowania potrzeb 
parkingowych na terenie inwestycji według wskaźników:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (teren MN), mieszkaniowej i usługowej (tereny MN/U, MU, 
MN/UT), zagrodowej (RM) – minimum 2 miejsca postojowe lub garażowe łącznie na jeden budynek 
mieszkalny;

2) w przypadku lokalizacji:

a) obiektów usług komercyjnych, produkcyjnych, składów i magazynów – minimum 3 miejsca postojowe 
na 100 m kw. powierzchni użytkowej i 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych,

b) obiektów gastronomicznych – minimum 1 miejsce postojowe na 10 m kw. powierzchni sali 
konsumpcyjnej,

c) hoteli, moteli, pensjonatów – minimum 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych,

d) biur i urzędów – minimum 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,

e) obiektów usług nauki, oświaty – minimum 10 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,

f) obiektów handlowych – minimum 3 miejsca postojowe na 100 m kw. powierzchni handlowej.

2. W obszarach wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje indywidualne określanie liczby miejsc 
postojowych i garażowych.

3. W przypadku mieszkań chronionych oraz lokali zamiennych i socjalnych obowiązuje indywidualne 
określanie liczby miejsc postojowych i garażowych.

4. W ramach lokalizacji publicznie dostępnych miejsc postojowych nakazuje się wyznaczanie miejsc 
postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie nie mniejszej niż:

1) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15;
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2) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;

3) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100;

4) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

Rozdział 5.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 24. 1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:

1) głównym źródłem zasilania w wodę jest istniejąca sieć wodociągowa funkcjonująca w oparciu o gminne 
ujęcia wód podziemnych składające się ze studni wierconych zlokalizowanych poza obszarem planu (na 
terenie miasta Łęczna);

2) źródłem zasilania w wodę mogą być także studnie gospodarskie;

3) planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej na terenach przewidzianych pod zabudowę;

4) lokalizacja nowych elementów sieci wodociągowej nie może kolidować z pozostałymi ustaleniami planu.

2. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków z terenów objętych planem:

1) obowiązuje zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków 
komunalnych i wód opadowych lub roztopowych;

2) odbiornikiem ścieków komunalnych z sieci kanalizacji jest istniejąca oczyszczalnia ścieków w Łęcznej, 
zlokalizowana na obszarze objętym planem (Stara Wieś);

3) podstawowym sposobem odprowadzania ścieków komunalnych jest system, który:

a) winien objąć wszystkie tereny przeznaczone pod zabudowę,

b) do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych 
realizowanych indywidualnie dla poszczególnych terenów inwestycji, możliwe jest stosowanie 
zbiorników wspólnych dla kilku terenów inwestycji,

c) nowo projektowane trasy sieci kanalizacyjnej nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu;

4) odprowadzanie ścieków przemysłowych może odbywać się na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;

5) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych odbywa się na następujących zasadach:

a) odwadnianie dróg, chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni ulepszonej realizowane jest 
poprzez system kanalizacji opadowej lub rowami przydrożnymi,

b) ścieki opadowe z dróg i chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni ulepszonej przed 
odprowadzeniem do naturalnych odbiorników winny być podczyszczone, na warunkach określonych 
w przepisach odrębnych,

c) zabrania się odprowadzania wód opadowych oraz wód pochodzących z odwadniania gruntów do 
kanalizacji komunalnej.

3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

1) głównym źródłem zaopatrzenia w gaz pozostaje istniejąca sieć gazowa zasilana ze stacji redukcyjno–
pomiarowej I stopnia zlokalizowanej na obszarze objętym planem (Rossosz);

2) głównym elementem sieci jest istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia (200, dla gazociągu wysokiego 
ciśnienia obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z przepisami odrębnymi, w której zakazuje się lokalizacji 
obiektów budowlanych, dla gazociągu (200 strefa kontrolowana wynosi 6 m, po 3 m od osi gazociągu;

3) dopuszcza się rozbudowę i remont istniejących oraz budowę nowych gazociągów wysokiego, średniego 
i niskiego ciśnienia;

4) dla istniejących i nowo projektowanych gazociągów sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, obowiązują strefy kontrolowane o szerokości 1 i 2 m;
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5) lokalizację nowych obiektów i sieci gazowych należy wyznaczać w sposób niekolidujący z pozostałymi 
ustaleniami planu.

4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy obiektów 
i sieci infrastruktury elektroenergetyki:

1) podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną jest istniejąca i rozbudowywana sieć średniego 
napięcia, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej 110/15 GPZ, usytuowanej na obszarze objętym 
planem (Podzamcze);

2) na terenie objętym planem dopuszcza się budowę linii wysokiego napięcia 110 kV;

3) dla napowietrznych linii energetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, obowiązują strefy techniczne:

a) dla linii wysokiego napięcia 110 kV – 40 m (po 20 m w obie strony od osi linii),

b) dla linii średniego napięcia 15 kV – 11 m (po 5,5 m w obie strony od osi linii);

4) w strefach technicznych linii wysokiego i średniego napięcia zakazuje się:

a) budowy obiektów kubaturowych, z wyjątkiem urządzeń elektroenergetycznych,

b) sadzenia drzew i roślinności wysokiej,

c) dopuszcza się wykonywanie napraw oraz prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych dla 
istniejących i nowobudowanych linii elektroenergetycznych oraz przebudowę, odbudowę i rozbudowę 
linii elektroenergetycznych, z zachowaniem wyznaczonych pasów technologicznych;

5) planowana jest rozbudowa sieci elektroenergetycznych na terenach przewidzianych pod zabudowę, sieć 
i obiekty infrastruktury elektroenergetyki średniego i niskiego napięcia należy rozbudowywać sukcesywnie, 
przy uwzględnieniu kolejności zabudowy terenu objętego planem;

6) lokalizację nowych elementów sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, w tym nowych 
stacji transformatorowych należy wyznaczać w sposób nie kolidujący z ustaleniami planu.

5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:

1) głównym źródłem zasilania w ciepło są indywiduwalne systemy grzewcze o niskiej emisji zanieczyszczeń;

2) możliwe jest podłączenie do zbiorowych systemów zaopatrzenia w ciepło, w zależności od zasięgu sieci;

3) zaleca się wykorzystanie urządzeń grzewczych o niskiej emisji zanieczyszczeń.

6. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy 
i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej:

1) utrzymuje się istniejące obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej przewodowej 
i bezprzewodowej z możliwością ich rozbudowy i przebudowy;

2) dopuszcza się budowę nowych obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej przewodowej 
i bezprzewodowej;

3) lokalizacja nowych elementów sieci telekomunikacyjnej nie może kolidować z pozostałymi ustaleniami 
planu.

7. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:

1) ustala się zasadę indywidualnego gromadzenia w kontenerach i pojemnikach odpadów komunalnych 
i wywożenie ich na składowisko odpadów;

2) organizację odbioru odpadów regulują przepisy odrębne.

§ 25. 1. W celu zapewnienia możliwości rozwoju sieci elektroenergetycznej wskazuje się na rysunku planu 
wariant trasy linii energetycznej 110 kV powiązanej z planowaną elektrownią wraz ze strefą techniczną.

2. W celu umożliwienia realizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego wskazuje się na rysunku planu 
odcinek ropociągu – trasę ropociągu wraz ze strefą bezpieczeństwa dla rurociągu służącego do przesyłania ropy 
naftowej lub produktów naftowych o następujących parametrach:

1) szerokość strefy bezpieczeństwa jak na rysunku planu;
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2) paramenty dalekosiężnego rurociągu przesyłowego: średnica DN 800, maksymalne dopuszczalne ciśnienie 
robocze 6,5 MPa, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych technicznie zwiększenie średnicy z DN 
800 na DN 900;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania dla liniowych stacji zasuw:

a) powierzchnia stacji – maksymalnie 400 m kw.,

b) wysokość obiektów budowlanych – maksymalnie 3,5 m nad poziom terenu,

c) ogrodzenie stacji – ażurowe o maksymalnej wysokości 2,2 m,

d) powierzchnia zabudowy komór – maksymalnie 30 m kw.,

e) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30%,

f) dopuszcza się umieszczanie tablic informacyjnych na obiektach budowlanych i ogrodzeniu,

g) dopuszcza się lokalizację podjazdów i placów manewrowych o nawierzchni nieprzepuszczalnej;

4) przy lokalizacji i realizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego obowiązują przepisy odrębne.

3. W celu regulacji przepływu wody w rzece Śwince, wskazuje się na rysunku planu zbiornik retencyjny na 
rzece Śwince, o następujących parametrach:

1) granice zbiornika jak na rysunku planu;

2) zasady realizacji zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się realizację urządzeń gospodarki wodnej niezbędnych dla poprawnego gospodarowania 
wodami.

§ 26. W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów 
przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia 
w wodę. Projektowane nowe przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty zewnętrzne 
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 6.
Opłata planistyczna

§ 27. Na podstawie przepisów odrębnych ustala się wysokość stawki procentowej:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu U, U/MN, P/U, P, KU4 – 30%;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu MU, MN, MN/U, MN/UT, RM – 10%;

3) dla pozostałych terenów – 1%.

DZIAŁ III.
Ustalenia szczegółowe obowiązujące na terenach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dotyczące 

przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenów
Rozdział 1.

Tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowej i usługowej

§ 28. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MU –
 tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej (od 1MU do 51MU).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) budownictwo mieszane o funkcji mieszkaniowej i usługowej;

2) usługi komercyjne i publiczne realizowane jako element zabudowy mieszkaniowej lub wyodrębniona 
zabudowa.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2) obiekty małej architektury;

3) place zabaw dla dzieci i miejsca odpoczynku dla dorosłych;
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4) zieleń urządzona;

5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;

6) parkingi, dojazdy wewnętrzne;

7) obiekty gospodarcze, garaże.

4. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MU, 2MU, 5MU, od 7MU do 16MU, 19MU, 
21MU, 25MU, 29MU, od 30MU do 33MU, 35MU, 40MU, 42MU, 43MU, 45MU dopuszcza się, oprócz 
przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy zagrodowej;

2) zabudowy letniskowej;

3) urządzeń sportowych;

4) obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej.

5. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 36MU, 38MU, dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację urządzeń sportowych.

6. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20MU dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) obiektów usług turystycznych;

2) urządzeń sportowych;

3) obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej.

7. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MU, 48MU dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej.

8. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MU, 4MU, 27MU dopuszcza się, oprócz 
przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy zagrodowej;

2) zabudowy letniskowej;

3) obiektów usług turystycznych;

4) urządzeń sportowych;

5) obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej.

9. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 39MU dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) urządzeń sportowych;

2) obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej.

10. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 47MU dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) obiektów usług turystycznych;

2) urządzeń sportowych;

3) obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej.

11. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 17MU, 18MU dopuszcza się, oprócz 
przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy letniskowej;

2) urządzeń sportowych;

3) obiektów produkcji nieuciążliwej.
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12. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem 
ust. 14 i 15 oraz § 8 ust. 4:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy;

2) obiekty przeznaczenia podstawowego wymienione w ust. 2 pkt 2 i dopuszczalnego wymienione 
w ust. 3 pkt 7 i ust. 4 - 11 nie mogą obejmować więcej niż 70 % powierzchni danego terenu, użytkowanie 
obiektów nie może stwarzać uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej;

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:

a) 60% dla terenów od 1MU do 34MU, od 36MU do 49MU, 51MU,

b) 25% dla terenów 35MU, 50MU;

4) intensywność zabudowy:

a) od 0,05 do 1,0 dla terenów od 1MU do 34MU, od 36MU do 49MU, 51MU,

b) od 0,05 do 0,8 dla terenów 35MU, 50MU;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż:

a) 30% dla terenów od 1MU do 34MU, od 36MU do 49MU, 51MU,

b) 45% dla terenów 35MU, 50MU;

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż:

a) 4 ary dla terenów od 1MU do 34MU, od 36MU do 49MU, 51MU,

b) 15 arów dla terenów 35MU, 50MU;

8) minimalna szerokośc frontu wydzielanych działek:

a) nie mniejsza niż 20 m dla terenów 35MU, 50MU,

b) nie mniejsza niż 5 m dla terenów od 1MU do 34MU, od 36MU do 49MU, 51MU;

13. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 14 i 15 oraz § 
8 ust. 4:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy zabudywy mieszkaniowej, zabudowy usługowej, zabudowy zagrodowej, 
obiektów usług turystycznych oraz obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej nie może przekraczać:

a) 12 m dla terenów 35MU, 50MU,

b) 15 m dla terenów od 1MU do 34MU, od 36MU do 49MU, 51MU;

3) maksymalna wysokość zabudowy letniskowej, gospodarczej i garaży nie może przekraczać 6 m;

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 20 m;

5) kształty dachów:

a) dachy dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10o do 45o,

b) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych i dachów płaskich dla zabudowy gospodarczej 
i garaży dla terenów od 1MU do 34MU, od 36MU do 49MU, 51MU,

c) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich dla zabudowy gospodarczej dla terenów 35MU, 50MU,

d) dopuszcza się stosowanie innej formy dachów dla obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej dla 
terenów od 1MU do 34MU, od 36MU do 49MU, 51MU;

6) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach.

14. Dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków obowiązują zasady opisane w § 16.
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15. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

16. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 29. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN –
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (od 1MN do 101MN).

2. Przeznaczenie podstawowe – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) usługi nieuciążliwe w ramach budynków mieszkalnych;

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) obiekty małej architektury;

4) zieleń urządzona, ogrodowa, ogrody przydomowe;

5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;

6) parkingi, dojazdy wewnętrzne, ciągi pieszo–jezdne;

7) obiekty gospodarcze, garaże.

4. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 8MN, 10MN, 22MN, 23MN, 25MN, od 
27MN do 33MN, 35MN, 36MN, od 38MN do 41MN, 46MN, od 49MN do 56MN, 59MN, 60MN, 64MN, 
68MN, od 70MN do 74MN, 76MN, 81MN, 85MN, 88MN, 89MN, 93MN, 97MN, 100MN dopuszcza się, 
oprócz przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy zagrodowej;

2) zabudowy letniskowej;

3) obiektów usług publicznych i komercyjnych;

4) urządzeń sportowych.

5. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MN, 26MN dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy zagrodowej;

2) zabudowy letniskowej;

3) obiektów usług publicznych i komercyjnych;

4) obiektów usług turystycznych;

5) urządzeń sportowych.

6. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 67MN dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy zagrodowej;

2) zabudowy letniskowej.

7. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem 
ust. 9 i 10 oraz § 8 ust. 4 i § 8 ust. 5 pkt. 3:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy;

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 7 i ust. 4 - 6 nie mogą obejmować więcej 
niż 50 % powierzchni danego terenu, użytkowanie obiektów nie może stwarzać uciążliwości w obrębie 
zabudowy mieszkaniowej;

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:
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a) 60% dla terenów 6MN, 10MN, 25MN, 26MN, od 28MN do 31MN, 50MN, 52MN, 53MN, od 67MN do 
69MN, od 70MN do 75MN, 80MN, 88MN,

b) 25% dla terenów 1MN, 4MN, 5MN, od 7MN do 9MN, od 11MN do 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 
19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 27MN, 32MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN, od 
40MN do 43MN, od 45MN do 47MN, 48MN, 49MN, 51MN, od 54MN do 56MN, 57MN, 58MN, 
59MN, 60MN, 61MN, 62MN, 63MN, od 64MN do 66MN, od 76MN do 79MN, od 81MN do 83MN, od 
85MN do 87MN, od 89MN do 94MN, 95MN, 96MN, od 97MN do 99MN, 100MN, 101MN,

c) 45% dla terenów 33MN, 34MN, 44MN, 84MN,

d) 50% dla pozostałych terenów;

4) intensywność zabudowy:

a) od 0,05 do 0,8 dla terenów 1MN, 4MN, 5MN, od 7MN do 9MN, od 11MN do 15MN, od16MN do 
20MN, od 21MN do 24MN, 27MN, 32MN, od 35MN do 43MN, od 45MN do 49MN, 51MN, od 54MN 
do 66MN, od 76MN do 79MN, od 81MN do 83MN, od 85MN do 87MN, od 89MN do 101MN,

b) od 0,05 do 1,0 dla terenów 6MN, 10MN, 25MN, 26MN, od 28MN do 31MN, 33MN, 34MN, 44MN, 
50MN, 52MN, 53MN, od 67MN do 69MN, od 70MN do 75MN, 80MN, 84MN, 88MN,

c) od 0,05 do 0,7 dla pozostałych terenów;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż:

a) 50% dla terenów 1MN, 5MN, od 7MN do 9MN, od 11MN do 15MN, 21MN, 48MN, 58MN,

b) 45% dla terenów 4MN, od 16MN do 20MN, od 22MN do 24MN, 27MN, od 32MN do 47MN, 49MN, 
51MN, od 54MN do 57MN, od 59MN do 66MN, od 76MN do 79MN, od 81MN do 87MN, od 89MN do 
101MN,

c) 30% dla terenów 6MN, 10MN, 25MN, 26MN, od 28MN do 31MN, 50MN, 52MN, 53MN, od 67MN do 
69MN, od 70MN do 75MN, 80MN, 88MN,

d) 25% dla pozostałych terenów;

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż:

a) 4 ary dla terenów 6MN, 10MN, 25MN, 26MN, od 28MN do 31MN, 50MN, 52MN, 53MN, od 67MN do 
69MN, od 70MN do 75MN, 80MN, 88MN,

b) 10 arów dla terenów 1MN, 5MN, od 7MN do 9MN, od 11MN do 15MN, 21MN, 48MN, 58MN,

c) 15 arów dla terenów 4MN, od 16MN do 20MN, od 22MN do 24MN, 27MN, od 32MN do 47MN, 
49MN, 51MN, od 54MN do 57MN, od 59MN do 66MN, od 76MN do 79MN, od 81MN do 87MN, od 
89MN do 101MN,

d) 12 arów – dla pozostałych terenów;

8) minimalna szerokośc frontu wydzielanych działek:

a) nie mniejsza niż 20 m dla terenów 1MN, 4MN, 5MN, od 7MN do 9MN, od 11MN do 24MN, 27MN, od 
32MN do 49MN, 51MN, od 54MN do 66MN, od 76MN do 79MN, od 81MN do 87MN, od 89MN do 
101MN,

b) nie mniejsza niż 5 m dla terenów 6MN, 10MN, 25MN, 26MN, od 28MN do 31MN, 50MN, 52MN, 
53MN, od 67MN do 69MN, od 70MN do 75MN, 80MN, 88MN,

c) nie mniejsza niż 15 m dla pozostałych terenów;

8. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 oraz § 
8 ust. 4 i § 8 ust. 5 pkt. 3:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy zabudywy mieszkaniowej, zabudowy usługowej, zabudowy zagrodowej, 
obiektów usług publicznych i komercyjnych oraz obiektów usług turystycznych nie może przekraczać:
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a) 10 m dla terenów 1MN, 5MN, od 7MN do 9MN, od 11MN do15MN, 21MN, 48MN, 58MN,

b) 12 m dla terenów 4MN, od 16MN do 20MN, od 22MN do 24MN, 27MN, od 32MN do 47MN, 49MN, 
51MN, od 54MN do 57MN, od 59MN do 66MN, od 76MN do 79MN, od 81MN do 87MN, od 89MN do 
94MN do 101MN,

c) 15 m dla terenów 6MN, 10MN, 25MN, 26MN, od 28MN do 31MN, 50MN, 52MN, 53MN, od 67MN do 
69MN, od 70MN do 75MN, 80MN, 88MN,

d) 11 m dla pozostałych terenów;

3) maksymalna wysokość zabudowy letniskowej, gospodarczej i garaży nie może przekraczać 5 m;

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 20 m;

5) kształty dachów:

a) dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10o do 45o, przy czym główne połacie dachu muszą mieć 
jednakowy spadek,

b) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych i dachów płaskich dla zabudowy gospodarczej 
i garaży dla terenów 6MN, 10MN, 25MN, 26MN, od 28MN do 31MN, 50MN, 52MN, 53MN, od 67MN 
do 69MN, od 70MN do 75MN, 80MN, 88MN,

c) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich dla zabudowy gospodarczej dla terenów 4MN, 17MN, od 
22MN do 24MN, 27MN, od 32MN do 47MN, 49MN, 51MN, od 54MN do 56MN, od 59MN do 61MN, 
od 64MN do 66MN, od 76MN do 79MN, od 81MN do 87MN, od 89MN do 94MN, od 96MN do 
101MN;

6) pokrycie dachów:

a) dachówka, blachodachówka, dodatkowo dopuszcza się jako pokrycie dachu gont w terenach 4MN, 
17MN, od 22MN do 24MN, 27MN, od 32MN do 47MN, 49MN, 51MN, od 54MN do 56MN, od 59MN 
do 61MN, od 64MN do 66MN, od 76MN do 79MN, od 81MN do 87MN, od 89MN do 94MN, od 96MN 
do 101MN,

b) bez ograniczeń dla pozostałych terenów;

7) elewacje zewnętrzne: tynki w kolorach pastelowych;

8) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

9. Dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady opisane w § 17.

10. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 30. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN / U –
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (od 1MN/U do 78MN/U).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;

2) usługi komercyjne i publiczne realizowane jako element zabudowy mieszkaniowej lub wyodrębniona 
zabudowa.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2) obiekty małej architektury;

3) place zabaw dla dzieci i miejsca odpoczynku dla dorosłych;

4) zieleń urządzona, ogrodowa, ogrody przydomowe;

5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
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6) parkingi, dojazdy wewnętrzne;

7) obiekty gospodarcze, garaże.

4. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN/U do 8MN/U, 10 MN/U, 11MN/U, 
16MN/U, 18MN/U, 19MN/U, 23MN/U, 27MN/U, 28MN/U, 29MN/U, od 31MN/U do 33MN/U, od 39MN/U 
do 41MN/U, 45MN/U, 47MN/U, 52MN/U, od 55MN/U do 57MN/U, 63MN/U, 64MN/U, 76MN/U, 77MN/U 
dopuszcza się, oprócz przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy zagrodowej;

2) zabudowy letniskowej;

3) urządzeń sportowych.

5. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 9MN/U, 13MN/U, 22MN/U, 28MN/U, 29MN/U, 
32MN/U, 41MN/U, 53MN/U, 78MN/U dopuszcza się, oprócz przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, 
ponadto lokalizację:

1) zabudowy letniskowej;

2) obiektów usług turystycznych.

6. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 39MN/U, 74MN/U dopuszcza się, oprócz 
przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację urządzeń sportowych.

7. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 40MN/U, 14MN/U dopuszcza się, oprócz 
przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) obiektów usług turystycznych;

2) urządzeń sportowych.

8. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 45MN/U, 54MN/U, 72MN/U, 75MN/U, 
76MN/U, 77MN/U dopuszcza się, oprócz przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację 
obiektów rzemiosła nieuciążliwego.

9. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 47MN/U dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację zabudowy zagrodowej.

10. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 12MN/U, 15MN/U, 17MN/U, 25MN/U, 
26MN/U, 61MN/U, 70MN/U, 73MN/U dopuszcza się, oprócz przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, 
ponadto lokalizację:

1) zabudowy zagrodowej;

2) zabudowy letniskowej;

3) obiektów usług turystycznych;

4) urządzeń sportowych.

11. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 21MN/U dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy zagrodowej;

2) zabudowy letniskowej;

3) urządzeń sportowych;

4) obiektów rzemiosła nieuciążliwego.

12. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem 
ust. 14 i 15 oraz § 8 ust. 4:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy;
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2) obiekty przeznaczenia podstawowego wymienione w ust. 2 pkt 2 i dopuszczalnego wymienione 
w ust. 3 pkt 7 i ust. 4 - 11 nie mogą obejmować więcej niż 70 % powierzchni danego terenu, użytkowanie 
obiektów nie może stwarzać uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej;

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:

a) 50% dla terenów 6MN/U, od 44MN/U do 46MN/U, 48MN/U, 76MN/U, 77MN/U,

b) 60% dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 7MN/U, 8MN/U, od 10MN/U do 12MN/U, od 
14MN/U do 19MN/U, 21MN/U, 22MN/U, 28MN/U, od 30MN/U do 37MN/U, od 39MN/U do 43MN/U, 
od 50MN/U do 62MN/U, 70MN/U, 71MN/U,

c) 25% dla terenów 3MN/U, 9MN/U, 13MN/U, 20MN/U, od 23MN/U do 27MN/U, 69MN/U, od 73MN/U 
do 75MN/U,

d) 60% dla pozostałych terenów;

4) intensywność zabudowy:

a) od 0,05 do 0,8 dla terenów 3MN/U, 9MN/U, 13MN/U, 20MN/U, od 23MN/U do 27MN/U, 69MN/U, od 
73MN/U do 75MN/U,

b) od 0,05 do 1,0 dla pozostałych terenów;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż:

a) 40% dla terenów 6MN/U, od 44MN/U do 46MN/U, 48MN/U, 76MN/U, 77MN/U,

b) 30% dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 7MN/U, 8MN/U, od 10MN/U do 12MN/U, od 
14MN/U do 19MN/U, 21MN/U, 22MN/U, 28MN/U, od 30MN/U do 37MN/U, od 39MN/U do 43MN/U, 
od 50MN/U do 62MN/U, 70MN/U, 71MN/U,

c) 45% dla terenów 3MN/U, 9MN/U, 13MN/U, 20MN/U, od 23MN/U do 27MN/U, 69MN/U, od 73MN/U 
do 75MN/U,

d) 25% dla pozostałych terenów;

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż:

a) 4 ary dla terenów 6MN/U, od 44MN/U do 46MN/U, 48MN/U, 76MN/U, 77MN/U,

b) 15 arów dla terenów 3MN/U, 9MN/U, 13MN/U, 20MN/U, od 23MN/U do 27MN/U, 69MN/U, od 
73MN/U do 75MN/U,

c) 10 arów dla pozostałych terenów;

8) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek:

a) nie mniejsza niż 20 m dla terenów 3MN/U, 9MN/U, 13MN/U, 20MN/U, od 23MN/U do 27MN/U, 
69MN/U, od 73MN/U do 75MN/U,

b) nie mniejsza niż 5 m dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, od 
10MN/U do 12MN/U, od 14MN/U do 19MN/U, 21MN/U, 22MN/U, 28MN/U, od 30MN/U do 37MN/U, 
od 39MN/U do 43MN/U, od 44MN/U do 46MN/U, 48MN/U, od 50MN/U do 62MN/U, 70MN/U, 
71MN/U, 76MN/U, 77MN/U,

c) nie mniejsza niż 15 m dla pozostałych terenów;

13. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 14 i 15 oraz § 
8 ust. 4:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy zabudywy mieszkaniowej, zabudowy usługowej, zabudowy zagrodowej, 
obiektów usług turystycznych oraz obiektów rzemiosła nieuciążliwego nie może przekraczać:

a) 12 m dla terenów 3MN/U, 6MN/U, 9MN/U, 13MN/U, 20MN/U, od 23MN/U do 27MN/U, 29MN/U, 
38MN/U, od 44MN/U do 46MN/U, 48MN/U, 69MN/U, od 73MN/U do 78MN/U,
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b) 15 m dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 7MN/U, 8MN/U, od 10MN/U do 12MN/U, od 
14MN/U do 19MN/U, 21MN/U, 22MN/U, 28MN/U, od 30MN/U do 37MN/U, od 39MN/U do 43MN/U, 
47MN/U, od 49MN/U do 68MN/U, od 70MN/U do 72MN/U;

3) maksymalna wysokość zabudowy letniskowej, gospodarczej i garaży nie może przekraczać 5 m;

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 20 m;

5) kształty dachów:

a) dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10o do 45o, przy czym główne połacie dachu muszą mieć 
jednakowy spadek,

b) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych i dachów płaskich dla zabudowy gospodarczej 
i garaży dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 7MN/U, 8MN/U, od 10MN/U do 12MN/U, od 
14MN/U do 19MN/U, 21MN/U, 22MN/U, 28MN/U, od 30MN/U do 37MN/U, od 39MN/U do 43MN/U, 
47MN/U, od 49MN/U do 68MN/U, od 70MN/U do 72MN/U,

c) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich dla zabudowy gospodarczej dla terenów 3MN/U, 6MN/U, 
9MN/U, 13MN/U, 20MN/U, od 23MN/U do 27MN/U, 29MN/U, 38MN/U, od 44MN/U do 46MN/U, 
48MN/U, 69MN/U, od 73MN/U do 78MN/U;

6) pokrycie dachów: dachówka, blachodachówka, gont;

7) elewacje zewnętrzne: tynki w kolorach pastelowych;

8) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

14. Dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków obowiązują zasady opisane w § 16, dla terenów 
obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady opisane w § 17.

15. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

16. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 31. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN / UT –
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki (od 1MN/UT do 39MN/UT).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa letniskowa;

2) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) usługi komercyjne i publiczne realizowane jako element zabudowy mieszkaniowej lub wyodrębniona 
zabudowa;

2) przystanie (budynki administracyjne z pomieszczeniami sanitarnymi, budynki gospodarcze, pomosty);

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

4) obiekty małej architektury;

5) zieleń urządzona, ogrodowa, ogrody przydomowe;

6) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;

7) parkingi, dojazdy wewnętrzne;

8) obiekty gospodarcze, garaże.

4. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/UT, 2MN/UT, od 4MN/UT do 7MN/UT, 
9MN/UT, 11MN/UT, od 13MN/UT do 19MN/UT, 22MN/UT, 23MN/UT, 25MN/UT, 28MN/UT, 29MN/UT, 
30MN/UT, dopuszcza się, oprócz przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy zagrodowej;

2) urządzeń sportowych.
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5. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12MN/UT dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację urządzeń sportowych.

6. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21MN/UT dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) obiektów usług turystycznych;

2) urządzeń sportowych.

7. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem 
ust. 9 i 10 oraz § 8 ust. 4 i § 8 ust. 5 pkt. 1:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy;

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 1 i 8 i ust. 4 - 6 nie mogą obejmować 
więcej niż 30 % powierzchni danego terenu, użytkowanie obiektów nie może stwarzać uciążliwości 
w obrębie zabudowy mieszkaniowej i letniskowej;

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:

a) 35% dla terenów od 1MN/UT do 5MN/UT, od 7MN/UT do 11MN/UT, od 15MN/UT do 20MN/UT, od 
22MN/UT do 36MN/UT, 38MN/UT, 39MN/UT,

b) 25% dla terenów od 12MN/UT do 14MN/UT, 21MN/UT, 37MN/UT,

c) 30% dla pozostałych terenów;

4) intensywność zabudowy:

a) od 0,05 do 0,8 dla terenów 12MN/UT, 13MN/UT, 14MN/UT, 21MN/UT, 37MN/UT,

d) od 0,05 do 0,6 dla terenów od 1MN/UT do 5MN/UT, od 7MN/UT do 11MN/UT, od 15MN/UT do 
20MN/UT, od 22MN/UT do 36MN/UT, 38MN/UT, 39MN/UT,

b) od 0,05 do 0,7 dla pozostałych terenów;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż:

a) 55% dla terenów od 1MN/UT do 5MN/UT, od 7MN/UT do 11MN/UT, od 15MN/UT do 20MN/UT, od 
22MN/UT do 36MN/UT, 38MN/UT, 39MN/UT,

b) 45% dla terenów 21MN/UT, 37MN/UT,

c) 35% dla pozostałych terenów;

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż:

a) 10 arów dla terenów od 1MN/UT do 5MN/UT, od 7MN/UT do 11MN/UT, od 15MN/UT do 20MN/UT, 
od 22MN/UT do 36MN/UT, 38MN/UT, 39MN/UT,

b) 15 arów dla terenów 12MN/UT, 13MN/UT, 14MN/UT, 21 MN/UT, 37MN/UT,

c) 8 arów dla pozostałych terenów;

8) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek:

a) nie mniejsza niż 20 m dla terenów od 1MN/UT do 5MN/UT, od 7MN/UT do 14MN/UT, od 21MN/UT 
do 36MN/UT, 37MN/UT, od 15MN/UT do 20MN/UT, 38MN/UT, 39MN/UT,

b) nie mniejsza niż 15 m dla pozostałych terenów;

8. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 oraz § 
8 ust. 4 i § 8 ust. 5 pkt. 1:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy zabudywy mieszkaniowej, zabudowy usługowej, zabudowy zagrodowej, 
obiektów usług publicznych i komercyjnych oraz obiektów usług turystycznych nie może przekraczać:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 7506



a) 8 m dla terenów od 1MN/UT do 5MN/UT, od 7MN/UT do 11MN/UT, od 15MN/UT do 20MN/UT, od 
22MN/UT do 36MN/UT, 38MN/UT, 39MN/UT,

b) 12 m dla terenów 12MN/UT, 13MN/UT, 14MN/UT, 21 MN/UT, 37MN/UT,

c) 10 m dla pozostałych terenów;

3) maksymalna wysokość zabudowy letniskowej nie może przekraczać 8 m;

4) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garaży nie może przekraczać 5 m;

5) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 20 m;

6) kształty dachów:

a) dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 30o do 45o dla terenów od 1MN/UT do 5MN/UT, od 
7MN/UT do 11MN/UT, od 15MN/UT do 20MN/UT, od 22MN/UT do 36MN/UT, 38MN/UT, 
39MN/UT, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek,

b) dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10o do 45o dla pozostałych terenów, przy czym główne 
połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek,

c) dopuszcza się stosowanie dachów jedno i wielospadowych dla zabudowy gospodarczej i garaży o kącie 
nachylenia od 10o do 45o,

d) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich dla zabudowy gospodarczej – dla terenów: 12MN/UT, 
13MN/UT, 14MN/UT, 21 MN/UT, 37MN/UT;

7) pokrycie dachów: dachówka, blachodachówka, gont;

8) elewacje zewnętrzne: tynki w kolorach pastelowych;

9) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

9. Dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady opisane w § 17.

10. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

Rozdział 2.
Tereny usług

§ 32. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U / MN –
 tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (od 1U/MN do 4U/MN).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) obiekty usług komercyjnych i publicznych;

2) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2) obiekty małej architektury;

3) zieleń urządzona, ogrodowa, ogrody przydomowe;

4) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;

5) parkingi, dojazdy wewnętrzne;

6) obiekty gospodarcze, garaże.

4. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3U/MN dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację usług sportu.

5. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4U/MN dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:
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1) usług turystyki;

2) usług sportu.

6. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem 
ust. 8 oraz § 8 ust. 4 i § 8 ust. 5 pkt. 3:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy;

2) obiekty przeznaczenia podstawowego wymienione w ust. 2 pkt 1 i ust. 4 - 5 nie mogą stwarzać 
dodatkowych uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej;

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% dla terenów U/MN;

4) intensywność zabudowy od 0,05 do 1,0;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30 % dla terenów U/MN;

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 4 ary;

8) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 12 m.

7. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 8 oraz § 8 ust. 4 i § 
8 ust. 5 pkt. 3:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy usługowej i mieszkaniowej nie może przekraczać 12 m;

3) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garaży nie może przekraczać 5 m;

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 30 m;

5) kształty dachów: dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10o do 45o, przy czym główne połacie dachu 
muszą mieć jednakowy spadek;

6) pokrycie dachów: dachówka, blachodachówka, gont;

7) elewacje zewnętrzne: tynki w kolorach pastelowych;

8) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

8. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 33. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U – tereny usług (od 
1U do 14U).

2. Przeznaczenie podstawowe: obiekty usług komercyjnych i publicznych, w tym usług hotelarskich.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2) obiekty małej architektury;

3) zieleń urządzona;

4) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;

5) parkingi, dojazdy wewnętrzne;

6) obiekty gospodarcze, garaże.

4. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 5U, 9U, 14U dopuszcza się, oprócz 
przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej.
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5. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2U, 6U, 10U dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) usług turystyki;

2) obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej.

6. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 11U, 12U, 13U dopuszcza się, oprócz 
przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy zagrodowej;

2) zabudowy letniskowej;

3) urządzeń sportowych;

4) obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej.

7. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem 
ust. 9 i 10 oraz § 8 ust. 4 i § 8 ust. 5 pkt. 3:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy;

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 5 i ust. 4 - 6 nie mogą obejmować więcej 
niż 50 % powierzchni danego terenu;

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:

a) 75% dla terenów 1U, 9U,

b) 70% dla terenów 5U, 6U,

c) 60% dla terenów 2U, 10U, 13U,

d) 50% dla terenów 3U, 4U,

e) 25% dla terenów 11U, 12U, 14U,

f) 40% dla pozostałych terenów;

4) intensywność zabudowy:

a) od 0,05 do 1,8 dla terenów 5U, 6U,

b) od 0,05 do 1,4 dla terenów 1U, 9U,

c) od 0,05 do 1,0 dla terenów 2U, 3U, 4U, 10U, 13U,

d) od 0,05 do 0,8 dla terenów 11U, 12U, 14U,

e) od 0,05 do 1,2 dla pozostałych terenów;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż:

a) 10% dla terenów 5U, 6U,

b) 15% dla terenów 1U, 9U,

c) 30% dla terenów 2U, 3U, 4U, 10U, 13U,

d) 45% dla terenów 11U, 12U, 14U,

e) 25% dla pozostałych terenów;

6) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż:

a) 4 ary dla terenów 2U, 10U, 13U,

b) 15 arów dla terenów 11U, 12U, 14U,

c) 20 arów dla terenów 1U, 9U,

d) 10 arów dla pozostałych terenów;
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7) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek:

a) nie mniejsza niż 20 m dla terenów 1U, 9U, 11U, 12U, 14U,

b) nie mniejsza niż 5 m dla terenów 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 10U, 13U,

c) nie mniejsza niż 15 m dla pozostałych terenów;

8. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 oraz § 
8 ust. 4 i § 8 ust. 5 pkt. 3:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy usługowej, zabudowy zagrodowej oraz obiektów rzemiosła i produkcji 
nieuciążliwej nie może przekraczać:

a) 12 m dla terenów 1U, 3U, 4U, 5U, 6U, 9U, 11U, 12U, 14U,

b) 15 m dla terenów 2U, 10U, 13U,

c) 11 m dla pozostałych terenów;

3) maksymalna wysokość zabudowy letniskowej, gospodarczej i garaży nie może przekraczać 7,5 m;

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 50 m;

5) kształty dachów:

a) dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci od 10° do 55° z dopuszczeniem 
dachów łukowych lub płaskich,

b) dopuszcza się ponadto stosowanie dachów jednospadowych dla zabudowy gospodarczej i garaży,

c) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku 
o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami 
budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego,

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi,

e) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku istniejącego dopuszcza się kontynuację istniejącej 
formy dachu;

6) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach;

7) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, zakaz nie dotyczy 
obiektów składowych stanowiących element przeznaczenia podstawowego.

9. Dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków obowiązują zasady opisane w § 16.

10. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 34. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UP –
 tereny usług publicznych (od 1UP do 6UP).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) obiekty administracji publicznej;

2) obiekty służby zdrowia;

3) obiekty bezpieczeństwa publicznego;

4) obiekty straży pożarnej;

5) obiekty kultury, w tym biblioteki, muzea.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) obiekty służące realizacji niewymienionych w ust. 2 usług publicznych;
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2) obiekty usług komercyjnych;

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

4) obiekty małej architektury;

5) zieleń urządzona;

6) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;

7) parkingi, dojazdy wewnętrzne;

8) obiekty gospodarcze, garaże.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem 
ust. 6 oraz § 8 ust. 5 pkt. 3:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy;

2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:

a) 60% dla terenów 2UP, 3UP, 4UP, 5UP,

b) 25% dla terenów 6UP,

c) 50% dla pozostałych terenów;

3) intensywność zabudowy:

a) od 0,05 do 0,8 dla terenu 6UP,

b) od 0,05 do 1,0 dla terenów 2UP, 3UP, 4UP, 5UP,

c) od 0,05 do 0,9 dla pozostałych terenów;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż:

a) 30% dla terenów 2UP, 3UP, 4UP, 5UP,

b) 45% dla terenu 6UP,

c) 25% dla pozostałych terenów;

5) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

6) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż:

a) 4 ary dla terenów 2UP, 3UP, 4UP, 5UP,

b) 15 arów dla terenu 6UP,

c) 10 arów dla pozostałych terenów;

7) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek:

a) nie mniejsza niż 20 m dla terenu 6UP,

b) nie mniejsza niż 5 m dla terenów 2UP, 3UP, 4UP, 5UP,

c) nie mniejsza niż 15 m – dla pozostałych terenów;

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6 oraz § 
8 ust. 5 pkt. 3:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy usługowej nie może przekraczać:

a) 15 m dla terenów 2UP, 3UP, 4UP, 5UP,

b) 12 m dla terenu 6UP,

c) 16 m dla pozostałych terenów;
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3) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garaży nie może przekraczać 7,5 m;

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 100 m;

5) kształty dachów:

a) dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci od 10° do 55° z dopuszczeniem 
dachów łukowych lub płaskich,

b) dopuszcza się ponadto stosowanie dachów jednospadowych dla zabudowy gospodarczej i garaży,

c) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku 
o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami 
budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego,

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi,

e) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku istniejącego dopuszcza się kontynuację istniejącej 
formy dachu;

6) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach;

7) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

6. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 35. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UO –
 teren usług oświaty (1UO).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) szkoły, przedszkola, w tym sale gimnastyczne;

2) inne, niewymienione w ust. 2 pkt 1 obiekty oświaty, w tym obiekty sportowe i boiska.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2) obiekty małej architektury;

3) zieleń urządzona;

4) ścieżki rowerowe;

5) parkingi;

6) obiekty gospodarcze, garaże.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy;

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 6 nie mogą obejmować więcej niż 30% 
powierzchni danego terenu;

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60% dla terenu UO;

4) intensywność zabudowy od 0,05 do 1,8;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% dla terenu UO, do 
powierzchni tej nie wlicza się boisk o nawierzchni trawiastej;

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 arów.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy:
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1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 3, nie może przekraczać 15 m;

3) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garaży nie może przekraczać 7,5 m;

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 100 m;

5) kształty dachów:

a) dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci od 10° do 55° z dopuszczeniem 
dachów łukowych lub płaskich,

b) dopuszcza się ponadto stosowanie dachów jednospadowych dla zabudowy gospodarczej i garaży,

c) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku 
o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami 
budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego,

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi,

e) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku istniejącego dopuszcza się kontynuację istniejącej 
formy dachu;

6) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach;

7) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 36. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UK –
 tereny usług kultu religijnego (od 1UK do 3UK).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) obiekty kultu religijnego;

2) towarzysząca zabudowa mieszkaniowa;

3) obiekty usług specjalistycznych związanych z kultem religijnym.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2) obiekty małej architektury;

3) zieleń urządzona;

4) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;

5) parkingi, dojazdy wewnętrzne;

6) obiekty gospodarcze, garaże;

7) ogólnodostępne place stanowiące przestrzeń publiczną.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem 
ust. 6 oraz § 8 ust. 5 pkt. 3:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy;

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 6 nie mogą obejmować więcej niż 20 % 
powierzchni danego terenu;

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60 % dla terenów UK;

4) intensywność zabudowy od 0,05 do 1,0;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30 % dla terenów UK;
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6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 4 ary.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6 oraz § 
8 ust. 5 pkt. 3:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 3, nie może przekraczać 15 m;

3) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekraczać 12 m, a zabudowy 
gospodarczej i garaży nie może przekraczać 5 m;

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 50 m;

5) kształty dachów:

a) dla obiektów obiektów kultu religijnego dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 1° do 
90° z dopuszczeniem dachów łukowych lub płaskich,

b) dla pozostałych budynków dachu dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych 
połaci dachowych od 10° do 55°,

c) dopuszcza się ponadto stosowanie dachów jednospadowych dla zabudowy gospodarczej i garaży,

d) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku 
o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami 
budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego,

e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi,

f) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy budynku dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu;

6) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach;

7) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

6. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

Rozdział 3.
Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług

§ 37. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem P / U –
 tereny produkcji , składów i magazynów oraz usług (od 1P/U do 2P/U).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) obiekty związane z produkcją, wytwórczością i przetwórstwem;

2) obiekty magazynowe, składowe, hurtownie;

3) budynki administracyjne;

4) obiekty usług z zakresu handlu detalicznego, rzemiosła.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) obiekty zaplecza socjalnego, usługowego i gospodarczego wraz z pomieszczeniami sanitarnymi;

2) obiekty obsługi pojazdów (stacje paliw, myjnie, stacje diagnostyczne);

3) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

4) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, place parkingowe;

5) zieleń urządzona;

6) obiekty małej architektury.
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4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy;

2) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i mieszkań wbudowanych;

3) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2 nie mogą obejmować więcej niż 30 % 
powierzchni danego terenu;

4) obowiązuje zakaz prowadzenia działalności, która może powodować powstawanie uciążliwości 
wykraczających poza granice terenu inwestycji, do którego użytkownik ma tytuł prawny, w szczególności 
dotyczy to odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza;

5) obowiązuje nakaz stosowania zieleni o funkcjach izolacyjno–estetycznych;

6) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:

a) 55% dla terenu 1P/U,

b) 75% dla terenu 2P/U;

7) intensywność zabudowy:

a) od 0,05 do 1,0 dla terenu: 1P/U,

b) od 0,05 do 1,4 dla terenu 2P/U;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15% dla terenów P/U;

9) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

10) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 arów dla terenów P/U;

11) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek nie mniejsza niż 20 m dla terenów P/U;

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać:

a) 12 m dla terenu 1P/U,

b) 20 m – dla terenu 2P/U, ograniczenie nie dotyczy masztów;

3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 100 m;

4) kształty dachów: dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 10° do 45° z dopuszczeniem 
dachów jednospadowych, łukowych lub płaskich;

5) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach;

6) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, dopuszcza się ich 
realizację, jeżeli wynika to z konieczności zastosowania odpowiedniej technologii produkcji i zachowania 
ochrony przed jej uciążliwościami.

6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 38. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolemami 2P , 3P , 5P , 6P –
 tereny produkcji , składów i magazynów.

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) obiekty związane z produkcją, wytwórczością i przetwórstwem;

2) obiekty magazynowe, składowe, hurtownie;

3) budynki administracyjne;

4) obiekty usług z zakresu handlu detalicznego, rzemiosła.
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3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) obiekty zaplecza socjalnego, usługowego i gospodarczego wraz z pomieszczeniami sanitarnymi;

2) obiekty obsługi pojazdów (stacje paliw, myjnie, stacje diagnostyczne);

3) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

4) dojazdy wewnętrzne, miejsca postojowe, place parkingowe;

5) zieleń urządzona;

6) obiekty małej architektury.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem 
ust. 6 i 7:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy;

2) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i mieszkań wbudowanych;

3) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2 nie mogą obejmować więcej niż 30 % 
powierzchni danego terenu;

4) obowiązuje zakaz prowadzenia działalności, która może powodować powstawanie uciążliwości 
wykraczających poza granice terenu inwestycji, do którego użytkownik ma tytuł prawny, w szczególności 
dotyczy to odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza;

5) obowiązuje nakaz stosowania zieleni o funkcjach izolacyjno–estetycznych;

6) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 75 % dla terenów 2P, 3P, 5P, 6P;

7) intensywność zabudowy od 0,05 do 1,4;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15% dla terenów 2P, 3P, 5P, 6P;

9) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

10) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 arów;

11) szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 m.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 20 m za wyjątkiem istniejących obiektów 
budowlanych oraz elementów istniejących i projektowanych obiektów budowlanych wynikających 
z technologii produkcji, w tym masztów i kominów;

3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 100 m;

4) kształty dachów: dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 10° do 55° z dopuszczeniem 
dachów jednospadowych, łukowych lub płaskich;

5) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach;

6) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, dopuszcza się ich 
realizację, jeżeli wynika to z konieczności zastosowania odpowiedniej technologii produkcji i zachowania 
ochrony przed jej uciążliwościami.

6. Dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków obowiązują zasady opisane w § 16.

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 39. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P –
 teren eksploatacji surowców mineralnych .
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2. Przeznaczenie podstawowe: powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) obiekty zakładów górniczych;

2) place składowe i magazynowe;

3) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, urządzenia wodne;

4) dojazdy wewnętrzne, miejsca postojowe, place parkingowe;

5) zieleń izolacyjna, zadrzewienia;

6) obiekty małej architektury.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 7:

1) obowiązuje zakaz prowadzenia działalności, która może powodować powstawanie uciążliwości 
wykraczających poza granice terenu inwestycji, do którego użytkownik ma tytuł prawny, w szczególności 
dotyczy to odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza;

2) obowiązuje nakaz stosowania zieleni o funkcjach izolacyjno–estetycznych;

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 10% dla terenu 1P;

4) intensywność zabudowy od 0,01 do 0,1;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15% dla terenu 1P;

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 arów;

8) szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 m;

9) przy eksploatacji surowców skalnych obowiązuje zachowanie filarów ochronnych od sąsiednich terenów 
rolnych i leśnych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

10) dopuszcza się składowanie odpadów będących wynikiem eksploatacji, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 7:

1) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 10 m, ograniczenie nie dotyczy obiektów 
i urządzeń związanych z eksploatacją surowców mineralnych oraz masztów;

2) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 30 m;

3) kształty dachów: dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 10° do 55° z dopuszczeniem 
dachów jednospadowych, łukowych lub płaskich;

4) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, dopuszcza się ich 
realizację, jeżeli wynika to z konieczności zastosowania odpowiedniej technologii produkcji i zachowania 
ochrony przed jej uciążliwościami.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej: obsługa z przyległej od strony północno–wschodniej drogi, znajdującej 
się w sąsiedniej Gminie Ludwin.

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 40. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4P –
 teren przeznaczony pod lokalizację funkcji wytwarzania energii ( elektrowni systemowej ) wraz z koniec
zną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem .

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) obiekty związane z produkcją energii;
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2) obiekty magazynowe, składowe;

3) budynki administracyjne.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) obiekty zaplecza technicznego, socjalnego, usługowego i gospodarczego wraz z pomieszczeniami 
sanitarnymi;

2) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, urządzenia wodne;

3) dojazdy wewnętrzne, miejsca postojowe, place parkingowe;

4) zieleń izolacyjna, zadrzewienia;

5) obiekty małej architektury.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6:

1) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2 nie mogą obejmować więcej niż 30 % 
przeznaczenia podstawowego;

2) obowiązuje nakaz stosowania zieleni o funkcjach izolacyjno–estetycznych;

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 75 % dla terenu 4P;

4) intensywność zabudowy od 0,05 do 2,0;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% dla terenu 4P;

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 4 ary;

8) szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 m.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 20 m, ograniczenie nie dotyczy obiektów 
związanych z produkcją energii oraz obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 100 m, ograniczenie 
nie dotyczy obiektów związanych z produkcją energii oraz obiektów infrastruktury technicznej;

4) kształty dachów: dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 10° do 55° z dopuszczeniem 
dachów jednospadowych, łukowych lub płaskich ograniczenie nie dotyczy obiektów związanych 
z produkcją energii oraz obiektów infrastruktury technicznej.

6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

Rozdział 4.
Tereny dróg i usług komunikacyjnych

§ 41. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD –
 tereny dróg publicznych : 

1) klasa: główna ruchu przyspieszonego (1KDGP i 2KDGP – droga krajowa nr 82);

2) klasa: główne (1KDG1, 6KDG1, 1KDG2 – droga wojewódzka nr 813, 2KDG1 i 2KDG2 – droga 
wojewódzka nr 820, 3KDG1 i 4KDG1 – droga wojewódzka nr 829);

3) klasa: zbiorcze (1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 5KDZ, 6KDZ, 7KDZ – drogi gminne, 4KDZ droga powiatowa nr 
2020L);

4) klasa: lokalne (1KDL – droga powiatowa nr 2003L, 4KDL, 17KDL – droga powiatowa nr 2014L, 6KDL – 
droga powiatowa nr 2001L, 7KDL – droga powiatowa nr 2002L, 12KDL – droga powiatowa nr 2019L, 
13KDL – droga powiatowa nr 2018L, 15KDL – droga powiatowa nr 2017L, 2KDL, 3KDL, 5KDL, od 
8KDL do 11KDL, 14KDL, 16KDL i 18KDL – drogi gminne);
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5) klasa: dojazdowe (od 1KDD do 54KDD – drogi gminne).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) dla drogi 1KDGP i 2KDGP: droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego;

2) dla dróg KDG1 i KDG2 (od 1KDG1 do 6KDG1, 1KDG2, 2KDG2):

a) jezdnie,

b) pobocza,

c) obiekty inżynierskie infrastruktury drogowej,

d) urządzenia do obsługi i sterowania ruchem,

e) chodniki,

f) obiekty i urządzenia do obsługi komunikacji zbiorowej,

g) oświetlenie, odwodnienie,

h) zieleń,

i) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnych;

3) dla dróg KDZ (od 1KDZ do 7KDZ):

a) jezdnie,

b) pobocza,

c) obiekty inżynierskie infrastruktury drogowej,

d) urządzenia do obsługi i sterowania ruchem,

e) chodniki,

f) obiekty i urządzenia do obsługi komunikacji zbiorowej,

g) oświetlenie, odwodnienie,

h) zieleń,

i) ścieżki rowerowe;

4) dla dróg KDL (od 1KDL do 18KDL):

a) jezdnie,

b) pobocza,

c) zatoki postojowe,

d) obiekty inżynierskie infrastruktury drogowej,

e) urządzenia do obsługi i sterowania ruchem,

f) chodniki,

g) obiekty i urządzenia do obsługi komunikacji zbiorowej,

h) oświetlenie, odwodnienie,

i) zieleń,

j) ścieżki rowerowe;

5) dla dróg KDD (od 1KDD do 54KDD):

a) jezdnie,

b) pobocza,

c) zatoki postojowe,

d) obiekty inżynierskie infrastruktury drogowej,
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e) urządzenia do obsługi i sterowania ruchem,

f) chodniki,

g) oświetlenie, odwodnienie,

h) zieleń.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) dla drogi 1KDGP i 2KDGP – zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dla dróg KDG1 i KDG2 (od 1KDG1 do 6KDG1, 1KDG2, 2KDG2):

a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

b) obiekty i urządzenia gwarantujące zachowanie ciągłości wód powierzchniowych,

c) obiekty małej architektury,

d) zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym,

e) ścieżki rowerowe,

f) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnych;

3) dla dróg KDZ (od 1KDZ do 7KDZ):

a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

b) obiekty i urządzenia gwarantujące zachowanie ciągłości wód powierzchniowych,

c) obiekty małej architektury,

d) zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym,

e) ścieżki rowerowe,

f) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnych;

4) dla dróg KDL (od 1KDL do 18KDL):

a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

b) obiekty i urządzenia gwarantujące zachowanie ciągłości wód powierzchniowych,

c) obiekty małej architektury,

d) zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym,

e) ścieżki rowerowe,

f) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnych;

5) dla dróg KDD (od 1KDD do 54KDD):

a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

b) obiekty i urządzenia gwarantujące zachowanie ciągłości wód powierzchniowych,

c) obiekty małej architektury,

d) zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym,

e) ścieżki rowerowe,

f) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnych.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla wszystkich dróg za 
wyjątkiem drogi 1KDGP i 2KDGP:

1) obowiązuje realizacja obiektów i urządzeń, w tym niezwiązanych z obsługą ruchu zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) obowiązuje kształtowanie przekroju poprzecznego dróg zgodnie z przepisami odrębnymi;
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3) utrzymuje się istniejącą zabudowę kubaturową z możliwością remontów;

4) obowiązuje zakaz realizacji nowej zabudowy nie związanej z przeznaczeniem podstawowym;

5) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9, dopuszcza się jedynie podziały pod 
drogi lub infrastrukturę techniczną.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy: zabrania się grodzenia nieruchomości 
będących obecnie pasami drogowymi dróg publicznych lub stanowiących rezerwę w liniach rozgraniczających 
pod ich poszerzenie, zakaz nie dotyczy obiektów i urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą lub 
potrzebami ruchu drogowego, w tym służącym jego bezpieczeństwu, np.: słupków, zapór, elementów małej 
architektury, balustrad, barier, ekranów akustycznych.

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków 
obowiązują zasady opisane w § 16, dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady 
opisane w § 17.

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 42. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW –
 tereny dróg wewnętrznych (od1KDW do 28KDW).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) jezdnie;

2) pobocza;

3) zatoki postojowe;

4) obiekty inżynierskie infrastruktury drogowej;

5) urządzenia do obsługi i sterowania ruchem;

6) chodniki;

7) oświetlenie, odwodnienie;

8) zieleń.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2) obiekty i urządzenia gwarantujące zachowanie ciągłości wód powierzchniowych;

3) obiekty małej architektury;

4) zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym;

5) obiekty i urządzenia do obsługi komunikacji zbiorowej;

6) ścieżki rowerowe.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje realizacja obiektów i urządzeń, w tym niezwiązanych z obsługą ruchu zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) obowiązuje kształtowanie przekroju poprzecznego dróg zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) obowiązuje zakaz realizacji nowej zabudowy nie związanej z przeznaczeniem podstawowym;

4) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9, dopuszcza się jedynie podziały pod 
drogi lub infrastrukturę techniczną.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy: zabrania się grodzenia nieruchomości, 
zakaz nie dotyczy urządzeń ograniczających ruch drogowy (słupki, zapory i inne elementy małej architektury).
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6. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 43. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KU –
 tereny usług komunikacyjnych : 

1) parkingów (1KU1, 2KU1);

2) obsługi pojazdów, w tym stacji paliw (1KU4, 2 KU4).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) parkingi (1KU1, 2KU1);

2) obiekty obsługi pojazdów, w tym stacje paliw (1KU4, 2KU4).

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2) obiekty małej architektury;

3) zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym;

4) urządzenia wodne.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje realizacja obiektów i urządzeń, w tym niezwiązanych z obsługą ruchu zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy;

3) dla terenów KU1 obowiązuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;

4) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:

a) 60% dla terenu 1KU4,

b) 70% dla terenu 2KU4;

5) intensywność zabudowy:

a) od 0,05 do 1,0 dla terenu 1KU4,

b) od 0,05 do 1,8 dla terenu 2KU4;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż:

a) 30% dla terenu 1KU4,

b) 10% dla terenu 2KU4;

7) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami §9, dopuszcza się jedynie podziały pod drogi 
lub infrastrukturę techniczną.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m dla terenów1KU4, 2KU4;

2) gabaryty zabudowy: szerokośc elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 50 m;

3) kształty dachów:

a) kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 1° do 90° z dopuszczeniem dachów łukowych,

b) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku 
o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami 
budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego,

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi,
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d) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy budynku dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu;

4) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach.

6. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

Rozdział 5.
Tereny infrastruktury technicznej

§ 44. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem I –
 tereny infrastruktury technicznej : 

1) energetycznej (1IE);

2) gazowniczej (1IG);

3) kanalizacyjnej (1IK).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury elektroenergetycznej (1IE);

2) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury gazowniczej (1IG);

3) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury kanalizacyjnej i gospodarki odpadami(1IK).

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej innej niż wymienione w odpowiednim punkcie ustępu 2, 
w zakresie niezbędnym do obsługi przeznaczenia podstawowego;

2) dojazdy wewnętrzne, miejsca postojowe, place parkingowe;

3) zieleń urządzona;

4) obiekty małej architektury.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje realizacja obiektów i urządzeń, w tym niezwiązanych z obsługą ruchu zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy;

3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i mieszkań wbudowanych;

4) obowiązuje zakaz prowadzenia działalności, która może powodować powstawanie uciążliwości 
wykraczających poza granice terenu inwestycji, do którego użytkownik ma tytuł prawny, w szczególności 
dotyczy to odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza;

5) obowiązuje nakaz stosowania zieleni o funkcjach izolacyjno–estetycznych;

6) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 70 % dla terenów 1IE, 1IG, 1IK;

7) intensywność zabudowy: od 0,05 do 0,7;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10 % dla terenów 1IE, 1IG, 1IK;

9) utrzymuje się dotychczasowy podział nieruchomości.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 4 m, ograniczenie nie dotyczy masztów;

3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 50 m;

4) kształty dachów:
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a) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 1° do 90° z dopuszczeniem dachów łukowych 
lub płaskich,

b) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku 
o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami 
budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego,

c) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi,

d) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy budynku dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu;

5) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachowych w stonowanych kolorach;

6) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, dopuszcza się ich 
realizację, jeżeli wynika to z konieczności zastosowania odpowiedniej technologii produkcji i zachowania 
ochrony przed jej uciążliwościami.

6. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: nie dopuszcza się 
tymczasowego zagospodarowania.

Rozdział 6.
Tereny zieleni

§ 45. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZC –
 tereny cmentarzy (1ZC1, 1ZC2).

2. Przeznaczenie podstawowe – cmentarz wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) obiekty kultu religijnego;

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) stałe i tymczasowe urządzenia sanitarne;

4) ciągi pieszo–jezdne i piesze;

5) zieleń urządzona;

6) obiekty małej architektury.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem 
ust. 6 i 7:

1) obowiązuje realizacja obiektów, urządzeń i sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) utrzymuje się dotychczasowy podział nieruchomości.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6 i 7:

1) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 11 m;

2) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 20 m;

3) kształty dachów:

a) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 1° do 90° z dopuszczeniem dachów łukowych 
lub płaskich,

b) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku 
o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami 
budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego,

c) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy budynku dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu;

4) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachowych w stonowanych kolorach;

5) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
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6. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

7. Wokół czynnych cmentarzy obowiązuje zachowanie stref ochrony sanitarnej w odległości 50 m i 150 m, 
w których obowiązują przepisy odrębne.

8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 46. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP –
 teren zieleni urządzonej : park zamkowy (1ZP).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) zieleń urządzona;

2) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;

3) terenowe urządzenia sportu i rekreacji.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2) obiekty małej architektury.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego utrzymuje się dotychczasowy sposób zagospodarowania 
terenów;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80 % dla terenu 1ZP;

3) zakazuje się składowania odpadów.

5. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków 
obowiązują zasady opisane w § 16.

6. Dla terenów i obiektów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 
11.

7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 47. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI –
 tereny zieleni izolacyjnej (od 1ZI do 6ZI).

2. Przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

2) obiekty małej architektury;

3) ciągi piesze i trasy rowerowe.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) utrzymuje się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów;

2) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy, a także rozbiórki;

3) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 90 % dla terenów ZI;

5) zakazuje się budowy ogrodzeń.

5. Dla terenów i obiektów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 
11.
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6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 48. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZE –
 tereny zieleni o funkcjach ekologicznych : 

1) powiązane z rzekami (od 1ZE1 do 26ZE1);

2) zieleń śródpolna i tereny podmokłe (od 1ZE2 do 5ZE2).

2. Przeznaczenie podstawowe – zieleń nieurządzona, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) wody powierzchniowe i urządzenia wodne;

2) obiekty i urządzenia gospodarki wodnej i wodno–ściekowej;

3) obiekty i urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej;

4) terenowe urządzenia rekreacji;

5) terenowe urządzenia dydaktyczne;

6) ścieżki piesze, trasy rowerowe i konne, mosty, kładki;

7) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

8) obiekty małej architektury.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, obowiązują:

1) zachowanie cieków i utrzymanie naturalnych stosunków wodnych;

2) utrzymanie obudowy biologicznej cieków;

3) obowiązuje zakaz realizacji nowej zabudowy;

4) zakazuje się składowania odpadów i odprowadzania nieoczyszczonych ścieków;

5) zakaz realizacji ogrodzeń.

5. Dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady opisane w § 17.

6. Dla terenów i obiektów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 
11.

7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: nie dopuszcza się 
tymczasowego zagospodarowania.

§ 49. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL – tereny leśne :

1) zwarte kompleksy (1ZL1, 2ZL1);

2) lasy śródpolne, grupy drzew i tereny połączone z zielenią o funkcjach ekologicznych (od 1ZL2 do 71ZL2).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) lasy;

2) tereny przeznaczone do zalesienia.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) rowy melioracyjne;

2) obiekty i urządzenia gospodarki wodnej i wodno–ściekowej;

3) rozlewiska i naturalne oczka wodne;

4) obiekty i urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej;

5) terenowe urządzenia rekreacji;

6) terenowe urządzenia dydaktyczne;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 45 – Poz. 7506



7) ścieżki piesze, trasy rowerowe i konne;

8) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

9) obiekty małej architektury.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, obowiązują:

1) zasady gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zachowanie cieków i utrzymanie naturalnych stosunków wodnych;

3) utrzymanie obudowy biologicznej cieków;

4) zakaz naruszania skarpy brzegowej i skarp dolin rzecznych, zakaz nie dotyczy realizacji i utrzymania 
obiektów wymienionych w ust. 3 pkt 1, 2 i 4 oraz sytuacji związanej z realizacją inwestycji wymienionej 
w § 21;

5) zakaz realizacji nowej zabudowy z wyjątkiem obiektów i urządzeń wskazanych w pkt 4;

6) zakazuje się składowania odpadów i odprowadzania nieoczyszczonych ścieków;

7) zakaz realizacji ogrodzeń.

5. Dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady opisane w § 17.

6. Dla terenów i obiektów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 
11.

7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: nie dopuszcza się 
tymczasowego zagospodarowania.

Rozdział 8.
Tereny rolne

§ 50. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RM –
 tereny zabudowy zagrodowej (od 1RM do 406RM).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa zagrodowa;

2) tereny rolne, tereny specjalnej produkcji rolnej z wyjątkiem fermowej hodowli drobiu i zwierząt 
futerkowych, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) zakaz fermowej hodowli drobiu i zwierząt futerkowych nie dotyczy terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 393RM.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1 budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz 
przetwórstwu rolno–spożywczemu;

2) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

3) obiekty małej architektury;

4) zieleń urządzona, ogrodowa, ogrody przydomowe;

5) urządzenia i obiekty związane z produkcją rolną;

6) obiekty gospodarcze, garaże.
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4. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1RM do 6RM, od 8RM do 12RM, od 14RM 
do 17RM, od 20RM do 22RM, od 24RM do 26RM, od 28RM do 31RM, od 34RM do 38RM, od 40RM do 
52RM, od 55RM do 68RM, od 70RM do 79RM, od 83RM do 87RM, 89RM, od 92RM do 94RM, od 98RM do 
118RM, od 120RM do 122RM, 124RM, od 126RM do 134RM, od 136RM do 139RM, od 141RM do 150RM, 
od 152RM do 189RM, 191RM, 194RM, od 196RM do 198RM, 200RM, od 202RM do 205RM, 209RM, 
210RM, 215RM, 232RM, od 240RM do 242RM, 245RM, 249RM, 268RM, 276RM, od 286RM do 287RM, 
295RM, 299RM, 302RM, od 310RM do 311RM, 313RM, 321RM, od 326RM do 327RM, od 338RM do 
340RM, od 343RM do 347, od 357RM do 358 RM, 373RM, 381RM, 383RM, 387RM, 388RM, 405RM, 
406RM dopuszcza się, oprócz przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zabudowy letniskowej;

3) obiektów usług publicznych i komercyjnych;

4) obiektów produkcji nieuciążliwej;

5) urządzeń sportowych.

5. W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 123RM, 140RM, 325RM dopuszcza się, oprócz 
przeznaczeń wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zabudowy letniskowej;

3) obiektów usług publicznych i komercyjnych;

4) obiektów usług turystycznych;

5) obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej;

6) urządzeń sportowych.

6. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 322RM, dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zabudowy letniskowej;

3) obiektów usług publicznych i komercyjnych;

4) obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej;

5) urządzeń sportowych.

7. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 324RM, dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) obiektów usług publicznych i komercyjnych;

2) obiektów usług turystycznych;

3) obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej.

8. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 328RM, dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy letniskowej;

2) obiektów usług turystycznych;

3) urządzeń sportowych.

9. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 380RM, dopuszcza się, oprócz przeznaczeń 
wymienionych w ust. 2 i ust. 3, ponadto lokalizację:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) obiektów usług publicznych i komercyjnych;
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3) obiektów rzemiosła i produkcji nieuciążliwej.

10. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem 
ust. 12 i 13 oraz § 8 ust. 4 i § 8 ust. 5 pkt. 1 i 3:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 
i nadbudowy, a także rozbiórki;

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 1 i 6 i ust. 4 - 9 nie mogą obejmować 
więcej niż 70 % przeznaczenia podstawowego, użytkowanie obiektów nie może stwarzać uciążliwości 
w obrębie zabudowy mieszkaniowej;

3) użytkowanie rolne wymienione w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5, nie może stwarzać uciążliwości w obrębie 
zabudowy mieszkaniowej;

4) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:

a) 25% dla terenów 9RM, 10RM, 16RM, 17RM, 22RM, 27RM, 28RM, 54RM, 83RM, 111RM, 112RM, 
114RM, 115RM, 117RM, 118RM, 121RM, od 125RM do 127RM, 131RM, od 133RM do 139RM, od 
140RM do 143RM, od 145RM do149RM, 152 RM, 154RM, 155RM, 156RM, od 160RM do 168RM, od 
172RM do 174RM, od 176RM do 184RM, 187RM, 188RM, od 190RM do 193RM, 197 RM, 198RM, 
200RM, od 202RM do 204RM, 207RM, od 209RM do 211RM, od 213RM do 215RM, 237RM, 238RM, 
241RM, 242RM, 250RM, 253RM, 254RM, 257RM, 265RM, 266RM, 269RM, 273RM, 274RM, 
275RM, 277RM, 278RM, 280RM, od 282RM do 289RM, 290RM, 305RM, 307RM, 308RM, od 292RM 
do 303RM, 315RM, 316RM, od 320RM do 335RM, od 338RM do 343RM, od 351RM do 353RM, od 
355RM do 363RM, od 367RM do 369RM, 373RM, 377RM, 378RM, 379RM, 381 RM, 382RM, od 
383RM do 388RM, 394RM, 395RM,

b) 35% dla terenów 151RM, 296RM, 208RM, 392RM, 396RM,

c) 45% dla terenów od 1RM do 8RM, od 11RM do 15RM, od 18RM do 21RM, od 23RM do 26RM, od 
29RM do 50RM, 52RM, 53RM, od 55RM do 76RM, od 78RM do 82RM, od 84RM do 105RM, 123RM, 
124RM, 129RM, 132RM, 144RM, 158RM, 159RM, 201RM, od 216RM do 225RM, od 229RM do 
236RM, od 258RM do 264RM, 281RM, 291RM, 306RM, 317RM, 318RM, 391RM, 401RM,

d) 60% dla terenów 51RM, od 109RM do 110RM, 113RM, 116RM, 119RM, 120RM, 122RM, 128RM, 
150RM, 153RM, 157RM, 169RM, 170RM, 171RM, 175RM, 185RM, 186RM, 189RM, od 194RM do 
196RM, 199RM, 205RM, od 226RM do 229RM, 236RM, 239RM, 240RM, od 243RM do 249RM, 
251RM, 252RM, 255RM, 267RM, 268RM, od 270RM do 272RM, 276RM, od 309RM do 314RM, 
336RM, 337RM, od 344RM do 350RM, 354RM, od 364RM do 366RM, od 370RM do 372RM, 375RM, 
376RM, 389RM, 390RM, 400RM,

e) 50% dla pozostałych terenów;

5) intensywność zabudowy:

a) od 0,05 do 0,6 dla terenów 154RM, 206RM, 208RM, 392RM, 396RM,

b) od 0,05 do 1,0 dla terenów od 1RM do 8RM, od 11RM do 15RM, od 18RM do 21RM, od 23RM do 
26RM, od 29RM do 50RM, 51RM, 52RM, 53RM, od 55RM do 76RM, od 78RM do 82RM, od 84RM 
do 105RM, od 109RM do 110RM, 113RM, 116RM, 119RM, 120RM, 122RM, 123RM, 124RM, 
128RM, 129RM, 132RM, 144RM, 150RM, 153RM, 157RM, 158RM, 159RM, 169RM, 170RM, 
171RM, 175RM, 185RM, 186RM, 189RM, od 194RM do 196RM, 199RM, 201RM, 205RM, od 216RM 
do 236RM, 239RM, 240RM, od 243RM do 249RM, 251RM, 252RM, 255RM, od 258RM do 264RM, 
267RM, 268RM, od 270RM do 272RM, 276RM, 281RM, 291RM, 306RM, od 309RM do 314RM, 
317RM, 318RM, 336RM, 337RM, od 344RM do 350RM, 354RM, od 364RM do 366RM, od 370RM do 
372RM, 375RM, 376RM, 389RM, 390RM, 391RM, 400RM, 401RM,
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c) od 0,05 do 0,8 dla terenów 9RM, 10RM, 16RM, 17RM, 22RM, 27RM, 28RM, 54RM, 83RM, 111RM, 
112RM, 114RM, 115RM, 117RM, 118RM, 121RM, od 125RM do 127RM, 131RM, od 133RM do 
139RM, od 140RM do 143RM, od 145RM do149RM, 152 RM, 154RM, 155RM, 156RM, od 160RM do 
168RM, od 172RM do 174RM, od 176RM do 184RM, 187RM, 188RM, od 190RM do 193RM, 
197 RM, 198RM, 200RM, od 202RM do 204RM, 207RM, od 209RM do 211RM, od 213RM do 
215RM, 237RM, 238RM, 241RM, 242RM, 250RM, 253RM, 254RM, 257RM, 265RM, 266RM, 
269RM, 273RM, 274RM, 275RM, 277RM, 278RM, 280RM, od 282RM do 289RM, 290RM, 305RM, 
307RM, 308RM, od 292RM do 303RM, 315RM, 316RM, od 320RM do 335RM, od 338RM do 343RM, 
od 351RM do 353RM, od 355RM do 363RM, od 367RM do 369RM, 373RM, 377RM, 378RM, 379RM, 
od 381 RM do 388RM, 394RM, 395RM,

d) od 0,05 do 0,7 dla pozostałych terenów;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna, z zastrzeżeniem pkt 7, nie może być mniejsza niż:

a) 55% dla terenów 154RM, 206RM, 208RM, 392RM, 396RM,

b) 45% dla terenów od 1RM do 8RM, od 11RM do 15RM, od 18RM do 21RM, od 23RM do 26RM, od 
29RM do 50RM, 52RM, 53RM, od 55RM do 76RM, od 78RM do 82RM, od 84RM do 105RM, 123RM, 
124RM, 129RM, 132RM, 144RM, 158RM, 159RM, 201RM, od 216RM do 225RM, od 229RM do 
236RM, od 258RM do 264RM, 281RM, 291RM, 306RM, 317RM, 318RM, 391RM, 9RM, 10RM, 
16RM, 17RM, 22RM, 27RM, 28RM, 54RM, 83RM, 111RM, 112RM, 114RM, 115RM, 117RM, 
121RM, od 125RM do 127RM, 131RM, od 133RM do 139RM, od 140RM do 143RM, od 145RM 
do149RM, 152 RM, 154RM, od 160RM do 168RM, od 172RM do 174RM, od 176RM do 184RM, 
187RM, 188RM, od 190RM do 193RM, 197 RM, 198RM, 200RM, od 202RM do 204RM, 207RM, od 
209RM do 211RM, od 213RM do 215RM, 237RM, 238RM, 241RM, 242RM, 250RM, 253RM, 254RM, 
257RM, 265RM, 266RM, 269RM, 273RM, 274RM, 275RM, 277RM, 280RM, od 282RM do 289RM, 
290RM, 305RM, 307RM, 308RM, od 292RM do 303RM, 316RM, od 320RM do 335RM, od 338RM do 
343RM, od 351RM do 353RM, od 355RM do 363RM, od 367RM do 369RM, 373RM, 377RM, 378RM, 
379RM, 381 RM, od 383RM do 388RM, 394RM, 395RM, 401RM,

c) 35% dla terenów 118RM, 155RM, 156RM, 278RM, 315RM, 382RM,

d) 30% dla terenów 51RM, od 109RM do 110RM, 113RM, 116RM, 119RM, 120RM, 122RM, 128RM, 
150RM, 153RM, 157RM, 169RM, 170RM, 171RM, 175RM, 185RM, 186RM, 189RM, od 194RM do 
196RM, 199RM, 205RM, od 226RM do 229RM, 236RM, 239RM, 240RM, od 243RM do 249RM, 
251RM, 252RM, 255RM, 267RM, 268RM, od 270RM do 272RM, 276RM, od 309RM do 314RM, 
336RM, 337RM, od 344RM do 350RM, 354RM, od 364RM do 366RM, od 370RM do 372RM, 375RM, 
376RM, 389RM, 390RM, 400RM,

e) 25% dla pozostałych terenów;

7) dla terenów rolnych, w tym specjalnej produkcji rolnej, do powierzchni biologicznie czynnej wlicza się 
uprawy w tunelach foliowych i szklarniach;

8) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

9) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 30 arów;

10) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek:
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a) nie mniejsza niż 20 m dla terenów od 1RM do 8RM, od 11RM do 15RM, od 18RM do 21RM, od 23RM 
do 26RM, od 29RM do 50RM, 52RM, 53RM, od 55RM do 76RM, od 78RM do 82RM, od 84RM do 
105RM, 118RM, 123RM, 124RM, 129RM, 132RM, 144RM, 155RM, 156RM, 158RM, 159RM, 
201RM, od 216RM do 225RM, od 229RM do 236RM, od 258RM do 264RM, 278RM, 281RM, 291RM, 
306RM, 315RM, 317RM, 318RM, 382RM, 391RM, 9RM, 10RM, 16RM, 17RM, 22RM, 27RM, 28RM, 
54RM, 83RM, 111RM, 112RM, 114RM, 115RM, 117RM, 121RM, od 125RM do 127RM, 131RM, od 
133RM do 139RM, od 140RM do 143RM, od 145RM do149RM, 151RM, 152 RM, 154RM, od 160RM 
do 168RM, od 172RM do 174RM, od 176RM do 184RM, 187RM, 188RM, od 190RM do 193RM, 
197 RM, 198RM, 200RM, od 202RM do 204RM, 206RM, 207RM, 208RM, od 209RM do 211RM, od 
213RM do 215RM, 237RM, 238RM, 241RM, 242RM, 250RM, 253RM, 254RM, 257RM, 265RM, 
266RM, 269RM, 273RM, 274RM, 275RM, 277RM, 280RM, od 282RM do 289RM, 290RM, 305RM, 
307RM, 308RM, od 292RM do 303RM, 316RM, od 320RM do 335RM, od 338RM do 343RM, od 
351RM do 353RM, od 355RM do 363RM, od 367RM do 369RM, 373RM, 377RM, 378RM, 379RM, 
381 RM, od 383RM do 388RM, 392RM, 394RM, 395RM, 396RM, 401RM,

b) nie mniejsza niż 5 m dla terenów 51RM, od 109RM do 110RM, 113RM, 116RM, 119RM, 120RM, 
122RM, 128RM, 150RM, 153RM, 157RM, 169RM, 170RM, 171RM, 175RM, 185RM, 186RM, 
189RM, od 194RM do 196RM, 199RM, 205RM, od 226RM do 229RM, 236RM, 239RM, 240RM, od 
243RM do 249RM, 251RM, 252RM, 255RM, 267RM, 268RM, od 270RM do 272RM, 276RM, od 
309RM do 314RM, 336RM, 337RM, od 344RM do 350RM, 354RM, od 364RM do 366RM, od 370RM 
do 372RM, 375RM, 376RM, 389RM, 390RM, 400RM,

c) nie mniejsza niż 15 m dla pozostałych terenów.

11. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 12 i 13 oraz § 
8 ust. 4 i § 8 ust. 5 pkt. 1 i 3:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4, nie może przekraczać:

a) 8 m dla terenów 151RM, 206RM, 208RM, 392RM, 396RM,

b) 10 m dla terenów 118RM, 155RM, 156RM, 278RM, 315RM, 382RM,

c) 12 m dla terenów od 1RM do 8RM, od 11RM do 15RM, od 18RM do 21RM, od 23RM do 26RM, od 
29RM do 50RM, 52RM, 53RM, od 55RM do 76RM, od 78RM do 82RM, od 84RM do 105RM, 123RM, 
124RM, 129RM, 132RM, 144RM, 158RM, 159RM, 201RM, od 216RM do 225RM, od 229RM do 
236RM, od 258RM do 264RM, 281RM, 291RM, 306RM, 317RM, 318RM, 391RM, 9RM, 10RM, 
16RM, 17RM, 22RM, 27RM, 28RM, 54RM, 83RM, 111RM, 112RM, 114RM, 115RM, 117RM, 
121RM, od 125RM do 127RM, 131RM, od 133RM do 139RM, od 140RM do 143RM, od 145RM 
do149RM, 152 RM, 154RM, od 160RM do 168RM, od 172RM do 174RM, od 176RM do 184RM, 
187RM, 188RM, od 190RM do 193RM, 197 RM, 198RM, 200RM, od 202RM do 204RM, 207RM, od 
209RM do 211RM, od 213RM do 215RM, 237RM, 238RM, 241RM, 242RM, 250RM, 253RM, 254RM, 
257RM, 265RM, 266RM, 269RM, 273RM, 274RM, 275RM, 277RM, 280RM, od 282RM do 289RM, 
290RM, 305RM, 307RM, 308RM, od 292RM do 303RM, 316RM, od 320RM do 335RM, od 338RM do 
343RM, od 351RM do 353RM, od 355RM do 363RM, od 367RM do 369RM, 373RM, 377RM, 378RM, 
379RM, 381 RM, od 383RM do 388RM, 394RM, 395RM, 401RM,

d) 15 m dla terenów 51RM, od 109RM do 110RM, 113RM, 116RM, 119RM, 120RM, 122RM, 128RM, 
150RM, 153RM, 157RM, 169RM, 170RM, 171RM, 175RM, 185RM, 186RM, 189RM, od 194RM do 
196RM, 199RM, 205RM, od 226RM do 229RM, 236RM, 239RM, 240RM, od 243RM do 249RM, 
251RM, 252RM, 255RM, 267RM, 268RM, od 270RM do 272RM, 276RM, od 309RM do 314RM, 
336RM, 337RM, od 344RM do 350RM, 354RM, od 364RM do 366RM, od 370RM do 372RM, 375RM, 
376RM, 389RM, 390RM, 400RM,

e) 11 m dla pozostałych terenów;

3) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garaży nie związanych z rolnictwem nie może 
przekraczać 5 m;

4) ograniczenie pkt 2 nie dotyczy nie będących budynkami obiektów związanych z produkcją rolną;
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5) kształty dachów:

a) dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10o do 45o, przy czym główne połacie dachu muszą mieć 
jednakowy spadek, dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej dopuszcza się inne kształty dachów 
jeśli jest to związane z zastosowaną technologią produkcji,

b) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich dla zabudowy gospodarczej i garaży dla terenów od 1RM do 
8RM, od 11RM do 15RM, od 18RM do 21RM, od 23RM do 26RM, od 29RM do 50RM, 52RM, 53RM, 
od 55RM do 76RM, od 78RM do 82RM, od 84RM do 105RM, 123RM, 124RM, 129RM, 132RM, 
144RM, 158RM, 159RM, 201RM, od 216RM do 225RM, od 229RM do 236RM, od 258RM do 264RM, 
281RM, 291RM, 306RM, 317RM, 318RM, 391RM, 9RM, 10RM, 16RM, 17RM, 22RM, 27RM, 28RM, 
54RM, 83RM, 111RM, 112RM, 114RM, 115RM, 117RM, 121RM, od 125RM do 127RM, 131RM, od 
133RM do 139RM, od 140RM do 143RM, od 145RM do149RM, 152 RM, 154RM, od 160RM do 
168RM, od 172RM do 174RM, od 176RM do 184RM, 187RM, 188RM, od 190RM do 193RM, 
197 RM, 198RM, 200RM, od 202RM do 204RM, 207RM, od 209RM do 211RM, od 213RM do 
215RM, 237RM, 238RM, 241RM, 242RM, 250RM, 253RM, 254RM, 257RM, 265RM, 266RM, 
269RM, 273RM, 274RM, 275RM, 277RM, 280RM, od 282RM do 289RM, 290RM, 305RM, 307RM, 
308RM, od 292RM do 303RM, 316RM, od 320RM do 335RM, od 338RM do 343RM, od 351RM do 
353RM, od 355RM do 363RM, od 367RM do 369RM, 373RM, 377RM, 378RM, 379RM, 381 RM, od 
383RM do 388RM, 394RM, 395RM;

6) pokrycie dachów: dachówka, blachodachówka, gont, dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej 
dopuszcza się inne pokrycia dachów jeśli jest to związane z zastosowaną technologią produkcji;

7) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej 
dopuszcza się inne rodzaje elewacji jeśli jest to związane z zastosowaną technologią produkcji;

8) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, zakaz nie dotyczy 
obiektów składowych służących produkcji rolnej.

12. Dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków obowiązują zasady opisane w § 16, dla terenów 
obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady opisane w § 17.

13. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

§ 51. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R – tereny rolne : 

1) tereny rolne wyłączone z zabudowy (od 1R do 112R);

2) tereny dróg rolnych i leśnych (od 1RD do 19RD).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) grunty rolne;

2) drogi rolne i leśne (dla terenów od 1RD do 19RD).

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) obiekty i urządzenia związane z produkcją rolną;

2) zadrzewienia;

3) zieleń nieurządzona;

4) drogi do pól, ścieżki piesze i rowerowe oraz szlaki turystyczne po istniejących drogach polnych;

5) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem 
ust. 6 i 7 oraz § 8 ust. 4 i § 8 ust. 5 pkt. 1, 2 i 3:

1) w granicach terenów R utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową oraz zabudowę służącą wyłącznie 
produkcji rolnej i przetwórstwu rolno–spożywczemu z możliwością jej rozbudowy i przebudowy o nie 
więcej niż 50% w stosunku do dotychczasowej jej kubatury oraz zmiany sposobu użytkowania, a także 
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wymiany i uzupełnienia substancji budowlanej w ramach działki siedliskowej, z zachowaniem warunków 
określonych w ust. 5;

2) za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 1 nie dopuszcza się budowy nowych obiektów 
kubaturowych;

3) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

4) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 30 arów.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy, o której mowa w ust. 4 pkt. 1, 
z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 oraz § 8 ust. 4 i § 8 ust. 5 pkt. 1, 2 i 3:

1) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) ograniczenie pkt 1 nie dotyczy nie będących budynkami obiektów związanych z produkcją rolną;

3) kształty dachów: dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10o do 45o, przy czym główne połacie dachu 
muszą mieć jednakowy spadek, dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej dopuszcza się inne 
kształty dachów jeśli jest to związane z zastosowaną technologią produkcji;

4) pokrycie dachów: dachówka, blachodachówka, gont, dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej 
dopuszcza się inne pokrycia dachów jeśli jest to związane z zastosowaną technologią produkcji;

5) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej 
dopuszcza się inne rodzaje elewacji jeśli jest to związane z zastosowaną technologią produkcji.

6. Dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady opisane w § 17.

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 11.

8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: do czasu 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.

Rozdział 9.
Tereny wód powierzchniowych

§ 52. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS –
 tereny wód powierzchniowych : 

1) rzeka Wieprz (od 1WS1 do 3WS1);

2) jezioro Dratów (1WS2);

3) pozostałe wody powierzchniowe (od 2WS2 do 4WS2).

2. Przeznaczenie podstawowe: rzeki i zbiorniki wodne wraz z obudową biologiczną zapewniającą ciągłość 
ekologiczną przestrzeni i ochronę bioróżnorodności.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) urządzenia wodne, przeciwpowodziowe;

2) sieci i obiekty infrastruktury technicznej;

3) urządzenia rekreacyjne;

4) obiekty infrastruktury transportowej (mosty, kładki).

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, obowiązują:

1) zachowanie cieków i utrzymanie naturalnych stosunków wodnych;

2) utrzymanie obudowy biologicznej cieków;

3) zakaz naruszania skarpy brzegowej i skarp dolin rzecznych, zakaz nie dotyczy realizacji i utrzymania 
obiektów wymienionych w ust. 3, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz realizacji nowej zabudowy z wyjątkiem obiektów i urządzeń wskazanych w pkt 3;

5) zakaz składowania odpadów i odprowadzania nieoczyszczonych ścieków;
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6) zakaz realizacji ogrodzeń.

5. Dla terenów i obiektów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia § 
11.

6. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu: nie dopuszcza się 
tymczasowego zagospodarowania.

DZIAŁ IV.
Ustalenia końcowe

§ 53. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc:

1) Uchwała Nr XVIII/120/99 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 27 października 1999 r. w sprawie uchwalenia 
I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna, Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 3, 
poz.48 z dnia 9 lutego 2000 r.;

2) Uchwała Nr XXXI/229/2000 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia II 
etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna, Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 6, 
poz. 44 z dnia 15 lutego 2001 r.;

3) Uchwała Nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna, Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 77, 
poz. 2142 z dnia 9 czerwca 2003 r.;

4) Uchwała Nr XXI/146/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna, Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 169, 
poz. 2393 z dnia 21 września 2004 r.;

5) Uchwała Nr XXII/155/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna, Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 169, 
poz.2394 z dnia 21 września 2004 r.;

6) Uchwała Nr XLV/333/2006 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 13 września 2006 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna, Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 26, 
poz. 757 z dnia 9 lutego 2007 r.;

7) Uchwała Nr IX/82/2007 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna, w Dz. Urz. Woj. Lub. 
Nr 162 poz. 2909 z dnia 2 listopada 2007 r.;

8) Uchwała Nr XXXIII/293/2009 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 października 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna, Dz. Urz. Woj. 
Lub. Nr 149 poz. 3191 z dnia 31 grudnia 2009 r.;

9) Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna dla terenu realizacji strefy aktywności 
gospodarczej w obszarze miejscowości Stara Wieś w Gminie Łęczna, Dz. Urz. Woj. Lub. 
Nr 86 poz. 1614 z dnia 9 czerwca 2011 r.;

10) Uchwała Nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 21 czerwca 2011 r. korygująca uchwałę sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna dla terenu 
realizacji strefy aktywności gospodarczej w obszarze miejscowości Stara Wieś w Gminie Łęczna, Dz. Urz. 
Woj. Lub. Nr 102 poz. 1822 z dnia 15 lipca 2011 r.;

11) Uchwała Nr XXVI/168/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy 
bezpieczeństwa, Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 350 z dnia 29 stycznia 2013 r.

§ 54. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęcznej.
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§ 55. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Matczuk
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Aneks nr 1

Wykaz stanowisk archeologicznych

Miejscowość Nr arkusza AZP Nr stan. na 
obszarze

Nr stan. 
w miejsc. Miejscowość Nr arkusza AZP Nr stan. na 

obszarze
Nr stan. 

w miejsc.
1 2 3 4 1 2 3 4

Ciechanki Krzesimowskie 77–84 21 1  Rossosz 76–84 96 1
Ciechanki Krzesimowskie 77–84 22 2Rossosz 76–84 97 2
Ciechanki Krzesimowskie 77–84 34 3Rossosz 76–84 98 3
Ciechanki Krzesimowskie 77–84 35 4Rossosz 76–84 99 4
Ciechanki Krzesimowskie 77–84 36 5Rossosz 76–84 100 5
Ciechanki Krzesimowskie 77–84 37 6Rossosz 76–84 101 6
Ciechanki Krzesimowskie 77–84 38 7Rossosz 76–84 102 7
Ciechanki Krzesimowskie 77–84 39 8Rossosz 76–84 103 8
Ciechanki Krzesimowskie 77–84 40 9Rossosz 76–84 109 9
Ciechanki Krzesimowskie 76–84 110 11Stara Wieś 76–85 141 9
Ciechanki Krzesimowskie 76–84 111 12Stara Wieś 76–85 142 10
Ciechanki Krzesimowskie 76–84 112 13Stara Wieś 76–85 143 11
Ciechanki Krzesimowskie 76–84 113 14Stara Wieś 76–85 144 12
Ciechanki Krzesimowskie 77–84 41 10Stara Wieś 76–85 145 13
Ciechanki Krzesimowskie 77–84 21 1Stara Wieś 76–85 146 14
Ciechanki Krzesimowskie 77–84 22 2Stara Wieś 76–85 147 15
Ciechanki Łęczyńskie 76–84 114 1Stara Wieś 76–85 149 16
Ciechanki Łęczyńskie 76–84 115 2Stara Wieś 76–84 18 3
Ciechanki Łęczyńskie 76–84 116 3Stara Wieś 76–84 19 4
Ciechanki Łęczyńskie 76–84 117 4Stara Wieś 76–84 20 5
Ciechanki Łęczyńskie 76–84 118 5Trębaczów 76–84 104 1
Ciechanki Łęczyńskie 76–84 119 6Trębaczów 76–84 105 2
Karolin 75–84 1 9Trębaczów 76–84 106 3
Karolin 75–84 2 10Trębaczów 76–84 107 4
Karolin 75–84 3 11Trębaczów 76–84 108 5
Karolin 75–84 4 12Trębaczów 76–84 120 6
Karolin 76–84 40 1Witanów 76–84 27 1
Karolin 76–84 41 2Witanów 76–84 28 2
Karolin 76–84 42 3Witanów 76–84 29 3
Karolin 76–84 43 4Witanów 76–84 30 4
Karolin 76–84 44 5Witanów 76–84 31 5
Karolin 76–84 45 6Witanów 76–84 32 6
Karolin 76–84 46 7Witanów 76–84 33 7
Karolin 76–84 47 8Witanów 76–84 34 8
Kolonia Stara Wieś 76–85 148 1Witanów 76–84 35 9
Leopoldów 77–84 15 1Witanów 76–84 36 10
Leopoldów 77–84 56 3Witanów 76–84 37 11
Leopoldów 77–84 57 4Witanów 76–84 38 12
Leopoldów 77–84 33 2Witanów 76–84 39 13
Nowogród 76–84 81 3Zakrzów 77–84 16 1
Nowogród 76–84 82 4Zakrzów 77–84 17 2
Nowogród 76–84 83 5Zakrzów 77–84 20 3
Nowogród 76–84 84 6Zakrzów 77–84 23 4
Nowogród 76–84 85 7Zakrzów 77–84 42 5
Nowogród 76–84 86 8Zakrzów 77–84 43 6
Nowogród 76–84 87 9Zakrzów 77–84 44 7
Nowogród 76–84 88 10Zakrzów 77–84 45 8
Nowogród 76–84 89 11Zakrzów 77–84 52 9
Nowogród 76–83 55 1
Nowogród 76–83 56 2
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Aneks nr 2

Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków

Lp. Adres Gmina Powiat Zakres wpisu Numer rejestru
1. Łęczna Łęczna łęczyński – obszar dawnego zespołu dworskiego Podzamcze A/637
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/92/2019 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 27 listopada 2019 roku 

SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU  
ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĘCZNA – ETAP II 
 

Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 28.02.2019 Ogórek Witold 
21-010 Łęczna 
ul. Wierzbowa 19/9 

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 
4.02.2019 o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu 
Zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna 
wnoszę o: 
zmianę o przeznaczenie 
należącej do mnie działki nr 69/4 
położonej w miejscowości 
Rossosz gm. Łęczna z terenu 
rolnego wyłączonego z zabudowy 
na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usług turystyki (MN/UT) 
UZASADNIENIE: 

 działka leży w granicach 
Nadwieprzańskiego Parku 
Krajobrazowego (zachodnia 
granica działki pokrywa się z 
granicą parku), ale Uchwała 
Nr XIV/216/2016 Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z 
dnia 28 stycznia 2016 r. w 
sprawie Nadwieprzańskiego 
Parku Krajobrazowego 
zabrania budowania nowych 
obiektów budowlanych w 
pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych 

69/4 
Rossosz 

99R 
31KDD  X 

Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Przedmiotowa działka na etapie opiniowania i 
uzgadniania projektu zmiany planu 
przeznaczona była pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. 
Ze względu na występowanie na niej gruntów 
rolnych klas: RII, RIIIa i RIIIb, została objęta 
wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o uzyskanie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
decyzją (GZ.tr.602.36.2018) z dnia 25 
października 2018 roku nie wyraził zgody na 
przeznaczenie tych gruntów na cele 
nierolnicze. W uzasadnieniu swej decyzji 
Minister zauważył m.in. iż w sołectwie 
Rossosz znajduje się 26,6788 ha gruntów 
rolnych klasy I-III przeznaczonych na cele 
nierolnicze, ale dotychczas 
niezagospodarowanych. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

naturalnych zbiorników 
wodnych (§3 ust. 1 pkt 6), a 
wskazana działka leży dużo 
dalej 

 areał działki to 1800m
2
 

 wjazd na działkę może być 
zlokalizowany z jednej z 
dwóch dróg gminnych (leży w 
ich narożu) 

 na właściwej granicy z działką 
69/3 jest przyłącze 
energetyczne również dla tej 
działki. 

Nadmieniam, że w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna 
wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko wyłożonych do 
publicznej wiadomości w 
Urzędzie Gminy w dniach od 16 
marca 2016 r. do 14 kwietnia 
2016 r. takie właśnie 
przeznaczenie tego terenu 
przewidywano – komu to 
przeszkadzało. 

2 01.03.2016 Zakrzewski Dariusz 
Ciechanki 
Krzesimowskie 63a 
21-010 Łęczna 

Proszę o przekształcenie działki 
nr 217/2 położonej w 
miejscowości Ciechanki 
Krzesimowskie Gmina Łęczna, z 
działki rolnej na w całości 
budowlaną (dla właścicieli 
niebędących rolnikami). 
Prośbę motywuję chęcią 
podzielenia działki i przekazania 
powstałych nowych działek trójce 
moich dzieci, gdzie mogłyby 

217/2 
Ciechanki 

Krzesimows
kie 

109RM 
389RM 
32KDD 
33KDD 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Przedmiotowa działka na etapie opiniowania i 
uzgadniania projektu zmiany planu 
przeznaczona była pod zabudowę 
zagrodową. Ze względu na występowanie na 
niej gruntów rolnych klas: RII i RIIIa, 
pozytywne rozpatrzenie wniosku wymagałoby 
wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o uzyskanie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. Mając na uwadze czas, jaki byłby 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

wybudować domu. 
W 2013 r. złożyłem wniosek 
dotyczący przekształcenia 
wskazanej wyżej działki i 
otrzymałem odpowiedź, że moja 
prośba zostanie uwzględniona 
przy uchwalaniu nowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
W związku z powyższym 
ponownie wnoszę o zmianę 
przeznaczenia działki w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

potrzebny na uzyskanie decyzji Ministra na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze przedłużyłoby to procedurę 
sporządzania zmiany planu o kolejne 6 do 9 
miesięcy. 

3 08.03.2019 Gnypek Marek 
Dys 
ul. Bernatówka 4 
21-003 Ciecierzyn 

W związku ze zmiana planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łęczna i 
nie uwzględnieniu mojej prośby o 
zmianę statusu działki nr 63/3 w 
miejscowości Łuszczów Kolonia 
zwracam się z ponowną prośbą o 
pozytywne rozpatrzenie wniosku 
o zmianę statusu tej działki na 
budowlaną. Prośbę swą 
motywuję tym, iż na działce tej 
syn chciałby w przyszłości 
rozpocząć budowę domu 
jednorodzinnego. Nadmieniam, 
że działka jest o odpowiednich 
rozmiarach ma 174 m długości i 
33 m szerokości, leży przy 
drodze powiatowej z 
bezpośrednim dostępem do 
działki. Sąsiednie działki od 
strony południowej, wschodniej i 

63/3 
Łuszczów 
Kolonia 

404RM 
 X 

Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Przedmiotowa działka na etapie opiniowania i 
uzgadniania projektu zmiany planu 
przeznaczona była pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Ze względu na 
występowanie na niej gruntów rolnych klas: 
RIIIa i RIIIb, została objęta wnioskiem do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uzyskanie 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze. Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi decyzją (GZ.tr.602.40.2018) z 
dnia 17 października 2018 roku nie wyraził 
zgody na przeznaczenie tych gruntów na cele 
nierolnicze. W uzasadnieniu swej decyzji 
Minister zauważył m.in. iż w sołectwie 
Łuszczów Kolonia znajduje się 60,0061 ha 
gruntów rolnych klasy I-III przeznaczonych na 
cele nierolnicze, które nie zostały jeszcze 
zabudowane. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zachodniej zostały 
przekształcone na budowlane 
wcześniej bez żadnych 
problemów przy wcześniejszej 
zmianie planu. Proszę o 
pozytywne rozpatrzenie mojej 
prośby. 

4 12.03.2019 Arasim Monika 
Łuszczów – Kolonia 
54 
21-010 Łęczna 

Wnioskuję o dokonanie zmiany 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego dla działki nr 
63/1 położonej w miejscowości 
Łuszczów-Kolonia w zakresie 
zmiany przeznaczenia części 
działki rolnej na działkę 
budowlaną. 
Uzasadniam to tym, że 
03.01.2012r. złożyłam wniosek o 
przekształcenie działki nr 63/1 
ponieważ planowałam budowę 
domu, aby poprawić sytuacje 
mieszkaniową mojej rodziny. 
Otrzymałam odpowiedź w formie 
pisemnej o numerze 
PGM.6724.2.1.2012 iż przy 
najbliższej zmianie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna 
wniosek zostanie rozpatrzony. 
Od daty złożenia wniosku 
czekałam na przekształcenie, 
ponieważ uzyskałam również 
informację od osoby przyjmującej 
wniosek, że nie będzie problemu 
z przekształceniem ponieważ 
działka graniczy z drogą gminną. 
Od tamtego czasu nie zakupiłam 

63/1 
Łuszczów 
Kolonia 

184RM 
404RM 
2KDGP 

 X 

Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono w zakresie południowej 
części działki. 
Południowa część przedmiotowej działki na 
etapie opiniowania i uzgadniania projektu 
zmiany planu przeznaczona była pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ze 
względu na występowanie na niej gruntów 
rolnych klasy RIIIa, została objęta wnioskiem 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 
uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją 
(GZ.tr.602.40.2018) z dnia 17 października 
2018 roku nie wyraził zgody na przeznaczenie 
tych gruntów na cele nierolnicze. W 
uzasadnieniu swej decyzji Minister zauważy 
m.in. iż w sołectwie Łuszczów Kolonia 
znajduje się 60,0061 ha gruntów rolnych klasy 
I-III przeznaczonych na cele nierolnicze, które 
nie zostały jeszcze zabudowane. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

żadnej nieruchomości ze względu 
na to, że moim założeniem był 
dom. 
Minęło już 7 lat a ja wraz z 
rodziną musimy wynajmować 
mieszkanie, gdyż nie 
podejmowaliśmy żadnych działań 
w oczekiwaniu na decyzję. Jest to 
dla mnie trudna sytuacja, 
ponieważ nie mogę w tym 
momencie wybudować tak długo 
oczekiwanego domu, mimo że 
zakupiłam już projekt. Nie 
ukrywam, że jestem bardzo 
związana z moim domem 
rodzinnym, który sąsiaduje z tą 
działka i nie wyobrażam sobie 
mieszkać w innym miejscu. Wraz 
z moimi braćmi planowaliśmy 
mieszkać w sąsiedztwie aby nie 
sprzedawać tego terenu obcym 
osobom. 
Dodam również, że obok jest 
działka osoby z mojej rodziny 
(Marka Gnypka), która również 
składała wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki na 
budowlaną (działka nr 63/3). Obie 
działki leżą w sąsiedztwie 
terenów przekształconych już na 
budowlane i od dawna stoją na 
nich domy, co tym bardziej jest 
dla mnie niezrozumiałe dlaczego 
moja działka nie zakwalifikowała 
się do zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 19.03.2019 Skibińska Dorota 
ul. Władysława 
Jagiełły 3/32 
20-281 Lublin 

Po zapoznaniu się z projektem 
ZMIANY 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY 
ŁĘCZNA wnoszę uwagę/wniosek 
zmiany kwalifikacji gruntu 
położonego w miejscowości 
Trębaczów oznaczonego nr 
działki 124/4 o pow. 32 ary z 
rolnej na teren do zabudowy 
mieszkaniowej na całej jej 
powierzchni, jak zakwalifikowano 
w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łęczna.  
W wyłożonym projekcie 2/3 
powierzchni działki zajmuje 
obszar 36MN, a 1/3 działki 
pozostaje gruntem rolnym. Od lat 
planuję przeznaczyć ten teren na 
zabudowę mieszkaniową dla 
rodziny. Nieruchomość ma 
znamiona działki budowlanej, jej 
wielkość, cechy geometryczne, 
bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej oraz wyposażenie w 
urządzenia infrastruktury 
technicznej / sieć wodociągowa, 
gazowa oraz telekomunikacji/ 
spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych.  
Nadmieniam, że jestem 
właścicielem działki w drodze 
darowizny/, nie jestem rolnikiem i 
zamieszkuję w Lublinie. Działka 
jest miejscem wypoczynku dla 
rodziny i nigdy nie będzie 

124/4 
Trębaczów 

36MN 

80R 
 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Przedmiotowa działka na etapie opiniowania i 
uzgadniania projektu zmiany planu 
przeznaczona była w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Ze względu na 
występowanie na jej zachodniej części, która 
w obecnie obowiązującym Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łęczna, nie była przeznaczona pod 
zabudowę, gruntów rolnych klasy RIIIb, 
została ona objęta wnioskiem do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uzyskanie zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze. Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi decyzją (GZ.tr.602.37.2018) z dnia 27 
listopada 2018 roku nie wyraził zgody na 
przeznaczenie tych gruntów na cele 
nierolnicze. W uzasadnieniu swej decyzji 
Minister zauważył m.in. iż w sołectwie 
Trębaczów znajduje się 51,9807 ha gruntów 
rolnych klasy I-III przeznaczonych na cele 
nierolnicze, brak jest w związku z tym jego 
zdaniem wystarczających podstaw do 
przeznaczenia kolejnych gruntów wysokich 
klas bonitacyjnych na cele nierolnicze zanim 
niewykorzystane zostaną już posiadane 
rezerwy. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przedmiotem uprawy rolnej. 
Teren ww. działki graniczy z 
działką 124/5 mojej mamy, 
będącej moim udziałem w drodze 
dziedziczenia. Wskazywana 
bardzo mała powierzchnia gruntu 
stanowi zwarty układ 
przestrzenny składający się z 
funkcjonalnie powiązanych 
innych terenów zabudowanych, 
charakteryzujących się 
wspólnymi uwarunkowaniami i 
jednolitymi cechami 
przeznaczenia. Wszystkie te 
czynniki przemawiają za 
zaszeregowaniem tak małego 
gruntu tej działki, jako 
uzupełnieniem terenu do 
zabudowy. 
Podkreślam, że Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego ma istotny wpływ 
na zakres w jakim stopniu 
obywatele będą mogli korzystać z 
przestrzeni i jej zasobów 
środowiska, ale również odnosić 
się do prawa własności i 
dysponowania nim. Należy, więc 
zauważyć o jak ważnych 
sprawach Urząd decyduje na 
długie lata.  
Z uwagi na mój wiek, jest to 
ostatni moment, żeby mieć 
możliwość realizacji planów 
wynikających z tytułu prawa 
posiadania własności w postaci 
opisywanej, tak niewielkiej w 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zasobach gminy, nieruchomości 
gruntowej. 

6 20.03.2019 Bajorek Renata 
Niećko Janusz 
Niećko Maria 
Podzamcze 251 
21-010 Łęczna 

W związku z trwającymi 
konsultacjami społecznymi 
projektu zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna, 
składamy następujące uwagi. 
1. Wyrażam stanowczy sprzeciw 

wobec Zmiany Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego w granicach 
administracyjnych gminy z 
wyłączeniem miasta Łęczna w 
zakresie obejmującym 
lokalizację linii energetycznej 
400 kV oraz rurociągu 
doprowadzającego wodę dla 
planowanej elektrowni oraz 
odprowadzającego ścieki na 
gruntach wsi Karolin, 
Witaniów, Podzamcze. 
Lokalizacja tej infrastruktury, 
wraz z wyznaczeniem 70-
metrowego pasa 
technologicznego, ograniczy 
prawo własności do 
dysponowania naszymi 
gruntami, narażając nas na 
wymierne straty finansowe. 
Trudno zgodzić się z 
informacjami zawartymi w 
towarzyszącej projektowanej 
zmianie planu „Prognozie 
oddziaływania na środowisko” 
mówiącymi o wzroście cen 
gruntów. Wiele hektarów ziemi 

Miejscowoś
ci: Witaniów, 

Karolin i 
Podzamcze 
(w zakresie 
przebiegów 

pasów 
technologicz

nych linii 
elektroenerg

etycznej 
tranzytowej 
400 kV oraz 
rurociągów: 

dla 
wodociągu i 
kanalizacji 
przeznaczo

nych do 
zaopatrzeni
a w wodę i 

odprowadze
nia ścieków 
elektrowni 

konwencjon
alnej) 

Cały obszar 
zmiany planu 

 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono w zakresie rezerwowego 
przebiegu rurociągów: dla wodociągu i 
kanalizacji przeznaczonych do zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzenia ścieków elektrowni 
konwencjonalnej. Przebieg rurociągów: dla 
wodociągu i kanalizacji przeznaczonych do 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków elektrowni konwencjonalnej określa 
ich późniejsze orientacyjne położenie i nie jest 
ustaleniem obowiązującym, a jedynie 
informacyjnym projektu zmiany planu. 
Faktyczny przebieg wymienionego wyżej 
wodociągu i wymienionej wyżej kanalizacji 
zostanie ustalony w momencie realizacji 
projektowanej elektrowni w miejscowości 
Stara Wieś i na tym etapie możliwe będzie 
ustalenie jego faktycznego przebiegu. Wtedy 
też możliwa będzie ewentualna zmiana 
obecnie obowiązującego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Gminy Łęczna i 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna w tym 
zakresie jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
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wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rolnej przestanie być 
użytkowana w dotychczasowy 
sposób w związku z trwałym 
zajęciem jej przez słupy 
energetyczne lub jej 
wykorzystanie będzie 
uzależnione od terminów 
budowy rurociągu, 
napowietrznej linii 
energetycznej oraz ich 
okresowych prac 
modernizacyjnych. Ponadto 
wykorzystanie gruntów 
rolnych pod liniami wysokiego 
napięcia będzie ograniczone 
czasowo do 3,5 godzin 
dziennie co w zasadzie 
wyklucza prowadzenie upraw 
wieloletnich o długim czasie 
zboru w ciągu doby (plantacje 
truskawek, malin) oraz upraw 
warzyw polowych, których 
zbiór także naraża 
pracowników na długi pobyt w 
oddziaływaniu tej linii. 
Choć przywołana prognoza do 
tego się nie odnosi trzeba 
wyraźnie podkreślić, że 
budowa elektrowni w 
proponowanej obecnie 
technologii zgazowania węgla 
(IGCC) jest mało 
prawdopodobna z uwagi na 
nieekonomiczność tego typu 
rozwiązań w innych krajach, 
gdzie projekty te okazały się 
całkowitą klapą finansową. W 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 130 – Poz. 7506



Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś
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planu dla 
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ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 
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wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  
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nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

tej sytuacji forma 
„zamrożenia” gruntów pod 
teoretyczną inwestycją jest dla 
nas nie do zaakceptowania 
bowiem już na wstępie 
wyklucza starania się o 
zmianę ich ew. użytkowania 
na inne niż rolnicze cele i 
ogranicza możliwości 
zbywania ich po uczciwych 
cenach rynkowych. 

2. Wnosimy o pozostawienie 
zapisów planu odnoszących 
się do nieruchomości objętych 
planowaną linią energetyczną 
400 kV, a także planowanym 
rurociągiem doprowadzającym 
wodę oraz odprowadzającym 
ścieki dla planowanej 
elektrowni – w 
dotychczasowym kształcie 
(bez zmian). W szczególności 
wnosimy, aby plan – tak jak 
dotychczas – nie dopuszczał 
do realizacji w/w infrastruktury 
na terenie miejscowości 
Witaniów, Karolin i 
Podzamcze. 

7 20.03.2019 Ładniak Emilia 
ul. Z. Kononowicza 
10a 
20-465 Lublin 

W związku z wyłożeniem do 
publicznego wglądu projektu 
zmian w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego wnoszę uwagę 
dla działki 383 położonej w 
miejscowości Łuszczów Kolonia. 
W dniach 12.07.2013 r. oraz 
16.09.2010 r. złożyłam podania, 

383 
Łuszczów 
Kolonia 

399RM 
98R 

12KDL 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Przedmiotowa działka na etapie opiniowania i 
uzgadniania projektu zmiany planu 
przeznaczona była pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Ze względu na 
występowanie na niej gruntów rolnych klas: 
RIIIa i RIIIb, została objęta wnioskiem do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uzyskanie 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
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wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

w których zwracałam się z prośbą 
o zmianę w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego dla mojej działki 
o nr 383 położonej w msc. 
Łuszczów Kolonia. Prośbę o 
zmianę w planie uzasadniałam 
tym, że działka położona jest 
bezpośrednio przy publicznej 
drodze gminnej o nr 323, w 
terenie zabudowanym, w bliskim 
sąsiedztwie tej działki znajduje 
się zwarta zabudowa, na działce 
znajduje się kablowa linia 
niskiego napięcia, wodociąg, linia 
telefoniczna. Do podań załączam 
mapy uzyskane ze Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej w skali 
1:2000. Działka ma szerokość ok 
23 metrów. 
W studium zatwierdzonym 
uchwałą Rady Miejskiej w 
Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2016r. 
nr uchwały XXIV/124/2016 
działka 383 położona w msc. 
Kolonia Łuszczów znajduje się w 
obszarze przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową i 
turystyczną o symbolu RMT. 
W planie zagospodarowania 
przestrzennego z dn. 27.10.1999 
uchwała Rady Miejskiej w 
Łęcznej nr XVIII/120/99 sąsiednie 
działki między innymi: 391/1, 390, 
389, 388/3, 388/2, 388/1, 387, 
371, 375, 376, 377, a także 390, 
280, 282, 283, 285/1, 287, 288, 

rolnych na cele nierolnicze. Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi decyzją (GZ.tr.602.40.2018) z 
dnia 17 października 2018 roku nie wyraził 
zgody na przeznaczenie tych gruntów na cele 
nierolnicze. W uzasadnieniu swej decyzji 
Minister zauważył m.in. iż w sołectwie 
Łuszczów Kolonia znajduje się 60,0061 ha 
gruntów rolnych klasy I-III przeznaczonych na 
cele nierolnicze, które nie zostały jeszcze 
zabudowane. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

289/1, 294, 292 są działkami 
budowlanymi, obecnie są 
zabudowane budynkami 
mieszkalnymi i gospodarczymi. 
Zgodnie z danymi zawartymi w 
wypisie z rejestru gruntów działka 
383 w msc. Kolonia Łuszczów 
stanowi grunty orne o 
powierzchni 0,30ha w klasie RIIIa 
– 0,17ha, natomiast w klasie RIIIb 
– 0,13ha. Zobowiązuje się do 
przedłożenia w razie potrzeby 
aktualnego wypisu z rejestru 
gruntów, który uzyskam ze 
Starostwa Powiatowego w 
Łęcznej (jednostka ewidencyjna: 
061003_5, obręb nr 5 Łuszczów 
Kolonia). 
Bardzo proszę o rozpatrzenie 
mojej uwagi, ponieważ obecnie 
znajduję się w trudnych 
warunkach mieszkaniowych, nie 
stać mnie na nową inwestycję w 
działkę o innej lokalizacji, mam 
drewniany domek do 
przeniesienia po rodzinie i 
chciałabym zamieszkać na tej 
działce. 

8 21.03.2019 Żubr Marek 
Żubr Ewa 
Podzamcze 250 
21-010 Łęczna 

W związku z trwającymi 
konsultacjami społecznymi 
projektu zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna, 
składamy następujące uwagi. 
1. Wyrażam stanowczy sprzeciw 

wobec Zmiany Planu 
Zagospodarowania 

Miejscowoś
ci: Witaniów, 

Karolin i 
Podzamcze 
(w zakresie 
przebiegów 

pasów 
technologicz

nych linii 

Cały obszar 
zmiany planu 

 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono w zakresie rezerwowego 
przebiegu rurociągów: dla wodociągu i 
kanalizacji przeznaczonych do zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzenia ścieków elektrowni 
konwencjonalnej. Przebieg rurociągów: dla 
wodociągu i kanalizacji przeznaczonych do 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków elektrowni konwencjonalnej określa 
ich późniejsze orientacyjne położenie i nie jest 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Przestrzennego w granicach 
administracyjnych gminy z 
wyłączeniem miasta Łęczna w 
zakresie obejmującym 
lokalizację linii energetycznej 
400 kV oraz rurociągu 
doprowadzającego wodę dla 
planowanej elektrowni oraz 
odprowadzającego ścieki na 
gruntach wsi Karolin, 
Witaniów, Podzamcze. 
Lokalizacja tej infrastruktury, 
wraz z wyznaczeniem 70-
metrowego pasa 
technologicznego, ograniczy 
prawo własności do 
dysponowania naszymi 
gruntami, narażając nas na 
wymierne straty finansowe. 
Trudno zgodzić się z 
informacjami zawartymi w 
towarzyszącej projektowanej 
zmianie planu „Prognozie 
oddziaływania na środowisko” 
mówiącymi o wzroście cen 
gruntów. Wiele hektarów ziemi 
rolnej przestanie być 
użytkowana w dotychczasowy 
sposób w związku z trwałym 
zajęciem jej przez słupy 
energetyczne lub jej 
wykorzystanie będzie 
uzależnione od terminów 
budowy rurociągu, 
napowietrznej linii 
energetycznej oraz ich 
okresowych prac 

elektroenerg
etycznej 

tranzytowej 
400 kV oraz 
rurociągów: 

dla 
wodociągu i 
kanalizacji 
przeznaczo

nych do 
zaopatrzeni
a w wodę i 

odprowadze
nia ścieków 
elektrowni 

konwencjon
alnej) 

ustaleniem obowiązującym, a jedynie 
informacyjnym projektu zmiany planu. 
Faktyczny przebieg wymienionego wyżej 
wodociągu i wymienionej wyżej kanalizacji 
zostanie ustalony w momencie realizacji 
projektowanej elektrowni w miejscowości 
Stara Wieś i na tym etapie możliwe będzie 
ustalenie jego faktycznego przebiegu. Wtedy 
też możliwa będzie ewentualna zmiana 
obecnie obowiązującego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Gminy Łęczna i 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna w tym 
zakresie jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

modernizacyjnych. Ponadto 
wykorzystanie gruntów rolnych 
pod liniami wysokiego 
napięcia będzie ograniczone 
czasowo do 3,5 godzin 
dziennie co w zasadzie 
wyklucza prowadzenie upraw 
wieloletnich o długim czasie 
zboru w ciągu doby (plantacje 
truskawek, malin) oraz upraw 
warzyw polowych, których 
zbiór także naraża 
pracowników na długi pobyt w 
oddziaływaniu tej linii.  
Choć przywołana prognoza do 
tego się nie odnosi trzeba 
wyraźnie podkreślić, że 
budowa elektrowni w 
proponowanej obecnie 
technologii zgazowania węgla 
(IGCC) jest mało 
prawdopodobna z uwagi na 
nieekonomiczność tego typu 
rozwiązań w innych krajach, 
gdzie projekty te okazały się 
całkowitą klapą finansową. W 
tej sytuacji forma 
„zamrożenia” gruntów pod 
teoretyczną inwestycją jest dla 
nas nie do zaakceptowania 
bowiem już na wstępie 
wyklucza starania się o 
zmianę ich ew. użytkowania 
na inne niż rolnicze cele i 
ogranicza możliwości 
zbywania ich po uczciwych 
cenach rynkowych. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Wnosimy o pozostawienie 
zapisów planu odnoszących 
się do nieruchomości objętych 
planowaną linią energetyczną 
400 kV, a także planowanym 
rurociągiem doprowadzającym 
wodę oraz odprowadzającym 
ścieki dla planowanej 
elektrowni – w 
dotychczasowym kształcie 
(bez zmian). W szczególności 
wnosimy, aby plan – tak jak 
dotychczas – nie dopuszczał 
do realizacji w/w infrastruktury 
na terenie miejscowości 
Witaniów, Karolin i 
Podzamcze. 

9 21.03.2019 Mullson Alina i 
Andrzej 
ul. Kasztelańska 11 
21-010 Łęczna 

Uwaga do działki rolnej nr 576/13 
usytuowanej w Starej Wsi do 
Uchwały nr XVIII/120/99 Rady 
Miejskiej w Łęcznej z dnia 27 
października 1999 r. 
Wobec powyższego wnioskujący 
w/w zwracają się z prośba do 
Pana Burmistrza o poszerzenie 
pasa zabudowy jednorodzinnej o 
40 m w strefie MR dla dz. nr 
576/13 w Starej Wsi. 
Prośbę swą motywujemy tym że: 
Działka w/w ma dostęp do 
wszystkich mediów oraz posiada 
przyłącze kanalizacyjne. 
W/w działka oraz sąsiednie 
posiadają areał poniżej 1 ha i nie 
stanowią ekonomicznych 
zasobów rolnych. 
W/w działka jest terenem 

576/13 
Stara Wieś 

32R 
9ZE1  X 

Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowa działka znajduje 
się w terenie rolnym z proponowanym 
zakazem zabudowy (R) oraz z terenach 
zieleni i terenach otwartych (Z), w których nie 
dopuszcza się lokalizacji zabudowy. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

wyżynnym i bez nawadniania nie 
nadaje się pod uprawy warzywne. 

10 22.03.2019 Zieliński Marian 
Podzamcze 248 
Łęczna 21-010 

W związku z trwającymi 
konsultacjami społecznymi 
projektu zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna, 
składamy następujące uwagi. 
1. Wyrażam stanowczy sprzeciw 

wobec Zmiany Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego w granicach 
administracyjnych gminy z 
wyłączeniem miasta Łęczna w 
zakresie obejmującym 
lokalizację linii energetycznej 
400 kV oraz rurociągu 
doprowadzającego wodę dla 
planowanej elektrowni oraz 
odprowadzającego ścieki na 
gruntach wsi Karolin, 
Witaniów, Podzamcze. 
Lokalizacja tej infrastruktury, 
wraz z wyznaczeniem 70-
metrowego pasa 
technologicznego, ograniczy 
prawo własności do 
dysponowania naszymi 
gruntami, narażając nas na 
wymierne straty finansowe. 
Trudno zgodzić się z 
informacjami zawartymi w 
towarzyszącej projektowanej 
zmianie planu „Prognozie 
oddziaływania na środowisko” 
mówiącymi o wzroście cen 
gruntów. Wiele hektarów ziemi 

Miejscowoś
ci: Witaniów, 

Karolin i 
Podzamcze 
(w zakresie 
przebiegów 

pasów 
technologicz

nych linii 
elektroenerg

etycznej 
tranzytowej 
400 kV oraz 
rurociągów: 

dla 
wodociągu i 
kanalizacji 
przeznaczo

nych do 
zaopatrzeni
a w wodę i 

odprowadze
nia ścieków 
elektrowni 

konwencjon
alnej) 

Cały obszar 
zmiany planu 

 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono w zakresie rezerwowego 
przebiegu rurociągów: dla wodociągu i 
kanalizacji przeznaczonych do zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzenia ścieków elektrowni 
konwencjonalnej. Przebieg rurociągów: dla 
wodociągu i kanalizacji przeznaczonych do 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków elektrowni konwencjonalnej określa 
ich późniejsze orientacyjne położenie i nie jest 
ustaleniem obowiązującym, a jedynie 
informacyjnym projektu zmiany planu. 
Faktyczny przebieg wymienionego wyżej 
wodociągu i wymienionej wyżej kanalizacji 
zostanie ustalony w momencie realizacji 
projektowanej elektrowni w miejscowości 
Stara Wieś i na tym etapie możliwe będzie 
ustalenie jego faktycznego przebiegu. Wtedy 
też możliwa będzie ewentualna zmiana 
obecnie obowiązującego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Gminy Łęczna i 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna w tym 
zakresie jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rolnej przestanie być 
użytkowana w dotychczasowy 
sposób w związku z trwałym 
zajęciem jej przez słupy 
energetyczne lub jej 
wykorzystanie będzie 
uzależnione od terminów 
budowy rurociągu, 
napowietrznej linii 
energetycznej oraz ich 
okresowych prac 
modernizacyjnych. Ponadto 
wykorzystanie gruntów 
rolnych pod liniami wysokiego 
napięcia będzie ograniczone 
czasowo do 3,5 godzin 
dziennie co w zasadzie 
wyklucza prowadzenie upraw 
wieloletnich o długim czasie 
zboru w ciągu doby (plantacje 
truskawek, malin) oraz upraw 
warzyw polowych, których 
zbiór także naraża 
pracowników na długi pobyt w 
oddziaływaniu tej linii.  
Choć przywołana prognoza do 
tego się nie odnosi trzeba 
wyraźnie podkreślić, że 
budowa elektrowni w 
proponowanej obecnie 
technologii zgazowania węgla 
(IGCC) jest mało 
prawdopodobna z uwagi na 
nieekonomiczność tego typu 
rozwiązań w innych krajach, 
gdzie projekty te okazały się 
całkowitą klapą finansową. W 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 138 – Poz. 7506



Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

tej sytuacji forma 
„zamrożenia” gruntów pod 
teoretyczną inwestycją jest dla 
nas nie do zaakceptowania 
bowiem już na wstępie 
wyklucza starania się o 
zmianę ich ew. użytkowania 
na inne niż rolnicze cele i 
ogranicza możliwości 
zbywania ich po uczciwych 
cenach rynkowych. 

2. Wnosimy o pozostawienie 
zapisów planu odnoszących 
się do nieruchomości objętych 
planowaną linią energetyczną 
400 kV, a także planowanym 
rurociągiem doprowadzającym 
wodę oraz odprowadzającym 
ścieki dla planowanej 
elektrowni – w 
dotychczasowym kształcie 
(bez zmian). W szczególności 
wnosimy, aby plan – tak jak 
dotychczas – nie dopuszczał 
do realizacji w/w infrastruktury 
na terenie miejscowości 
Witaniów, Karolin i 
Podzamcze. 

11 25.03.2019 Uwaga zbiorowa 
Podpisali: 
Staszczyk –Lipińska 
Elżbieta  
Witaniów 26 21-010 
Łęczna, 
Muca-Socha 
Michalina 
Podzamcze 140, 

W związku z trwającymi 
konsultacjami społecznymi 
projektu zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna, 
składamy następujące uwagi. 
1. Wyrażam stanowczy sprzeciw 

wobec Zmiany Planu 
Zagospodarowania 

Miejscowoś
ci: Witaniów, 

Karolin i 
Podzamcze 
(w zakresie 
przebiegów 

pasów 
technologicz

nych linii 

Cały obszar 
zmiany planu 

 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono w zakresie rezerwowego 
przebiegu rurociągów: dla wodociągu i 
kanalizacji przeznaczonych do zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzenia ścieków elektrowni 
konwencjonalnej. Przebieg rurociągów: dla 
wodociągu i kanalizacji przeznaczonych do 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków elektrowni konwencjonalnej określa 
ich późniejsze orientacyjne położenie i nie jest 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 139 – Poz. 7506



Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Socha Paweł 
Podzamcze 140, 
Gzik Jan 
Podzamcze 149, 
Kołodziej Marta 
Witaniów 57, 
Lipiński Sylwester 
Witaniów 26, 
Głowniak Arkadiusz 
Witaniów 132, 
Skoczylas Waldemar, 
Witaniów 55, 
Marzec Paweł 
Witaniów 58, 
Żubr Marek 
Podzamcze 250, 
Szczypek Jan 
Podzamcze 48, 
Niećko Janusz 
Podzamcze 251,  
Dudek Marek 
Witaniów 17A, 
Dudek Krzysztof 
Witaniów 1A, 
Gliniewicz Piotr 
Karolin 2, 
Gliniewicz Andrzej 
Karolin 3, 
Krupińska Maria 
Witaniów 24,  
Medyńska Joanna 
Witaniów 23, 
Skomra Karolina 
Witaniów 8, 
Gułaś Lucyna 
Witaniów 8, 
Smolarz Radosław 

Przestrzennego w granicach 
administracyjnych gminy z 
wyłączeniem miasta Łęczna w 
zakresie obejmującym 
lokalizację linii energetycznej 
400 kV oraz rurociągu 
doprowadzającego wodę dla 
planowanej elektrowni oraz 
odprowadzającego ścieki na 
gruntach wsi Karolin, 
Witaniów, Podzamcze. 
Lokalizacja tej infrastruktury, 
wraz z wyznaczeniem 70-
metrowego pasa 
technologicznego, ograniczy 
prawo własności do 
dysponowania naszymi 
gruntami, narażając nas na 
wymierne straty finansowe. 
Trudno zgodzić się z 
informacjami zawartymi w 
towarzyszącej projektowanej 
zmianie planu „Prognozie 
oddziaływania na środowisko” 
mówiącymi o wzroście cen 
gruntów. Wiele hektarów ziemi 
rolnej przestanie być 
użytkowana w dotychczasowy 
sposób w związku z trwałym 
zajęciem jej przez słupy 
energetyczne lub jej 
wykorzystanie będzie 
uzależnione od terminów 
budowy rurociągu, 
napowietrznej linii 
energetycznej oraz ich 
okresowych prac 

elektroenerg
etycznej 

tranzytowej 
400 kV oraz 
rurociągów: 

dla 
wodociągu i 
kanalizacji 
przeznaczo

nych do 
zaopatrzeni
a w wodę i 

odprowadze
nia ścieków 
elektrowni 

konwencjon
alnej) 

ustaleniem obowiązującym, a jedynie 
informacyjnym projektu zmiany planu. 
Faktyczny przebieg wymienionego wyżej 
wodociągu i wymienionej wyżej kanalizacji 
zostanie ustalony w momencie realizacji 
projektowanej elektrowni w miejscowości 
Stara Wieś i na tym etapie możliwe będzie 
ustalenie jego faktycznego przebiegu. Wtedy 
też możliwa będzie ewentualna zmiana 
obecnie obowiązującego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Gminy Łęczna i 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna w tym 
zakresie jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 140 – Poz. 7506



Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Witaniów 6 
 

modernizacyjnych. Ponadto 
wykorzystanie gruntów rolnych 
pod liniami wysokiego 
napięcia będzie ograniczone 
czasowo do 3,5 godzin 
dziennie co w zasadzie 
wyklucza prowadzenie upraw 
wieloletnich o długim czasie 
zboru w ciągu doby (plantacje 
truskawek, malin) oraz upraw 
warzyw polowych, których 
zbiór także naraża 
pracowników na długi pobyt w 
oddziaływaniu tej linii.  
Choć przywołana prognoza do 
tego się nie odnosi trzeba 
wyraźnie podkreślić, że 
budowa elektrowni w 
proponowanej obecnie 
technologii zgazowania węgla 
(IGCC) jest mało 
prawdopodobna z uwagi na 
nieekonomiczność tego typu 
rozwiązań w innych krajach, 
gdzie projekty te okazały się 
całkowitą klapą finansową. W 
tej sytuacji forma 
„zamrożenia” gruntów pod 
teoretyczną inwestycją jest dla 
nas nie do zaakceptowania 
bowiem już na wstępie 
wyklucza starania się o 
zmianę ich ew. użytkowania 
na inne niż rolnicze cele i 
ogranicza możliwości 
zbywania ich po uczciwych 
cenach rynkowych. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Wnosimy o pozostawienie 
zapisów planu odnoszących 
się do nieruchomości objętych 
planowaną linią energetyczną 
400 kV, a także planowanym 
rurociągiem doprowadzającym 
wodę oraz odprowadzającym 
ścieki dla planowanej 
elektrowni – w 
dotychczasowym kształcie 
(bez zmian). W szczególności 
wnosimy, aby plan – tak jak 
dotychczas – nie dopuszczał 
do realizacji w/w infrastruktury 
na terenie miejscowości 
Witaniów, Karolin i 
Podzamcze. 

12 25.03.2019 Matyjaszczyk 
Katarzyna Piotr 
ul. Szkolna 2/71 
21-010 Łęczna 
 

W związku z wyłożonym planem 
zagospodarowania, pragniemy 
wnieść uwagi do mpzp. Według 
informacji w nim zawartych nasza 
działka jako jedyna wśród 
okolicznych działek nie posiada 
statusu działki budowlanej. W tej 
sytuacji zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o możliwość 
przekształcenia działki w 
miejscowości Nowogród nr 49/3 
obręb Nowogród nr 0006 o 
powierzchni 0,89 ha. 
Jesteśmy nowymi właścicielami 
działki, nabyliśmy ją 18.05.2017. 
Poprzedni właściciele nie składali 
wniosku o przekształcenie działki 
i jako jedyna wśród okolicznych 
działek nie została ona objęta 
przekształceniem. Jesteśmy 

49/3 
Nowogród 

71R 
6KDL 

18KDD 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowa działka znajduje 
się w terenie rolnym z możliwością realizacji 
zabudowy służącej gospodarce rolnej (RZ). 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

wieloletnimi mieszkańcami gminy 
Łęczna i dalej chcemy nimi 
pozostać, jednak statua działki 
nie daje nam możliwości 
osiedlenia się i budowy domu. 
Taka możliwość dałaby nam 
szansę na zakładanie rodziny i jej 
godne funkcjonowanie oraz 
prawo do rozwoju na własnym 
gruncie. 
Ponadto prośbę swą motywuję 
tym, że działka ma bardzo 
korzystne warunki do zabudowy 
mieszkalnej, mianowicie: 
- działka ma doprowadzone 
wszystkie media (gaz, woda, 
energia elektryczna), 
- leży bezpośrednio przy drodze 
gminnej i powiatowej, 
Bezpośrednio w sąsiedztwie 
działki są działki w zabudowie, 
Działka jako jedyna w pasie przy 
drodze nie została objęta 
studium. 
Do wniosku dołączam screen 
mapy, która w pełni zobrazuje 
położenie naszej działki. 
Bardzo prosimy o pozytywne 
rozpatrzenie naszej prośby. 

13 26.03.2019 Omielańczyk 
Aleksandra 
ul. Bukowa 14/32 
20-258 Turka 

Wniosek o zmianę przeznaczenia 
terenu. 

Proszę o zmianę przeznaczenia 
terenu (działki) w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego: 
Nr ewidencyjny działki: 429/2 
miejsce położenia Witaniów 

429/2 
Witaniów 

8R 
 X 

Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowa działka znajduje 
się w terenie rolnym z proponowanym 
zakazem zabudowy (R), w którym nie 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

gmina Łęczna woj. lubelskie. 
Dotychczasowe przeznaczenie: 
przeznaczenie rolne. 
Wnioskowane przeznaczenie: 
zabudowa zagrodowa. 
Uzasadnienie wnioskowanej 
zmiany: 
Zwracam się z prośbą o zmianę 
w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego przeznaczenia 
działki 429/2 z rolnej na 
zagrodową, działka jest w 
bezpośrednim sąsiedztwie lasu z 
planu wynika, że jest planowana 
droga a działki bezpośrednio 
przylegające do moich działek 
zmieniły przeznaczenie na 
zabudowę jednorodzinną i usług 
turystycznych, co w znacznym 
stopniu przyczyni się do rozwoju 
turystyki tego terenu. Na 
nabytych działkach ustanowiłem 
na rzecz każdoczesnego 
właściciela sąsiedniej 
nieruchomości nieodpłatną i 
bezterminową służebność 
gruntową od strony północnej 
granicy działek polegającej na 
wyznaczeniu 5 metrów 
szerokości pasa ziemi 
przeznaczonej na drogę wzdłuż 
całej nieruchomości o nr 429. 
Jeszcze raz zwracam się o 
przychylne rozpatrzenie mojego 
wniosku. 

dopuszcza się lokalizacji zabudowy. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 144 – Poz. 7506



Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 26.03.2019 Król Wioletta 
ul. Bukowa 12/3 
20-258 Turka 

Wniosek o zmianę przeznaczenia 
terenu. 
Proszę o zmianę przeznaczenia 
terenu (działki) w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego: 
Nr ewidencyjny działki: 429/3 i 
429/4 miejsce położenia 
Witaniów gmina Łęczna woj. 
lubelskie. 
Dotychczasowe przeznaczenie: 
przeznaczenie rolne. 
Wnioskowane przeznaczenie: 
zabudowa zagrodowa. 
Uzasadnienie wnioskowanej 
zmiany: 
Zwracam się z prośbą o zmianę 
w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego przeznaczenia 
działek o nr 429/3 i 429/4 z rolnej 
na zagrodową, działka jest w 
bezpośrednim sąsiedztwie lasu z 
planu wynika, że jest planowana 
droga a działki bezpośrednio 
przylegające do moich działek 
zmieniły przeznaczenie na 
zabudowę jednorodzinną i usług 
turystycznych, co w znacznym 
stopniu przyczyni się do rozwoju 
turystyki tego terenu. Bardzo 
ważną kwestią jest wyznaczenie 
wzdłuż działek bezterminowej 
służebności gruntowej 
polegającej na prawie przejazdu i 
przechodu pasem ziemi o 
szerokości 5 metrów od strony 

429/3, 429/4 
Witaniów 

8R 
 X 

Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowe działki znajdują 
się w terenie rolnym z proponowanym 
zakazem zabudowy (R), w którym nie 
dopuszcza się lokalizacji zabudowy. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

północnej. 
Jeszcze raz zwracam się o 
przychylne rozpatrzenie mojego 
wniosku. 

15 26.03.2019 Stec Artur 
Stara Wieś Kolonia 
13 
21-010 - Łęczna 

W związku z trwającymi 
konsultacjami społecznymi 
projektu zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna, 
składamy następujące uwagi. 
1. Wyrażam stanowczy sprzeciw 

wobec Zmiany Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego w granicach 
administracyjnych gminy z 
wyłączeniem miasta Łęczna w 
zakresie obejmującym 
lokalizację linii energetycznej 
400 kV oraz rurociągu 
doprowadzającego wodę dla 
planowanej elektrowni oraz 
odprowadzającego ścieki na 
gruntach wsi Karolin, 
Witaniów, Podzamcze. 
Lokalizacja tej infrastruktury, 
wraz z wyznaczeniem 70-
metrowego pasa 
technologicznego, ograniczy 
prawo własności do 
dysponowania naszymi 
gruntami, narażając nas na 
wymierne straty finansowe. 
Trudno zgodzić się z 
informacjami zawartymi w 
towarzyszącej projektowanej 
zmianie planu „Prognozie 
oddziaływania na środowisko” 

Miejscowoś
ci: Witaniów, 

Karolin i 
Podzamcze 
(w zakresie 
przebiegów 

pasów 
technologicz

nych linii 
elektroenerg

etycznej 
tranzytowej 
400 kV oraz 
rurociągów: 

dla 
wodociągu i 
kanalizacji 
przeznaczo

nych do 
zaopatrzeni
a w wodę i 

odprowadze
nia ścieków 
elektrowni 

konwencjon
alnej) 

Cały obszar 
zmiany planu 

 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono w zakresie rezerwowego 
przebiegu rurociągów: dla wodociągu i 
kanalizacji przeznaczonych do zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzenia ścieków elektrowni 
konwencjonalnej. Przebieg rurociągów: dla 
wodociągu i kanalizacji przeznaczonych do 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków elektrowni konwencjonalnej określa 
ich późniejsze orientacyjne położenie i nie jest 
ustaleniem obowiązującym, a jedynie 
informacyjnym projektu zmiany planu. 
Faktyczny przebieg wymienionego wyżej 
wodociągu i wymienionej wyżej kanalizacji 
zostanie ustalony w momencie realizacji 
projektowanej elektrowni w miejscowości 
Stara Wieś i na tym etapie możliwe będzie 
ustalenie jego faktycznego przebiegu. Wtedy 
też możliwa będzie ewentualna zmiana 
obecnie obowiązującego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Gminy Łęczna i 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna w tym 
zakresie jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mówiącymi o wzroście cen 
gruntów. Wiele hektarów ziemi 
rolnej przestanie być 
użytkowana w dotychczasowy 
sposób w związku z trwałym 
zajęciem jej przez słupy 
energetyczne lub jej 
wykorzystanie będzie 
uzależnione od terminów 
budowy rurociągu, 
napowietrznej linii 
energetycznej oraz ich 
okresowych prac 
modernizacyjnych. Ponadto 
wykorzystanie gruntów rolnych 
pod liniami wysokiego 
napięcia będzie ograniczone 
czasowo do 3,5 godzin 
dziennie co w zasadzie 
wyklucza prowadzenie upraw 
wieloletnich o długim czasie 
zboru w ciągu doby (plantacje 
truskawek, malin) oraz upraw 
warzyw polowych, których 
zbiór także naraża 
pracowników na długi pobyt w 
oddziaływaniu tej linii.  
Choć przywołana prognoza do 
tego się nie odnosi trzeba 
wyraźnie podkreślić, że 
budowa elektrowni w 
proponowanej obecnie 
technologii zgazowania węgla 
(IGCC) jest mało 
prawdopodobna z uwagi na 
nieekonomiczność tego typu 
rozwiązań w innych krajach, 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

gdzie projekty te okazały się 
całkowitą klapą finansową. W 
tej sytuacji forma 
„zamrożenia” gruntów pod 
teoretyczną inwestycją jest dla 
nas nie do zaakceptowania 
bowiem już na wstępie 
wyklucza starania się o 
zmianę ich ew. użytkowania 
na inne niż rolnicze cele i 
ogranicza możliwości 
zbywania ich po uczciwych 
cenach rynkowych. 

2. Wnosimy o pozostawienie 
zapisów planu odnoszących 
się do nieruchomości objętych 
planowaną linią energetyczną 
400 kV, a także planowanym 
rurociągiem doprowadzającym 
wodę oraz odprowadzającym 
ścieki dla planowanej 
elektrowni – w 
dotychczasowym kształcie 
(bez zmian). W szczególności 
wnosimy, aby plan – tak jak 
dotychczas – nie dopuszczał 
do realizacji w/w infrastruktury 
na terenie miejscowości 
Witaniów, Karolin i 
Podzamcze. 

16 26.03.2019 Księżopolska-Prostka 
Ewa 
Prostka Paweł 
ul. Górnicza 19/14 
21-010 Łęczna 

Wniosek do projektu Zmiany 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna 
wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko. 
Zgodnie z art. 18 ustawy o 

82/2 
Witaniów 

151RM 
1MN/UT  X 

Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 

  Nie uwzględniono. 
Południowa część przedmiotowej działki na 
etapie opiniowania i uzgadniania projektu 
zmiany planu przeznaczona była pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 
usługi turystyki. Ze względu na występowanie 
na niej gruntów rolnych klasy RIIIb, została 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 27 marca 2003 
r. (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. 
zm.) składamy następujący 
wniosek do projektu planu. 
Dotyczy: 
Działka numer 82/2 Witaniów, 
obręb Witaniów, gmina Łęczna. 
Zwracamy się z wnioskiem o 
objęcie całej powierzchni działki 
nr 82/2 w Witaniowie 
przeznaczeniem terenu pod 
budowę jednorodzinną i usług 
turystyki (MN/UT). Planowane 
zakwalifikowanie terenu dzieli 
działkę na zabudowę zagrodową 
(151 RM) i budowę jednorodzinną 
(1MN/UT). Jednocześnie działki 
leżące w niedalekiej odległości 
zostały w całości zakwalifikowane 
do zabudowy jednorodzinnej 
(26MN/UT i 1MN/UT). 
Pozostawiając wąski pas 
zabudowy zagrodowej 
uniemożliwia się umiejscowienie 
ewentualnych budynków 
mieszkalnych bliżej drogi i 
pozbawia możliwości 
ujednolicenia zabudowy wzdłuż 
ulicy. 

2019 roku objęta wnioskiem do Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi o uzyskanie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
decyzją (GZ.tr.602.42.2018) z dnia 25 
października 2018 roku nie wyraził zgody na 
przeznaczenie tych gruntów na cele 
nierolnicze. W uzasadnieniu swej decyzji 
Minister zauważył m.in. iż w sołectwie 
Witaniów znajduje się 94,5767 ha gruntów 
rolnych klasy I-VI przeznaczonych na cele 
nierolnicze, które nie zostały dotychczas 
zabudowane. 

17 26.03.2019 Staszczyk Józef  
Guzowski Andrzej 
Staszczyk-Guzowska 
Irena 
Staszczyk Henryk 
Prokop Krzysztof 

Uwagi do projektu 
zagospodarowania 
przestrzennego działek we wsi 
Nowogród gm. Łęczna. 
Nie zgadzamy się z planem 
projektu zagospodarowania 
działek: 

124/6, 
124/7, 
124/5, 
124/4, 
123/6, 
123/7, 

123/4, 123/5 

dot. dz. 
124/6, 124/7, 
124/5, 123/6, 
123/5, 123/4: 

341RM 
3KDG1 
12KDD 

 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 

  Nie uwzględniono. 
Przedmiotowe działki na etapie opiniowania i 
uzgadniania projektu zmiany planu 
przeznaczone były pod zabudowę zagrodową. 
Ze względu na występowanie na nich gruntów 
rolnych klas: RII i RIIIa, pozytywne 
rozpatrzenie wniosku wymagałoby 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

124/6 Józef, 124/7 Staszczyk, 
124/5 Andrzej Guzowski, 124/4 
Irena Staszczyk-Guzowska, 
123/6 Henryk, 123/7 Staszczyk, 
123/4 Krzysztof, 123/5 Prokop. 
Wyrażamy sprzeciw planom 
zagospodarowania tych działek. 
Jest to wspólne stanowisko. 
Po uzyskaniu informacji o planie 
zagospodarowania 
przestrzennego gm. Łęczna, 
działek położonych we wsi 
Nowogród, nie zgadzamy się z 
projektem zagospodarowania 
tych działek ponieważ: 
1. Na terenie działek o 

powierzchni 65 arów nie ma 
możliwości prowadzenia 
gospodarstwa rolnego. Jest to 
za mała powierzchnia. Po 
zabudowie zagrody – 
budynków gospodarczych, 
nastąpi duże ograniczenie już 
i tak małego obszaru do 
uprawy. Długa a wąska 30-
metrowa szerokość działki jest 
mało atrakcyjna do 
prowadzenia gospodarstwa 
rolnego. Uprawa takiej działki 
będzie utrudniona 
mechanicznie. Stosowane 
środki ochrony roślin, nawozy, 
hałas, będą miały niekorzystny 
wpływ na przyrodę. Jest to 
teren otuliny 
Nadwieprzańskiego Parku 
Krajobrazowego. Ma on 

Nowogród dot. dz. 

123/7, 124/4: 
341RM, 
338RM  

2019 roku wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o uzyskanie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. Mając na uwadze czas, jaki byłby 
potrzebny na uzyskanie decyzji Ministra na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze przedłużyłoby to procedurę 
sporządzania zmiany planu o kolejne 6 do 9 
miesięcy. 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją 
(GZ.tr.602.41.2018) z dnia 17 października 
2018 roku nie wyraził zgody na przeznaczenie 
2,3612 ha gruntów rolnych na cele nierolnicze 
w sołectwie Nowogród. W uzasadnieniu swej 
decyzji Minister zauważył m.in. iż w sołectwie 
Nowogród znajduje się 77,4370 ha gruntów 
rolnych klasy I-III przeznaczonych na cele 
nierolnicze, ale dotychczas 
niezagospodarowanych. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

charakter wypoczynkowy. 
Rosną tu bory sosnowe i lasy 
łęgowe, żyje tu dużo ptaków, 
zwierząt, pszczół. Cisza i 
piękny krajobraz stwarza 
warunki pod zabudowę 
domów rekreacyjnych czy 
jednorodzinnych. 

2. Zabudowa taka 
wykorzystałaby charakter 
sąsiedztwa parku. 
Wzmocniłaby charakter tego 
terenu, stała by się szansą do 
rozwoju turystyki. 

Proponowany projekt 
zagospodarowania tych działek 
zakłóca charakter tego terenu i 
nie przyczynia się do 
poszanowania całego 
ekosystemu. 
Prosimy o zmianę 
zagospodarowania 
przestrzennego tych działek z 
zabudowy zagrodowej na 
rekreacyjne czy pod budownictwo 
jednorodzinne, tak aby 
wykorzystać walory tej okolicy.  

18 27.03.2019 Osińska Diana 
Witaniów 56 
21-010 Łęczna 

Wnoszę umożliwienie zabudowy 
ww. działki gruntu poprzez 
wpisanie w projekcie planu 
miejscowego przeznaczenia: RM 
- tereny zabudowy zagrodowej 
lub MN/UT - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usług turystyki. 
Uzasadnienie: 
Działka gruntu nr 116/1 o 

116/1, 
100/1, 94/1 
Witaniów 

dot. dz. 116/1: 

7R 
1KDG1 
2KDL 

 
dot. dz.  

100/1, 94/1: 
4R 

1KDG1 

 X 

Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowe działki znajdują 
się w terenie rolnym z proponowanym 
zakazem zabudowy (R), w którym nie 
dopuszcza się lokalizacji zabudowy. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

powierzchni 1,34 ha w 
przeważającym obszarze stanowi 
grunty orne V klasy (RIVb 0,20 
ha, RV 1,07 ha, PsV 0,07 ha). 
Nieruchomość posiada 
bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej, od zachodu na 
długości ok 300 m do drogi 
wojewódzkiej nr 813 oraz od 
północnego wschodu na długości 
ok 130 m do drogi lokalnej. Przez 
działkę przebiegają media: linia 
wodociągowa oraz linia 
energetyczna. Z działką od 
wschodu graniczy zabudowa 
zagrodowa a także taka 
zabudowa znajduje się po 
przeciwnej stronie drogi 
wojewódzkiej. W wyłożonym do 
wglądu planie miejscowym 
obszary położone na północ od 
działki 116/1 zostały 
przeznaczone pod funkcję 
MN/UT (grunty rolne klasy IVa, 
IVb). 
Działki: nr 100/1 powierzchni 0,55 
ha i nr 94/1 powierzchni 1,21 ha 
stanowią działki gruntu ornego 
klasy IVa i IVb. Działki posiadają 
bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej, wojewódzkiej nr 813, 
w sąsiedztwie znajdują się 
zabudowania w tym działka 100/1 
bezpośrednio graniczy z 
zabudowaniami rolnymi (w 
wyłożonym planie miejscowym 
funkcja RM). Bezpośrednio po 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przeciwnej stronie drogi 
wojewódzkiej nr 813 na 
obszarach o takich samych 
funkcjach i walorach użytkowych 
została dopuszczona funkcja 
MN/UT. 
Ze względu na klasę gruntów 
ornych, sąsiadującą zabudowę, 
dostęp do drogi publicznej i 
mediów a także proponowane 
przeznaczenie gruntów 
sąsiednich wnoszę o 
umożliwienie zabudowy w planie 
miejscowym na ww. działkach. 

19 27.03.2019 Chmiel Helena  
ul. Kosmonautów 
88/18 
20-354 Lublin 

Składam wniosek do 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łęczna w 
granicach administracyjnych 
gminy z wyłączeniem Miasta 
Łęczna wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko 
dotyczącym mojej działki nr 
ewidencyjny 264 położonej w 
obrębie Trębaczów. 
Zgodnie z wyłożonym projektem 
działka moja będzie miała 
charakter zabudowy zagrodowej. 
Jednak kilkakrotnie prosiłam 
Państwa o przekształcenie jej na 
działkę budowlaną i składam 
wniosek o taką zmianę. 

264 
Trębaczów 

362RM 
83R 

15KDL 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Zachodnia część przedmiotowej działki na 
etapie opiniowania i uzgadniania projektu 
zmiany planu przeznaczona była pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ze 
względu na występowanie na niej gruntów 
rolnych klasy RIIIb, została ona objęta 
wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o uzyskanie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
decyzją (GZ.tr.602.37.2018) z dnia 27 
listopada 2018 roku nie wyraził zgody na 
przeznaczenie tych gruntów na cele 
nierolnicze. W uzasadnieniu swej decyzji 
Minister zauważył m.in. iż w sołectwie 
Trębaczów znajduje się 51,9807 ha gruntów 
rolnych klasy I-III przeznaczonych na cele 
nierolnicze, brak jest w związku z tym jego 
zdaniem wystarczających podstaw do 
przeznaczenia kolejnych gruntów wysokich 
klas bonitacyjnych na cele nierolnicze zanim 
niewykorzystane zostaną już posiadane 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rezerwy. 

20 28.03.2019 EDWANEX sp. z o.o. 
sp. k. 
21-010 Łęczna  

Wnoszę do wyżej wymienionego 
projektu Planu, następujące 
uwagi: 
I. Uwagi do obszaru 6P tereny 
produkcji, składów i magazynów 
§38 pkt 4. Zasady kształtowania 
zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu z 
zastrzeżeniem ust 6,7 i 8; 
Wnioskuje o uzupełnienie 
zapisów tekstu 
> ust.1 - utrzymuje się istniejącą 
zabudowę z możliwością 
realizacji remontów oraz 
rozbudowy, przebudowy i 
nadbudowy, adaptacji 
istniejących obiektów zgodnie z 
przeznaczeniem podstawowym i 
dopuszczalnym; dla rejonu 6P - 
dopuszcza się realizację 
systemów energii odnawialnej i 
kogeneracji 
ust. 4 dla rejonu 6P - dopuszcza 
się realizację przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których 
sporządzenie raportu może być 
wymagane, pod warunkiem 
zastosowania środków 
umożliwiających ograniczenie 
wystąpienia negatywnych ich 
oddziaływań, w szczególności na 
sąsiednie tereny zabudowy 
mieszkaniowej zagrodowej i 
jednorodzinnej. W uzasadnionych 
przypadkach, kiedy ochrona 

Obszar 6P 
Rossosz 

6P 
15KDL 
30KDD 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono, ze względu na 
niezgodność z obecnie obowiązującym 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łęczna, w zakresie proponowanych zapisów 
dotyczących §38 ust. 4 pkt 6 i 8 w zakresie 
powierzchni zabudowy oraz minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej. 
Nie uwzględniono w zakresie proponowanych 
zmian zapisów dotyczących §38 ust. 4 pkt 1 i 
4. W przypadku punktu 1 związane jest to z 
niezgodnością z obecnie obowiązującym 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łęczna, w zakresie systemów energii 
odnawialnej. W przypadku punktu 4 
wprowadzenie proponowanego zapisu 
związane byłoby z koniecznością powtórzenia 
procedury opiniowania i uzgadniania projektu 
zmiany planu z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Lublinie. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

elementów przyrodniczych nie 
jest możliwa, nakazuje się 
podjęcie działań mających na 
celu naprawienie wyrządzonych 
szkód poprzez kompensację 
przyrodniczą. 
> ust. 6 powierzchnia zabudowy 
nie może przekroczyć 85% 
powierzchni działki budowlanej / 
rejonu bilansowego 
> ust. 8 - i nie mniejsza niż 10% 
powierzchni działki budowlanej w 
rejonie bilansowym 6P 
Pkt 5. Ustala się następujące 
zasady kształtowania formy 
zabudowy z zastrzeżeniem Ust. 
6,7 i 8; 
Wnioskuję o uzupełnienie 
zapisów tekstu 
> ust. 2 maksymalna wysokość 
zabudowy nie może przekraczać 
20m, z wyjątkiem usytuowanych i 
projektowanych w rejonie 
bilansowym 6P obiektów 
produkcyjnych i elementów tych 
obiektów wynikających z 
technologii produkcji budowy 
realizowanego obiektu, w tym 
masztów, kominów, systemów 
energii odnawialnej 
> ust. 4 nie dotyczy rejonu 
bilansowego 6P 
> ust. 5 nie dotyczy rejonu 
bilansowego 6P 
Uzasadnienie 
Powyższe uwagi uzasadniam 
tym, że obecna wersja projektu 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

planu w bardzo drastyczny 
sposób ograniczyła ilość i jakość 
projektowanej przestrzeni 
przemysłowej rejonu bilansowego 
6P. Ola potrzeb określenia 
parametrów, cech, wskaźników i 
gabarytów nowej zabudowy, Plan 
powinien bazować na istniejących 
zasadach kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania 
terenów przemysłowych 
związanych z procesami 
technologicznymi huty szkła oraz 
umożliwiać w przyszłości 
ewentualne pozyskanie w 
procesach produkcji energii 
odnawialnych, która jest jednym z 
istotnych komponentów 
zrównoważonego rozwoju, 
przynoszącym wymierne efekty 
ekologiczno-energetyczne. 
W planie nie uwzględniono 
wymogów dotyczących ochrony 
środowiska związanych z 
istniejącymi obiektami 
przemysłowymi Huty Szkła. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 26 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na 
środowisko (Tekst jednolity: 
Dz.U. 2016 poz. 71) - instalacje 
do produkcji szkła, w tym włókna 
szklanego lub wyrobu ze szkła" * 
wymagają uzyskania decyzji o 
środowiskowych 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

uwarunkowaniach. Rozbudowa 
zakładu (huta) kwalifikuje się do § 
3 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia 
jako: przedsięwzięcia polegające 
na rozbudowie, przebudowie lub 
montażu realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia 
wymienionego w ust. 1, z 
wyłączeniem przypadków, w 
których ulegająca zmianie lub 
powstająca w wyniku rozbudowy, 
przebudowy lub montażu część 
realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia 
nie osiąga progów określonych w 
ust. 1, o ile progi te zostały 
określone. 
Sejmik Województwa 
Lubelskiego w 2012 r. przyjął 
Program Ochrony Środowiska 
Województwa Lubelskiego 
(POŚWL, uchwała Nr 
XXIV/398/2012 Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z dnia 
30 lipca 2012 r.). Zgodnie z tym 
dokumentem plany 
zagospodarowania 
przestrzennego powinny 
wskazywać i uwzględniać między 
innymi działania na rzecz 
wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii. 
Przedmiot wprowadzonych 
ustaleń projektu Planu narusza 
interes prawny właścicieli 
nieruchomości i jest niezgodny z 
deklarowanym przez właściciela 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dalszym kierunkiem rozwoju 
obszaru objętego przedmiotowym 
projektem planu, 
uwzględniającym nowoczesne i 
efektywne rozwiązania w 
aspekcie ochrony środowiska. 
Zgodnie z art. 2 pkt 1 
wymienionej ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym walorami 
ekonomicznymi przestrzeni są 
takie cechy przestrzeni, które 
można określić w kategoriach 
ekonomicznych. Rozstrzygnięcia 
dotyczące przeznaczenia 
terenów na określone cele 
powinny dążyć do optymalizacji 
wykorzystania i rozwoju 
gospodarczego danego obszaru 
uwzględniającego ograniczenia 
przyrodnicze, środowiskowe i 
inne występujące na danym 
obszarze. Jednocześnie przy 
ocenie ekonomiki rozstrzygnięć 
należy brać pod uwagę 
ewentualne skutki finansowe 
uchwalenia planu, o których 
mowa poniżej. 
Poza tym przedmiotowy plan nie 
uwzględnia walorów 
ekonomicznych przestrzeni oraz 
prawa własności właścicieli 
poprzez brak utrzymania oraz 
możliwości kontynuacji 
rozbudowy istniejących oraz 
planowanych funkcji związanych 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

z działalnością istniejącego 
zakładu Huty Szkła, zgodnie z 
programem rozwoju zakładu 
postulowanym przez właściciela. 
W związku z powyższym 
niezbędne stało się postulowanie 
wprowadzenia przynajmniej 
niezbędnych zapisów w tekście 
planu, które pozwolą nie 
zablokować w dalszej 
perspektywie rozwoju firmy, która 
jest jednym z największych 
zakładów przemysłowych w 
Gminie Łęczna i która, jak do tej 
pory będzie promować i 
rozpowszechniać nowoczesne 
rozwiązania na terenie Gminy 
Łęczna. 
Postulowane zmiany są zgodne z 
ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łęczna 
uchwalonego uchwałą Nr 
XXIV/124/2016 r. Rady Miejskiej 
w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 
2016 roku. 

21 28.03.2019 Skibińska Irena 
ul. Wrzosowa 3/4 
21-010 Łęczna  

W związku z wyłożeniem projektu 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łęczna w 
granicach administracyjnych 
gminy z wyłączeniem Miasta 
Łęczna, składam do ww. projektu 
zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego uwagę o 
następującej treści: 

155/12 
Trębaczów 

24MN 

356RM  X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono w zakresie pozostałej (poza 
zachodnią) części działki (w granicach klaso-
użytku RIIIb). Uwzględnienie wniosku w 
zakresie tej części działki wiązałoby się z 
koniecznością uzyskania zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wyłączenie 
gruntów rolnych z użytkowania rolniczego. 
Mając na uwadze czas, jaki byłby potrzebny 
na uzyskanie decyzji Ministra na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Wnoszę o dokonanie zmiany 
przeznaczenia dla działki o nr 
ewidencyjnym 155/12 (której 
jestem właścicielem) położonej w 
Trębaczowie, znajdującej się w 
przedmiotowym projekcie zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania na terenie 
oznaczonym symbolem 356RM 
(załącznik nr l arkusz 18 projektu 
uchwały w sprawie zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łęczna w 
granicach administracyjnych 
gminy z wyłączeniem Miasta 
Łęczna). 
Wnioskowana zmiana dla działki 
o nr ewidencyjnym 155/12 polega 
na zmianie przeznaczenia dla 
ww. działki z RM - tereny 
zabudowy zagrodowej 
(przewidzianej w projekcie 
zmiany planu) na MN - tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Pragnę 
nadmienić, iż przedmiotowa 
działka położona jest na gruntach 
klasy IIIb oraz IVa. 
Uprzejmie proszę o 
uwzględnienie powyższej uwagi 
w projekcie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łęczna w 
granicach administracyjnych 
gminy z wyłączeniem Miasta 
Łęczna. 

nierolnicze przedłużyłoby to procedurę 
sporządzania planu o kolejne 6 do 9 miesięcy. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 28.03.2019 Patyra Sławomir 
ul. Pańska 4 
21-010 Łęczna  

W obecnie obowiązującym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łęczna 
moje działki nr 42/1 i 43/2 
znajdujące się w miejscowości 
Rossosz w części były 
przeznaczone pod budownictwo, 
a w części rolne. Składałem do 
poprzedniego burmistrza podanie 
o przekształcenie w całości pod 
budownictwo. Tymczasem w 
projekcie Zmiany Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna 
całe działki przeznaczone są pod 
zabudowę zagrodową, co 
stwarza duże utrudnienie przy 
chęci sprzedaży pod zabudowę. 
Wnoszę ponownie o 
przekształcenie ww. działki pod 
zabudowę mieszkaniową. 
Proszę o pozytywne załatwienie 
mojej sprawy. 
 

42/1, 43/2 
Rossosz 

dot. dz. 42/1: 

332RM 
165RM 
329RM 
327RM 
333RM 
31KDD 
15KDL 

 
dot. dz. 43/2: 

329RM 
327RM 
333RM 
31KDD 

 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Przedmiotowe działki na etapie opiniowania i 
uzgadniania projektu planu przeznaczone były 
pod zabudowę zagrodową. Ze względu na 
występowanie na nich gruntów rolnych klas 
RIIIa i RIIIb, pozytywne rozpatrzenie wniosku 
wymagałoby wystąpienia do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uzyskanie zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze. Mając na uwadze czas, jaki 
byłby potrzebny na uzyskanie decyzji Ministra 
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze przedłużyłoby to procedurę 
sporządzania planu o kolejne 6 do 9 miesięcy. 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją 
(GZ.tr.602.36.2018) z dnia 25 października 
2018 roku nie wyraził zgody na przeznaczenie 
13,7831 ha gruntów rolnych na cele 
nierolnicze w sołectwie Rossosz. W 
uzasadnieniu swej decyzji Minister zauważył 
m.in. iż w sołectwie Rossosz znajduje się 
26,6788 ha gruntów rolnych klasy I-III 
przeznaczonych na cele nierolnicze, ale 
dotychczas niezagospodarowanych. 

23 28.03.2019 Uwaga zbiorowa 
Podpisali: 
Gliniewicz Piotr 
Karolin2, 
Podlodowska Kinga 
Karolin 24c, 
Podlodowska Joanna 
Karolin 24c, 
Gliniewicz Anna 
Karolin 3, 
Gliniewicz Patrycja 
Karolin 3, 

W związku z trwającymi 
konsultacjami społecznymi 
projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Łęczna, 
składamy następujące uwagi: 
1. Wyrażamy stanowczy 

sprzeciw wobec „Zmiany 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w granicach 
administracyjnych gminy z 
wyłączeniem miasta Łęczna" 

Miejscowoś
ci: Witaniów, 

Karolin i 
Podzamcze 
(w zakresie 
przebiegów 

pasów 
technologicz

nych linii 
elektroenerg

etycznej 
tranzytowej 

Cały obszar 
zmiany planu  X 

Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono w zakresie rezerwowego 
przebiegu rurociągów: dla wodociągu i 
kanalizacji przeznaczonych do zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzenia ścieków elektrowni 
konwencjonalnej. Przebieg rurociągów: dla 
wodociągu i kanalizacji przeznaczonych do 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków elektrowni konwencjonalnej określa 
ich późniejsze orientacyjne położenie i nie jest 
ustaleniem obowiązującym, a jedynie 
informacyjnym projektu zmiany planu. 
Faktyczny przebieg wymienionego wyżej 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Biegajło Marcin 
Armii Krajowej 9/7 
Łęczna, 
Gliniewicz 
Małgorzata, 
Karolin 3, 
Kowalska Teresa 
Karolin 1, 
Gliniewicz Marian 
Karolin 3, 
Włodarczyk Marcin 
Karolin 12D, 
Brońska Beata 
Karolin 5, 
Broński Tomasz 
Karolin 5, 
Broński Michał 
Karolin 4A, 
Stadnik Wanda 
Karolin 6, 
Stadnik Luiza 
Karolin 6, 
Stadnik Grzegorz 
Karolin 6, 
Kowalska Kinga 
Karolin 1, 
Hałas Bogusław 
Karolin, 
Szewczuk Sławomir 
Karolin 12, 
Szewczuk Ewa 
Karolin 12, 
Matys Mirosław 
Karolin 15, 
Dziak Elżbieta 
Karolin 37, 
Dziak Władysław 

w zakresie obejmującym 
lokalizację linii energetycznej 
400 kV oraz rurociągu 
doprowadzającego wodę dla 
planowanej elektrowni oraz 
odprowadzającego ścieki na 
gruntach wsi Karolin, Witaniów 
i Podzamcze. Lokalizacja tej 
infrastruktury, wraz z 
wyznaczeniem 70-metrowego 
pasa technologicznego, 
ograniczy prawo własności do 
dysponowania naszym 
gruntami, narażając nas na 
wymierne straty finansowe. 
Trudno zgodzić się z 
informacjami zawartymi w 
towarzyszącej projektowanej 
zmianie planu „Prognozie 
oddziaływania na środowisko" 
mówiącymi o wzroście cen 
gruntów. Wiele hektarów ziemi 
rolnej przestanie być 
użytkowana w dotychczasowy 
sposób w związku z trwałym 
zajęciem jej przez słupy 
energetyczne lub jej 
wykorzystanie będzie 
uzależnione od terminów 
budowy rurociągów, 
napowietrznej linii 
energetycznej oraz ich 
okresowych prac 
modernizacyjnych. Ponadto 
wykorzystanie gruntów rolnych 
pod liniami wysokiego 
napięcia będzie ograniczone 

400 kV oraz 
rurociągów: 

dla 
wodociągu i 
kanalizacji 
przeznaczo

nych do 
zaopatrzeni
a w wodę i 

odprowadze
nia ścieków 
elektrowni 

konwencjon
alnej) 

wodociągu i wymienionej wyżej kanalizacji 
zostanie ustalony w momencie realizacji 
projektowanej elektrowni w miejscowości 
Stara Wieś i na tym etapie możliwe będzie 
ustalenie jego faktycznego przebiegu. Wtedy 
też możliwa będzie ewentualna zmiana 
obecnie obowiązującego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Gminy Łęczna i 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna w tym 
zakresie jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
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Nazwisko i imię, nazwa 
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Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Karolin 37 
 

czasowo do 3,5 godzin 
dziennie co w zasadzie 
wyklucza prowadzenie upraw 
wieloletnich o długim czasie 
zbioru w ciągu doby (plantacje 
truskawek, malin) oraz upraw 
warzyw potowych, których 
zbiór takie naraża 
pracowników na długi pobyt w 
oddziaływaniu takiej linii. 
Choć przywołana prognoza do 
tego się nie odnosi trzeba 
wyraźnie podkreślić, że 
budowa elektrowni w 
proponowanej obecnie 
technologii zgazowania węgla 
(IGCC) jest mało 
prawdopodobna z uwagi na 
nieekonomiczność tego typu 
rozwiązań w innych krajach, 
gdzie projekty te okazały się 
całkowitą klapą finansową. W 
tej sytuacji forma 
„zamrożenia" gruntów pod 
teoretyczną inwestycję jest dla 
nas nie do zaakceptowania 
bowiem już na wstępie 
wyklucza starania się o 
zmianę ich ew. użytkowania 
na inne niż rolnicze cele i 
ogranicza możliwości 
zbywania ich po uczciwych 
cenach rynkowych. 

1. Wnosimy o pozostawienie 
zapisów planu odnoszących 
się do nieruchomości objętych 
planowaną linią energetyczną 
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wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
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Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  
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……………… 
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uwzględ-
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wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

400 kV, a także planowanym 
rurociągiem doprowadzającym 
wodę oraz odprowadzającym 
ścieki dla planowanej 
elektrowni - w 
dotychczasowym kształcie 
(bez zmian). W szczególności 
wnosimy aby plan - tak jak 
dotychczas - nie dopuszczał 
do realizacji w/w infrastruktury 
na terenie miejscowości 
Witaniów, Karolin i 
Podzamcze. 

24 28.03.2019 Grygiel Zdzisław 
20-883 Lublin  
ul. Tadeusza 
Szeligowskiego 8 m. 
23 

Wnoszę o zmianę przeznaczenia 
działek nr 37/1, 37/2, 37/3 i 38 
położonych w miejscowości 
Karolin Gmina Łęczna z terenów 
rolnych na możliwość zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w 
pasie 100 metrów pow. około 
0,80 ha. 
Działki położone jest są drodze 
powiatowej Witaniów-Kijany. 
Teren którego dotyczy wniosek 
jest w pełni uzbrojony. 

37/1, 37/2, 
37/3, 38 
Karolin 

18RM 
101R 
4R 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowe działki znajdują 
się w terenie rolnym - z możliwością realizacji 
zabudowy służącej gospodarce rolnej (RZ) 
oraz w terenie rolnym z proponowanym 
zakazem zabudowy (R), w którym nie 
dopuszcza się lokalizacji zabudowy. 
 

25 28.03.2019 Drożdżyk-Dzirba 
Barbara 
Ciechanki 
Krzesimowskie 10 
21-010 Łęczna 

Wnioskuję o przekształcenie 
działek rolnych nr 368 i 363 w 
Ciechankach Krzesimowskich na 
działki do zabudowy na długości 
100 m od drogi gminnej. 
Nie zgadzam się z projektem 
Zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego, w którym nie 
ujęto tych działek do zabudowy. 
Działka nr 368 jest położona 
bezpośrednio przy działce już 

368, 363 
Ciechanki 

Krzesimowsk
ie 

54R 
41KDD  X 

Zarządzenie 

Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowe działki znajdują 
się w terenie rolnym z proponowanym 
zakazem zabudowy (R), w którym nie 
dopuszcza się lokalizacji zabudowy. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zabudowanej, a działka 363 jest 
oddalona od niej o 50 metrów 
Działki położone są od 100 do 
150 m od drogi wojewódzkiej w 
bardzo ładnym miejscu i idealnie 
nadaje się pod zabudowę. 
Proszę o pozytywne rozpatrzenie 
mojego wniosku. 

26 28.03.2019 Mitrus Grzegorz 
Ciechanki 
Krzesimowskie 71 
21-010 Łęczna 

Wnioskuje o przekształcenie 
części działki rolnej na działkę 
zabudowy w miejscowości 
Ciechanki Krzesimowskie nr 
działki 375. 
Wnioskuję o przekształcenie 100 
metrów tej działki na całej 
szerokości, zaraz za budynkami 
gospodarczymi ponieważ planuję 
wybudować tam budynek 
mieszkalny. W obecnym 
projekcie nie mam możliwości 
wybudowania takiego budynku, 
ponieważ linia zabudowy biegnie 
pod ukosem przez tą działkę. 
Proszę o pozytywne rozpatrzenie 
mojego wniosku. 

375 
Ciechanki 

Krzesimowsk
ie 
 

127RM 
54R  X 

Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowa działka znajduje 
się w terenie rolnym z proponowanym 
zakazem zabudowy (R), w którym nie 
dopuszcza się lokalizacji zabudowy. 

27 28.03.2019 Krupińska Maria 
Witaniów 24 
21-010 Łęczna 

W związku z trwającymi 
konsultacjami społecznymi 
projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w Gminie 
Łęczna, składam następujące 
uwagi. 
1- Wyrażam stanowczy sprzeciw 

wobec Zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w Gminie 
Łęczna z wyłączeniem miasta 

Miejscowoś
ci: Witaniów, 

Karolin i 
Podzamcze 
(w zakresie 
przebiegów 

pasów 
technologicz

nych linii 
elektroenerg

etycznej 
tranzytowej 

Cały obszar 
zmiany planu  X 

Zarządzenie 

Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono w zakresie rezerwowego 
przebiegu rurociągów: dla wodociągu i 
kanalizacji przeznaczonych do zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzenia ścieków elektrowni 
konwencjonalnej. Przebieg rurociągów: dla 
wodociągu i kanalizacji przeznaczonych do 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków elektrowni konwencjonalnej określa 
ich późniejsze orientacyjne położenie i nie jest 
ustaleniem obowiązującym, a jedynie 
informacyjnym projektu zmiany planu. 
Faktyczny przebieg wymienionego wyżej 
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Burmistrza 
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wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
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Uwagi 

wniosek 
uwzględ-
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wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Łęczna w zakresie 
obejmującym lokalizację linii 
energetycznej 400 kV oraz 
rurociągu doprowadzającego 
wodę dla planowanej 
elektrowni oraz 
odprowadzającego ścieki na 
moich gruntach leżących we 
wsi Witaniów. Lokalizacja tej 
infrastruktury, tj. rurociąg wraz 
z wyznaczeniem pasa 
technologicznego 70-
metrowego związanego z linią 
energetyczną ograniczy moje 
prawo własności do 
dysponowania gruntem, a 
jednocześnie zabiera pole o 
lepszej klasie gruntu, 
zostawiając od szosy Łęczna-
Kijany ziemię piaszczystą. Nie 
mogę się zgodzić z tezą 
zawartą w projekcie o 
wzroście cen gruntów. To jest 
bajka, bo przez tą inwestycję 
wiele hektarów dobrej rolniczej 
ziemi przestaje być 
użytkowana w dotychczasowej 
formie. Ponieważ uprawy takie 
jak: maliny, truskawki, 
pomidory, papryka wymagają 
wielu godzin podczas 
gracowania zbioru. 
Przebywanie pod liniami 
energetycznymi o tej mocy a 
wiemy z nauki fizyki, że prąd 
wytwarza pole elektro-
magnetyczne szkodliwe dla 

400 kV oraz 
rurociągów: 

dla 
wodociągu i 
kanalizacji 
przeznaczo

nych do 
zaopatrzeni
a w wodę i 

odprowadze
nia ścieków 
elektrowni 

konwencjon
alnej) 

wodociągu i wymienionej wyżej kanalizacji 
zostanie ustalony w momencie realizacji 
projektowanej elektrowni w miejscowości 
Stara Wieś i na tym etapie możliwe będzie 
ustalenie jego faktycznego przebiegu. Wtedy 
też możliwa będzie ewentualna zmiana 
obecnie obowiązującego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Gminy Łęczna i 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna w tym 
zakresie jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 166 – Poz. 7506



Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

człowieka, więc czas 
przebywania pod ww. 
instalacją to 3,5 godziny. 
Uprawiam ekologiczne 
warzywa: pomidory i paprykę, 
mieszkańcy Łęcznej 
zaopatrują się u mnie, bo chcą 
jeść zdrową żywność. Pragnę 
nadmienić, ze dolina Wieprza 
jest rezerwatem, gdzie mamy 
tu żyjące borsuki, bardzo 
ładne stadko bobrów co 
świadczy, ze nasza rzeka jest 
w miarę czysta. Pojawiły się 
ptaki gatunków które 
zamieszkiwały lasy, obecnie 
znalazły miejsce właśnie w 
dolinie naszej rzeki. W 
panoramie lubelskiej 
przedstawiciel Urzędu Miasta 
Łęczna zapraszał turystów do 
zwiedzania parku i wieży 
widokowej na Podzamczu. 
Turysta szuka czystych 
ekologicznie terenów, terenów 
żeby czuł bliskość pięknej 
przyrody, a przede wszystkim 
zdrowej. 

2- Wyrażam sprzeciw przeciwko 
pozostawieniu tego 
awaryjnego planu przejścia 
rurociągu i linii energetycznej 
na moich gruntach z prostego 
powodu, do mojej rodziny te 
grunty należały przez 150 lat, 
kiedy zostałam wdową z 
małymi dziećmi nie 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

sprzedałam kawałka ziemi, 
ponieważ byłam z Lublina 
musiałam wieczorami uczyć 
się rolnictwa. Obecnie przez 
ten „awaryjny projekt” żadne z 
dzieci nie będzie mogło na 
tym terenie postawić domu, a 
w przyszłości przeistoczyć w 
działki budowlane. W tej 
sytuacji forma „zamrażania” 
gruntów pod teoretyczną 
inwestycję jest dla nas nie do 
zaakceptowania. Tym 
bardziej, że projektant tego 
planu nie był w terenie 
fizycznie i nie rozmawiał z 
właścicielami tych gruntów. 

28 28.03.2019 Mitrus Grzegorz 
Ciechanki 
Krzesimowskie 71 
21-010 Łęczna 

Wnioskuję o przekształcenie 
działek rolnych nr 358, 359, 360 
w Ciechankach Krzesimowskich 
na działki do zabudowy 
zagrodowej. Wnioskuję o 
przekształcenie wymienionych 
działek na długości 100 metrów 
od drogi gminnej. 
Nadmieniam, że o 
przekształcenie wyżej 
wymienionych działek na długości 
100 metrów od drogi gminnej. 
Nadmieniam, że o 
przekształcenie wyżej 
wymienionych działek 
występowałem do Urzędu 
Miejskiego w Łęcznej z 2009 roku 
i następnie w 2012 roku. 
W projekcie Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 

358, 359, 
360 

Ciechanki 
Krzesimows

kie 

54R 
41KDD  X 

Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowe działki znajdują 
się w terenie rolnym z proponowanym 
zakazem zabudowy (R), w którym nie 
dopuszcza się lokalizacji zabudowy. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Zagospodarowania 
Przestrzennego wyłożonym w 
2016 nie zostały one ujęte do 
zabudowy. Z uwagi na to 
złożyłem wniosek do projektu 
studium o ich przekształcenie na 
działki budowlane, ale dalej nie 
zostały one ujęte w projekcie 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wyłożonym w 
marcu 2019 roku jako działki do 
zabudowy. 
Decyzja o nie ujęciu działek nr 
358, 359, 360 do zabudowy jest 
dla mnie kompletnie pozbawiona 
sensu i absolutnie się z nią nie 
zgadzam. Działki te są położone 
300 metrów od drogi 
wojewódzkiej nr 829, przy drodze 
gminnej nr. dz. 336. 
Przy tej drodze gminnej już trzy 
działki są zabudowane 
budynkami mieszkalnymi i 
gospodarczymi. 
Odległość od tych zabudowań do 
moich działek wynosi około 150 
metrów. Działki nr 358, 359, 360 
położone są 300 metrów od 
ścisłego centrum wsi Ciechanki 
Krzesimowskie, w miejscu które 
nie jest narażone na zalanie 
wodą, osunięcia ziemi ani inne 
niekorzystne warunki. Obecnie 
jest to najlepsze miejsce do 
zabudowy w miejscowości 
Ciechanki Krzesimowskie, a nie 
zostało ujęte w projekcie do 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zabudowy. Dlatego składam 
zapytanie czy firma która 
wykonuje projekt Studium i 
projekt Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego przeprowadzała 
oględziny w terenie, bo z moich 
obserwacji wynika, że oba 
projekty zostały wykonane bez 
żadnych oględzin terenu. 
W projekcie Zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego przekształcane 
zostały natomiast tereny 
znajdujące się poza wsią w 
odległości około 2 kilometrów od 
centrum wsi. Niektóre działki 
przewidziane w projekcie do 
zabudowy znajdują się przy 
drodze gminnej która na wiosnę 
jest zalewana przez wodę, część 
tych działek też jest w miejscach 
zalewowych. Są to działki o 
numerach 206, 207/1, 208, 209, 
210, 140. W innym miejscu 
działki przeznaczone do 
zabudowy w wyłożonym planie 
zagospodarowania przekształca 
się na długości od 200 do 300 
metrów od drogi, co nie ma 
żadnego uzasadnienia bo nigdy 
na całej długości nie zostaną 
zabudowane. Są to działki o 
numerach 280, 281, 283, 284, 
285, 286/1, 287, 288. 
Przedstawione przykłady w mojej 
ocenie są rażącym przykładem 
niekompetencji i niewiedzy jakie 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

warunki występują na danym 
terenie. 
Podsumowując składam 
zapytanie co stoi na przeszkodzie 
aby działki nr 358, 359, 360 były 
ujęte w projekcie jako działki do 
zabudowy, bo z logicznego 
punktu widzenia jest to dla mnie 
całkowicie niezrozumiałe. Dlatego 
wnioskuję o przekształcenie 
działek nr 358, 359, 360 w 
miejscowości Ciechanki 
Krzesimowskie na działki do 
zabudowy. 

29 28.03.2019 Futa Mirosława 
ul. Górska 2/26 
20-863 Lublin 

Uwagi do wniosku w sprawie 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łęczna. 
Wnioskuję o zmianę 
przeznaczenia działek o nr ewid. 
140, 141, 149, 329/1, 366, 367 
położonych w Ciechankach 
Krzesimowskich z działek rolnych 
na działki budowlane. 
Nie zgadzam się z ustaleniami w 
wyłożonym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego i nieujęcia w/w 
działek do zabudowy. 
Pragnę zauważyć, iż ustalenia 
ww. planu mają charakter 
dyskryminujący oraz bezzasadnie 
ograniczają w wykonaniu 
uprawnień właścicielskich 
wyłączając możliwość zabudowy. 
Do takiego wniosku prowadzi 
mnie analiza przeznaczenia 

140, 141, 
149 

Ciechanki 
Krzesimows

kie 

dot. dz. 140 
80RM 
109R 

32KDD 
 

dot. dz.  
141 i 149: 

109R 

 X 
Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowe działki znajdują 
się w terenie rolnym - z możliwością realizacji 
zabudowy służącej gospodarce rolnej (RZ). 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

innych działek zlokalizowanych w 
pobliżu moich działek, które 
stanowią dopełnienie istniejącej 
już sieci osadniczej. 
Pragnę zaznaczyć, iż przez 
działkę o nr. ewid. 329/1, 366 
przebiegają przyłącza gazowe i 
elektryczne, a sąsiednie działki 
posiadają status działek 
budowlanych, co jeszcze bardziej 
utwierdza mnie w przekonaniu, 
że ustalenia ww. planu są 
dyskryminujące, a co za tym idzie 
niezgodne z Konstytucją RP. 
Uważam, iż został naruszony art. 
32 ust. 1 Konstytucji. 
Mając na uwadze powyższe, 
wnoszę jak na wstępie. 

30 28.03.2019 Futa Mirosława 
ul. Górska 2/26 
20-863 Lublin 

Uwagi do wniosku w sprawie 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łęczna. 
Wnioskuję o zmianę 
przeznaczenia działek o nr ewid. 
140, 141, 149, 329/1, 366, 367 
położonych w Ciechankach 
Krzesimowskich z działek rolnych 
na działki budowlane. 
Nie zgadzam się z ustaleniami w 
wyłożonym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego i nieujęcia w/w 
działek do zabudowy. 
Pragnę zauważyć, iż ustalenia 
ww. planu mają charakter 
dyskryminujący oraz bezzasadnie 
ograniczają w wykonaniu 

366, 367 
Ciechanki 

Krzesimows
kie 

54R 
  X 

Zarządzenie 
Nr 51/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

18 kwietnia 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowa działka znajduje 
się w terenie rolnym z proponowanym 
zakazem zabudowy (R), w którym nie 
dopuszcza się lokalizacji zabudowy. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

uprawnień właścicielskich 
wyłączając możliwość zabudowy. 
Do takiego wniosku prowadzi 
mnie analiza przeznaczenia 
innych działek zlokalizowanych w 
pobliżu moich działek, które 
stanowią dopełnienie istniejącej 
już sieci osadniczej. 
Pragnę zaznaczyć, iż przez 
działkę o nr. ewid. 329/1, 366 
przebiegają przyłącza gazowe i 
elektryczne, a sąsiednie działki 
posiadają status działek 
budowlanych, co jeszcze bardziej 
utwierdza mnie w przekonaniu, 
że ustalenia ww. planu są 
dyskryminujące, a co za tym idzie 
niezgodne z Konstytucją RP. 
Uważam, iż został naruszony art. 
32 ust. 1 Konstytucji. 
Mając na uwadze powyższe, 
wnoszę jak na wstępie. 

31 26.07.2019 Skibińska Dorota 
ul. Wł. Jagiełły 3/32 
20-281 Lublin  

Po zapoznaniu się z projektem 
Zmiany Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna 
wnoszę uwagę/ wniosek zmiany 
kwalifikacji gruntu położonego w 
miejscowości Trębaczów 
oznaczonego nr działki 124/4 o 
pow. 32 ary, z której 1/3 działki, 
tj. pow. 12 arów gruntu rolnego 
na teren do zabudowy 
zagrodowej, jak zakwalifikowano 
w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łęczna. 
W wyłożonym projekcie 2/3 

124/4 
Trębaczów 

80R 
36MN  X 

Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

12 września 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Przedmiotowa działka na etapie opiniowania i 
uzgadniania projektu zmiany planu 
przeznaczona była w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Ze względu na 
występowanie na jej zachodniej części, która 
w obecnie obowiązującym Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łęczna, nie była przeznaczona pod 
zabudowę, gruntów rolnych klasy RIIIb, 
została ona objęta wnioskiem do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uzyskanie zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze. Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi decyzją (GZ.tr.602.37.2018) z dnia 27 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

powierzchni działki zajmuje 
obszar 36MN, a 1/3 działki 
pozostaje gruntem rolnym. 
Nieruchomość ma znamiona 
działki budowlanej, jej wielkość, 
cechy geometryczne, 
bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej oraz wyposażenie w 
urządzenia infrastruktury 
technicznej/sieć wodociągowa, 
gazowa oraz 
telekomunikacji/spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych. 
Wskazywana bardzo mała 
powierzchnia gruntu stanowi 
zwarty układ przestrzenny 
składający się z funkcjonalnie 
powiązanych innych terenów 
zabudowanych, 
charakteryzujących się 
wspólnymi uwarunkowaniami i 
jednolitymi cechami 
przeznaczenia. Wszystkie te 
czynniki przemawiają za 
zaszeregowaniem tak małego 
gruntu tej działki, jako 
uzupełnieniem terenu do 
zabudowy. 
Podkreślam, że Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego ma istotny wpływ 
na zakres w jakim stopniu 
obywatele będą mogli korzystać z 
przestrzeni i jej zasobów 
środowiska, ale również odnosić 
się do prawa własności i 
dysponowania nim. Należy, więc 

listopada 2018 roku nie wyraził zgody na 
przeznaczenie tych gruntów na cele 
nierolnicze. W uzasadnieniu swej decyzji 
Minister zauważył m.in. iż w sołectwie 
Trębaczów znajduje się 51,9807 ha gruntów 
rolnych klasy I-III przeznaczonych na cele 
nierolnicze, brak jest w związku z tym jego 
zdaniem wystarczających podstaw do 
przeznaczenia kolejnych gruntów wysokich 
klas bonitacyjnych na cele nierolnicze zanim 
niewykorzystane zostaną już posiadane 
rezerwy. 
Podczas pierwszego wyłożenia do wglądu 
publicznego projektu zmiany planu, odnośnie 
tej działki wpłynął wniosek o przeznaczenie jej 
w całości pod zabudowę mieszkaniową, który 
Zarządzeniem Burmistrza Łęcznej Nr 51/2019 
z dnia 18 kwietnia 2019 roku, z powodów 
opisanych powyżej został rozpatrzony 
negatywnie. 
Pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku 
wymagałoby ponowienia procedury 
opiniowania i uzgadniania przedmiotowego 
projektu zmiany planu oraz kolejnego, 
trzeciego wyłożenia do wglądu publicznego, 
co wydłużyłoby jego sporządzenie o kolejne 5 
do 6 miesięcy. Mając na uwadze oczekiwania 
znacznej liczby mieszkańców gminy odnośnie 
jak najszybszego uchwalenia przez Radę 
Miejską w Łęcznej przedmiotowego projektu 
zmiany planu, takie rozwiązanie nie jest w 
chwili obecnej brane pod uwagę przez organ 
sporządzający niniejszą zmianę planu. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zauważyć o jak ważnych 
sprawach Urząd decyduje na 
długie lata. 
Z uwagi na mój wiek, jest to 
ostatni moment, żeby mieć 
możliwość realizacji planów 
wynikających z tytułu prawa 
posiadania własności w postaci 
opisywanej, tak niewielkiej w 
zasobach gminy, nieruchomości 
gruntowej. 

32 30.07.2019 Jaworski Jerzy 
Ciechanki 
Krzesimowskie 15 
21-010 Łęczna 

Wnoszę o przekształcenie działek 
nr 412, 413 położonych w 
Zakrzew z użytkowania 
rolniczego na działki budowlane. 

412, 413 
Zakrzów 

61R 
 X 

Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

12 września 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowe działki znajdują 
się w terenie rolnym z możliwością realizacji 
zabudowy służącej gospodarce rolnej (RZ). 

33 30.07.2019 Ogórek Witold 
Wierzbowa 19/9 
21-010 Łęczna 

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 
4.07.2019 (urzędowe tablice 
ogłoszeń BIP) o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu Zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna 
wnoszę o: 
zmianę przeznaczenia należącej 
do mnie działki nr 69/4 położonej 
w miejscowości Rossosz gm. 
Łęczna z terenu rolniczego 
wyłączonego z zabudowy na 
terenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usług turystyki (MN/UT), lub 
zagrodowej. 
Uzasadnienie: 

69/4 
Rossosz 

9R 
2KDG1  X 

Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

12 września 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Przedmiotowa działka na etapie opiniowania i 
uzgadniania projektu zmiany planu 
przeznaczona była pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. 
Ze względu na występowanie na niej, zgodnie 
z ewidencją, gruntów rolnych klas: RII i RIIIa, 
została objęta wnioskiem do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uzyskanie zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze. Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi decyzją (GZ.tr.602.36.2018) z dnia 25 
października 2018 roku nie wyraził zgody na 
przeznaczenie tych gruntów na cele 
nierolnicze. W uzasadnieniu swej decyzji 
Minister zauważył m.in. iż w sołectwie 
Rossosz znajduje się 26,6788 ha gruntów 
rolnych klasy I-III przeznaczonych na cele 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 działka leży wprawdzie w 
granicach 
Nadwieprzańskiego Parku 
Krajobrazowego (zachodnia 
granica działki pokrywa się z 
granicą parku), ale Uchwała 
Nr XIV/216/2016 Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z 
dnia 28 stycznia 2016 r. w 
sprawie Nadwieprzańskiego 
Parku Krajobrazowego 
zabrania budowania nowych 
obiektów budowlanych w 
pasie szerokości 100 m od 
linii brzegów rzek, jezior i 
innych naturalnych 
zbiorników wodnych (§ ust. 
1 pkt 6), a wskazana działka 
leży dużo dalej 

 areał działki to 1800 m
2
 

 wjazd na działkę może być 
zlokalizowany z jednej z 
dwóch dróg gminnych (leży 
w ich narożu) 

 na właściwej granicy z 
działką 69/3 jest przyłącze 
energetyczne również dla tej 
działki 

Nadmieniam, że w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna 
wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko wyłożonych do 
publicznej wiadomości w 
Urzędzie Gminy w dniach od 16 
marca 2016 r. do 14 kwietnia 

nierolnicze, ale dotychczas 
niezagospodarowanych. 
Podczas pierwszego wyłożenia do wglądu 
publicznego projektu zmiany planu, odnośnie 
tej działki wpłynął wniosek o przeznaczenie jej 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 
usługi turystyki, który Zarządzeniem 
Burmistrza Łęcznej Nr 51/2019 z dnia 18 
kwietnia 2019 roku, z powodów opisanych 
powyżej został rozpatrzony negatywnie. 
Natomiast pozytywne rozpatrzenie 
niniejszego wniosku w zakresie zabudowy 
zagrodowej jest niemożliwe, ze względu na to, 
że w tym zakresie nie jest on zgodny z 
obecnie obowiązującym Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łęczna. Zgodnie z tym dokumentem 
przedmiotowa działka znajduje się w terenie 
rolnym (R). 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-
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wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2016 r takie właśnie 
przeznaczenie tego terenu 
przewidywano – komu to 
przeszkadzało. 
Dzięki na przykład ustaleniu pasa 
wzdłuż zachodniej granicy parku 
(pokrywającej się z drogą 
gminną) umożliwiającego 
jakąkolwiek zabudowę ktoś nie 
uciekł by do gminy lepiej 
dbających o mieszkańców. 
Mimo wszystko proszę o 
pozytywne rozpatrzenie mojego 
wniosku. 

34 07.08.2019 Kurowski Mariusz 
ul. Krzemieniecka 
1/94 
20-124 Lublin 

Proszę o zmianę przeznaczenia 
działki nr 57/6 położonej w 
Ciechankach Łęczyńskich z rolnej 
na działkę z możliwością 
zabudowy zagrodowej. 

57/6 
Ciechanki 

Łęczyńskie 

94R 
30KDD  X 

Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

12 września 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku 
wymagałoby ponowienia procedury 
opiniowania i uzgadniania przedmiotowego 
projektu zmiany planu oraz kolejnego, 
trzeciego wyłożenia do wglądu publicznego, 
co wydłużyłoby jego sporządzenie o kolejne 5 
do 6 miesięcy. Mając na uwadze oczekiwania 
znacznej liczby mieszkańców gminy odnośnie 
jak najszybszego uchwalenia przez Radę 
Miejską w Łęcznej przedmiotowego projektu 
zmiany planu, takie rozwiązanie nie jest w 
chwili obecnej brane pod uwagę przez organ 
sporządzający niniejszą zmianę planu. 

35 08.08.2019 Matyjaszczyk 
Katarzyna i Piotr 
ul. Szkolna 2/71 
21-010 Łęczna  

Uprzejmie prosimy o 
przekształcenie naszej działki z 
działki rolnej na działkę 
zagrodową. Działka znajduje się 
w miejscowości Nowogród nr 
49/3 obręb Nowogród nr 0006 o 
powierzchni 0,89 ha. Pragniemy 
nadmienić, że wszystkie działki 
sąsiednie mają status działek 

49/3 
Nowogród 

71R1 
18KDD 
6KDL 

 X 
Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

12 września 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Podczas pierwszego wyłożenia do wglądu 
publicznego projektu zmiany planu, odnośnie 
przedmiotowej działki wpłynął wniosek o 
przeznaczenie jej pod zabudowę, który 
Zarządzeniem Burmistrza Łęcznej Nr 51/2019 
z dnia 18 kwietnia 2019 roku, ze względu na 
jego niezgodność z obecnie obowiązującym 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
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wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
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Oznaczenie 
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nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 
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Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
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……………… 
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wniosek 
uwzględ-
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wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zagrodowych. 
Bardzo prosimy o pozytywne 
rozpatrzenie naszej prośby. 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łęczna (przedmiotowa działka znajduje się w 
terenie rolnym z możliwością realizacji 
zabudowy służącej gospodarce rolnej (RZ)), 
został rozpatrzony negatywnie. 
Pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku 
wymagałoby ponowienia procedury 
opiniowania i uzgadniania przedmiotowego 
projektu zmiany planu oraz kolejnego, 
trzeciego wyłożenia do wglądu publicznego, 
co wydłużyłoby jego sporządzenie o kolejne 5 
do 6 miesięcy. Mając na uwadze oczekiwania 
znacznej liczby mieszkańców gminy odnośnie 
jak najszybszego uchwalenia przez Radę 
Miejską w Łęcznej przedmiotowego projektu 
zmiany planu, takie rozwiązanie nie jest w 
chwili obecnej brane pod uwagę przez organ 
sporządzający niniejszą zmianę planu. 

36 09.08.2019 Jodłowska Elżbieta 
Trębaczów 42 
21-010 Łęczna 

Proszę o przekształcenie działki 
nr 33/6 położonej w miejscowości 
Trębaczów gm. Łęczna z działki 
rolnej na budowlaną. Działka 
powstała w wyniku podziału 
działki nr 33/3. 
Działka położona jest przy drodze 
asfaltowej, znajdują się na niej 
media: gazociąg i wodociąg. 
Obok działki znajdują się dwie 
działki budowlane, na jednej 
rozpoczęła się budowa domu. 
Grunt jest bardzo dobrą 
lokalizacją pod zabudowę. 

33/6 
Trębaczów 

45MU 
80R 

 

 X 
Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

12 września 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowa działka znajduje 
się w terenie rolnym z możliwością realizacji 
zabudowy służącej gospodarce rolnej (RZ). 
Ponadto informuje się, że tylko niewielka, 
zachodnia część przedmiotowej działki (w 
pasie o szerokości około 10 metrów znajduje 
się w terenie przeznaczonym w projekcie 
zmiany planu pod zabudowę mieszkaniowo-
usługową. 

37 09.08.2019 VIGGO Sp. z o.o. 
Stara Wieś-Kolonia 
48B 
21-010 Łęczna 

Dla terenu zabudowy 2KU4. 
Proszę o dopisanie jako 
przeznaczenie podstawowe 
dopuszczające: usługi, handel i 
gastronomię. 

31 
Stara Wieś 

Kolonia 

2KU4 
1ZI  X 

Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  

  Nie uwzględniono. 
Pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku 
wymagałoby ponowienia procedury 
opiniowania i uzgadniania przedmiotowego 
projektu zmiany planu oraz kolejnego, 
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 z dnia 

12 września 
2019 roku 

trzeciego wyłożenia do wglądu publicznego, 
co wydłużyłoby jego sporządzenie o kolejne 5 
do 6 miesięcy. Mając na uwadze oczekiwania 
znacznej liczby mieszkańców gminy odnośnie 
jak najszybszego uchwalenia przez Radę 
Miejską w Łęcznej przedmiotowego projektu 
zmiany planu, takie rozwiązanie nie jest w 
chwili obecnej brane pod uwagę przez organ 
sporządzający niniejszą zmianę planu. 

38 13.08.2019 Tryk Henryk 
Ciechanki 
Krzesimowskie 32B 
21-010 Łęczna 

Proszę o zmianę studium i planu 
miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego dla działki Nr 
291/2 położonej w Ciechankach 
Krzesimowskich w całości pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
 

291/2 
Ciechanki 

Krzesimows
kie 

11MU 
63ZL 

17ZE1 

 X 
Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

12 września 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem część przedmiotowej działki 
znajduje się w terenie leśnym (ZL) oraz w 
terenach zieleni i terenach otwartych (Z). 
Ponadto informuje się, że południowa część 
przedmiotowej działki ( w pasie o długości 
około 60 metrów znajduje się w terenie 
przeznaczonym w projekcie zmiany planu pod 
zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

39 21.08.2019 Matyjaszczyk 
Katarzyna i Piotr 
ul. Szkolna 2/71 
21-010 Łęczna  

W związku z możliwością 
wnoszenia uwag odnośnie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego, pragniemy 
uzupełnić poprzedni wniosek 
złożony w dniu 08.08.2019 o 
szczegółowy opis sytuacji w jakiej 
się znaleźliśmy i czujemy się 
pokrzywdzeni. Prosimy o zmianę 
statusu działki z rolnej na działkę 
zagrodową w miejscowości 
Nowogród nr 49/3 o powierzchni 
0.89 ha. 
Działka, którą chcemy 

49/3 
Nowogród 

71R 
18KDD 
6KDL 

 X 
Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

12 września 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Podczas pierwszego wyłożenia do wglądu 
publicznego projektu zmiany planu, odnośnie 
przedmiotowej działki wpłynął wniosek o 
przeznaczenie jej pod zabudowę, który 
Zarządzeniem Burmistrza Łęcznej Nr 51/2019 
z dnia 18 kwietnia 2019 roku, ze względu na 
jego niezgodność z obecnie obowiązującym 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łęczna (przedmiotowa działka znajduje się w 
terenie rolnym z możliwością realizacji 
zabudowy służącej gospodarce rolnej (RZ)), 
został rozpatrzony negatywnie. 
Pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przeznaczyć na zabudowę 
zagrodową jako jedyna wzdłuż 
drogi nie jest przekształcona. 
Wszystkie wokół mają status 
działek o zabudowie zagrodowej. 
Doprowadzone są do niej media. 
Jest to jedyna luka na mapie, 
która nie została objęta 
przekształceniem. Mimo naszej 
prośby, licznych rozmowach i 
wnoszeniu uwag podczas 
wyłożenia planu wnioski są ciągle 
odrzucone. Nie mamy przy tym 
możliwości rozwoju na własnym 
gruncie. Niepokoi nas fakt, że 
nasz wniosek został odrzucony z 
powodu braku ujęcia działki w 
studium. Inne działki natomiast, 
również nie będącą w studium 
oraz podczas pierwszego 
wyłożenia planu (co przyznaje 
sam właściciel) zostały 
ostatecznie zmienione jako 
działki zagrodowe mimo, że tak 
jak my właściciel wnosił o działki 
budowlane. Konkretnie mowa o 
działkach w miejscowości 
Zakrzów 378/1, 379/1. Zgodnie z 
Zarządzeniem Burmistrza 
Łęcznej Nr 51/2019 z dn. 18 
kwietnia 2019 r. jedna działka, 
która nie jest w studium zostaje 
przekształcona inna odrzucona. 
Obie działki w tych dwóch 
przypadkach, tak samo posiadały 
status działki rolnej (RZ). 
Dlaczego więc jedna jest 

wymagałoby ponowienia procedury 
opiniowania i uzgadniania przedmiotowego 
projektu zmiany planu oraz kolejnego, 
trzeciego wyłożenia do wglądu publicznego, 
co wydłużyłoby jego sporządzenie o kolejne 5 
do 6 miesięcy. Mając na uwadze oczekiwania 
znacznej liczby mieszkańców gminy odnośnie 
jak najszybszego uchwalenia przez Radę 
Miejską w Łęcznej przedmiotowego projektu 
zmiany planu, takie rozwiązanie nie jest w 
chwili obecnej brane pod uwagę przez organ 
sporządzający niniejszą zmianę planu. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

wyróżniona, mimo, że leży daleko 
od drogi i nie ma wkoło niej 
zabudowy? A działka 
bezpośrednio przy drodze, którą 
otacza sąsiedztwo mieszkalne 
zostaje pominięte? Rozpatrzenie 
tych dwóch spraw ma zupełnie 
sprzeczne wyjaśnienie. 
Jak czytamy w wyżej 
wymienionym zarządzeniu, 
wniosek który wpłynął 20.02.2019 
r. odnośnie działek w 
miejscowości Zakrzów, działki 
zostały uwzględnione ponieważ 
„W projekcie zmiany planu 
wyznaczono teren zabudowy 
zagrodowej na częściach 
przedmiotowych działek zgodnie 
z zasięgiem terenu 
przeznaczonego pod tereny rolne 
z możliwością realizacji 
zabudowy służącej gospodarce 
rolnej (RZ), określonym w 
Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna” 
Zupełnie sprzeczne z powyższym 
uzasadnieniem dostaliśmy 
wyjaśnienie do naszej działki z 
miejscowości Nowogród nr 49/3, 
uwaga została złożona 
25.03.2019. „Wniosek nie jest 
zgodny z obecnie obowiązującym 
Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. 
Zgodnie z tym dokumentem 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przedmiotowa działka znajduje 
się w terenie rolnym z 
możliwością zabudowy służącej 
gospodarce rolnej (RZ).” 
Konkludując, mamy nadzieję, że 
Gmina Łęczna odniesie się 
pozytywnie do naszej uwagi i 
ujednolici swoje decyzje odnośnie 
przekształcenia działek o takim 
samym statusie. Chcielibyśmy, 
aby wszystkie działki obejmowało 
takie samo prawo. Wiele razy 
słyszeliśmy w Gminie, że brak 
działki w studium uniemożliwia jej 
przekształcenia, jednak widzimy, 
że dzieje się coś zupełnie 
odwrotnego do tych informacji. 
Działka w Nowogrodzie stanowi 
jedną przestrzeń, która nie jest 
objęta przekształceniem i 
wygląda jak przeoczenie 
urbanisty, który zajmuje się 
terenami gminy. Z każdej strony 
naszej działki inne tereny mają 
możliwość zabudowy 
zagrodowej. Prosimy o 
pozytywne rozpatrzenie naszej 
prośby. 

40 26.08.2019 Mitrus Grzegorz 
Ciechanki 
Krzesimowskie 71 
21-010 Łęczna 

Wniosek do Projektu Zmiany 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. 
Wnioskuję o przekształcenie 
działek 358, 359, 360 w 
Ciechankach Krzesimowskich na 
działki do zabudowy zagrodowej 
na długości 100 m od drogi 

358, 359, 
360, 375 
Ciechanki 

Krzesimows
kie 

dot. dz. 358,  
359, 360: 

54R 
41KDD 

 
dot.dz. 375: 

127RM 
54R 

 

 X 
Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

12 września 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Wniosek nie jest zgodny z obecnie 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. Zgodnie z tym 
dokumentem przedmiotowe działki znajdują 
się w terenie rolnym z proponowanym 
zakazem zabudowy (R), w którym nie 
dopuszcza się lokalizacji zabudowy. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

gminnej. Pomimo złożenia 
wniosku do Projektu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna w 
marcu 2019 roku nie został 
uwzględniony. 
W załączniku Nr 1 do 
Zarządzenia Burmistrza Łęcznej 
Nr 51/2019 z dnia 18 kwietnia 
2019 r. wynika, że wyżej 
wymienione działki nie mogą być 
przekształcone, ponieważ nie jest 
to zgodnie z obecnie 
obowiązującym Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. 
Pragnę poinformować, że o 
przekształcenie tych działek 
pierwszy raz wystąpiłem w roku 
2008 lub 2009. Ponieważ nie 
otrzymałem żadnej odpowiedzi 
po raz drugi wystąpiłem z 
wnioskiem w roku 2012. Na ten 
wniosek otrzymałem pismo, że 
Rada Gminy zajmuje się tym 
wnioskiem. Podczas wyłożenia 
do wglądu projektu Studium w 
2016 roku moje działki nie zostały 
przekształcone, dlatego 
napisałem wniosek do projektu 
studium o naniesienie zmian. 
Podczas wyłożenia do 
publicznego wglądu projektu 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna w 
2019 roku działki dalej nie były 

Podczas pierwszego wyłożenia do wglądu 
publicznego projektu zmiany planu, odnośnie 
przedmiotowych działek wpłynął wniosek o 
przeznaczenie ich pod zabudowę, który 
Zarządzeniem Burmistrza Łęcznej Nr 51/2019 
z dnia 18 kwietnia 2019 roku, ze względu na 
jego niezgodność z obecnie obowiązującym 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łęczna (przedmiotowe działki znajdują się w 
terenie rolnym z proponowanym zakazem 
zabudowy (R)), został również rozpatrzony 
negatywnie. 
Ponadto informuje się, że zgodnie z 
dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu 
Miejskiego w Łęcznej nie odnotowano, w 
latach 2008 i 2009, żadnych wniosków 
dotyczących przekształcenia przedmiotowych 
działek. Z kolei wniosek, dotyczący 
przekształcenia tych działek w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łęczna, złożony w listopadzie 2012 
roku, wpłynął do Urzędu Miejskiego w Łęcznej 
już po terminie (od 13 lutego 2012 roku do 19 
marca 2012 roku) składania wniosków, 
podanym w ogłoszeniu o przystąpieniu do 
sporządzania zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łęczna. W związku z powyższym, nie 
mógł on być pozytywnie rozpatrzony w 
procedurze zmiany studium, co w 
konsekwencji spowodowało, że wnioski 
późniejsze składane na pierwszym i drugim 
wyłożeniu projektu zmiany niniejszego planu, 
były niezgodne z uchwalonym wcześniej 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 183 – Poz. 7506



Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ujęte do zabudowy. Podczas 
publicznej dyskusji nad projektem 
planu poinformowano mnie, że za 
późno złożyłem wniosek do 
projektu studium, co jest 
całkowitą nieprawdą bardzo łatwą 
do sprawdzenia. 
Do projektu planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łęczna 
znowu złożyłem wniosek o 
przekształcenie tych działek do 
zabudowy zagrodowej. 
Wniosek ten znowu nie został 
załatwiony pozytywnie. Na 
ostatniej publicznej dyskusji 
podczas kolejnego wyłożenia do 
wglądu Projektu Planu 
Zagospodarowania 
poinformowano mnie, że gdybym 
złożył wniosek o przekształcenie 
tych działek w 2013 roku do 
projektu studium to być może 
byłby on pozytywnie rozpatrzony. 
W tym momencie jest to już 
jawna kpina urzędu w stosunku 
do zwykłego obywatela. 
Zadaję pytanie dlaczego wniosek 
o przekształcenie, który złożyłem 
do  
Urzędu Miejskiego w Łęcznej w 
2012 roku nie został przekazany 
do projektu Studium 
Zagospodarowania 
Przestrzennego w 2013 roku, czy 
jest to czynność przerastająca 
umiejętności pracowników 

Łęczna. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Urzędu Miejskiego, czy ich 
zaniedbanie i niekompetencja, a 
może wniosek zaginął? Do dzisiaj 
nie wiem, co się z nim stało, być 
może leży w ciemnych 
czeluściach biurek urzędników, 
albo po prostu został wyrzucony 
do kosza. Takie działanie jest 
sprzeczne z ogólnie przyjętą 
zasadą, że to urzędnik jest dla 
obywatela a nie odwrotnie.  
Wnioskuję także o 
przekształcenie części działki nr 
375 położonej w Ciechankach 
Krzesimowskich na długości 100 
metrów od zabudowań. 
W tym przypadku wniosek także 
został odrzucony, co jest już 
kompletną bzdurą, że na działce 
która już jest częściowo 
zabudowana nie mogę 
wybudować budynku 
mieszkalnego ani 
gospodarczego. 
Ludzie, którzy stworzyli Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego, byli chyba 
niepoczytalni i dziwię się, że 
Burmistrz i Rada Gminy nie 
zauważyli tego na etapie 
wyłożenia do wglądu projektu 
studium. W obecnym momencie 
posiadając działki 358, 359, 360 i 
375 na żadnej nie mogę niczego 
wybudować, chociaż są one 
usytuowane w idealnych 
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ci, której 
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wniosek 
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projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
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……………… 
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nie-

uwzględ-
niony 
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punktach przeznaczonych do 
zabudowy i normalnego życia. 
Pragnę serdecznie pogratulować 
wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do stworzenia tak 
wspaniałego Planu 
Zagospodarowania Gminy 
Łęczna. Tak trzymać dalej!!! 

41 26.08.2019 Krupińska Maria 
Witaniów 24 
21-010 Łęczna 

W związku z trwającymi 
konsultacjami społecznymi 
projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w Gminie 
Łęczna, składam następujące 
uwagi: 
Wyrażam stanowczy sprzeciw 
wobec „zmiany planu 
zagospodarowania 
przestrzennego w granicach 
administracyjnych Gminy z 
wyłączeniem miasta Łęczna” w 
zakresie obejmującym lokalizację 
rurociągu doprowadzającego 
wodę i odprowadzającego ścieki 
z elektrowni, która ma być 
budowana. W/w rurociąg będzie 
przebiegał przez moje grunty 
leżące we wsi Witaniów. 
1) Nie wiemy daty budowy 

elektrowni. 
2) Nie było spotkania inwestora z 

mieszkańcami Witaniowa, 
gdzie byłaby informacja 
dotycząca rurociągu wodnego: 
a) Jaki przekrój rur, na tak 

długim odcinku potrzebne 
będzie zamontowanie 

W zakresie 
obejmujący

m 
lokalizację 
rurociągu 

doprowadza
ją-cego 
wodę i 

odprowadza
ją-cego 
ścieki z 

projektowan
ej elektrowni 

Cały obszar 
zmiany planu  X 

Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

12 września 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Projektowana w gminie Łęczna elektrownia 
jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym i jej lokalizacja wraz z 
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wynika 
z krajowych koncepcji rozwoju 
elektroenergetyki co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubelskiego i 
jest elementem uzgodnienia projektu zmiany 
planu przez Zarząd Województwa 
Lubelskiego. Ponieważ jej projektowanie 
znajduje się obecnie dopiero w sferze 
koncepcyjnej, nie ma możliwości w chwili 
obecnej na uzyskanie szczegółowych 
informacji dotyczących różnego rodzaju 
technologii jakie będą wykorzystywane przy 
jej budowie a następnie podczas jej 
eksploatacji. 
Przebieg rurociągów: dla wodociągu i 
kanalizacji przeznaczonych do zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzenia ścieków elektrowni 
konwencjonalnej określa ich późniejsze 
orientacyjne położenie i nie jest ustaleniem 
obowiązującym, a jedynie informacyjnym 
projektu zmiany planu. Faktyczny przebieg 
wymienionego wyżej wodociągu i wymienionej 
wyżej kanalizacji zostanie ustalony w 
momencie realizacji projektowanej elektrowni 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

pomp 
przepompowujących wodę 
ich wielkość i moc na 
takim odcinku zależy od 
przekroju rur i ilość w m

3
 

przepompowujących wodę 
na sekundę. Ile będzie 
potrzeba takich urządzeń. 

b) Na jakiej głębokości będą 
układane w ziemi. 

c) Czy rolnikom będzie 
należała się 
rekompensata za 
użytkowanie przez 
elektrownię pasa ziemi i w 
jakiej formie. 

d) W razie awarii rurociągu 
będą ją usuwali nie 
patrząc czy pole jest 
obsiane i kto pokryje straty 
rolnika. 

e) Lokalizacja rurociągu 
biegnie po lepszej klasie 
gruntu II i III. 

3) Kiedy zakładano: wodę, 
telefon, gaz ziemny, wymiana 
sieci elektrycznej na kabel 
ziemny, to przedstawiciele 
geodezji sporządzający w/w 
plany byli w terenie fizycznie 
spotykali się bezpośrednio z 
mieszkańcami, w tym 
przypadku tego nie było, 
chyba plany robiono na 
podstawie zdjęć satelitarnych. 

W tej sytuacji forma „zamrażania” 
gruntu pod teoretyczną 

w miejscowości Stara Wieś i na tym etapie 
możliwe będzie ustalenie jego faktycznego 
przebiegu. Wtedy też możliwa będzie 
ewentualna zmiana obecnie obowiązującego 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Gminy Łęczna i 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna w tym 
zakresie jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

inwestycję jest dla nas nie do 
zaakceptowania. 

42 26.08.2019 Gliniewicz Piotr 
Karolin 2 
21-010 Łęczna 
(podpisany ponadto 
przez: 
Lipiński Sylwester 
Witaniów 26 
Krupińska Maria 
Witaniów 
Włodarczyk Marcin 
Karolin 12 
Gliniewicz 
Władysława 
Karolin 3 
Gliniewicz Andrzej 
Karolin 3 
Gliniewicz Małgorzata 
Karolin 3) 

W związku z nowymi 
konsultacjami społecznymi 
projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Łęczna 
podtrzymujemy część złożonych 
w pierwszym etapie uwag: 
1. Nie wyrażamy zgody wobec 

zapisów w „Zmianie planu 
zagospodarowania 
przestrzennego w granicach 
administracyjnych gminy z 
wyłączeniem miasta Łęczna 
dotyczących możliwości 
lokalizacji rurociągu 
doprowadzającego wodę dla 
planowanej elektrowni oraz 
odprowadzającego ścieki na 
naszych gruntach we wsi 
Karolin i Witaniów. Lokalizacja 
tej infrastruktury ograniczy 
prowadzenie działalności 
rolniczej oraz swobodne 
dysponowanie gruntami 
narażając nas na straty 
finansowe. Prowadzenie 
działalności rolniczej będzie 
ściśle uzależnione od 
terminów budowy rurociągów 
oraz okresowych prac 
modernizacyjnych. W 
skrajnych sytuacjach prace 
doprowadzą do zniszczenia 
naszych upraw oraz utrudnią 
lub uniemożliwią dostęp do 

W zakresie 
obejmujący

m 
lokalizację 
rurociągu 

doprowadza
ją-cego 
wodę i 

odprowadza
ją-cego 
ścieki z 

projektowan
ej elektrowni 

w 
miejscowoś

ci Stara 
Wieś 

Cały obszar 
zmiany planu  X 

Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

12 września 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Projektowana w gminie Łęczna elektrownia 
jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym i jej lokalizacja wraz z 
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wynika 
z Koncepcji Krajowych rozwoju 
elektroenergetyki co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubelskiego i 
jest elementem uzgodnienia projektu zmiany 
planu przez Zarząd Województwa 
Lubelskiego. Ponieważ jej projektowanie 
znajduje się obecnie dopiero w sferze 
koncepcyjnej, nie ma możliwości w chwili 
obecnej na uzyskanie szczegółowych 
informacji dotyczących różnego rodzaju 
technologii jakie będą wykorzystywane przy 
jej budowie, a następnie podczas jej 
eksploatacji. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

pozostałej części pól. Straty te 
mogą być zminimalizowane 
poprzez rekompensaty 
finansowe, o ile uda się je 
uzgodnić na uczciwym 
poziomie. Takiej gwarancji 
jednak nie ma. Co jednak 
najistotniejsze, zapisy planu 
uniemożliwią nam w 
przyszłości staranie się o 
zmianę przeznaczenia 
gruntów na lokalizację 
obiektów budowlanych, nawet 
tych związanych z rozwojem 
naszych gospodarstw rolnych i 
agroturystycznych. Tym 
samym ich realna wartość 
będzie niższa. Ponadto 
lokalizacja rurociągu 
uniemożliwi zmianę 
charakteru dotychczasowych 
upraw w kierunku 
sadownictwa. 

2. W Prognozie oddziaływania 
na środowisko nie 
przeprowadzono analizy 
wariantowej, którą uznano za 
„niecelową”. Nie uzasadniono 
również braku rozwiązań 
alternatywnych w odniesieniu 
do przedsięwzięć nie 
będących inwestycjami celu 
publicznego. Jest to 
niezrozumiałe, gdyż najmniej 
kolizyjną lokalizacją przebiegu 
rurociągu jest umieszczenie 
go bezpośrednio pod drogą 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(2003L). 
3. Przypominamy, że forsowany 

obecnie projekt budowy 
elektrowni w technologii 
zgazowania węgla (IGCC) jest 
nierealny. Zatem zapisy w 
planie uwzględniające nawet 
hipotetyczną możliwość 
realizacji jej infrastruktury są 
działaniem na szkodę 
mieszkańców. W związku z 
tym przeznaczenie kolejnych 
gruntów pod teoretyczną 
inwestycję jest 
niedopuszczalne. 

4. Wnosimy o pozostawienie 
zapisów planu odnoszących 
się do nieruchomości objętych 
planowanym rurociągiem 
doprowadzającym wodę oraz 
odprowadzającym ścieki dla 
planowanej elektrowni – w 
dotychczasowym kształcie 
(bez zmian). W szczególności 
wnosimy, aby plan – tak jak 
dotychczas – nie dopuszczał 
do realizacji w/w infrastruktury 
na terenach miejscowości 
Witaniów i Karolin. 

43 26.08.2019 Edwanex sp. z o. o. 
sp.  
Rossosz 2 
21-010 Łęczna 

Uwagi do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łęczna 
opracowanego na podstawie 
uchwały nr XXVIII/184/2013 Rady 
Miejskiej w Łęcznej z dnia 27 
lutego 2013 r., zmienionej 
uchwałą Nr XXXIII/178/2017 

Obszar 6P 
Rossosz 

6P 
 X 

Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

12 września 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
W zakresie proponowanych zmian zapisów 
dotyczących §38 ust. 4 pkt 1 i 4, w przypadku 
punktu 1 związane jest to z niezgodnością z 
obecnie obowiązującym Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łęczna, w zakresie systemów energii 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 
29 marca 2017 r. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm., tj. Dz. U. 
2018 r., poz. 1945), wnoszę do 
wyżej wymienionego projektu 
Planu, następujące uwagi: 
I. Uwagi do obszaru 6P tereny 
produkcji, składów i magazynów 
§38 ust. 4 Zasady kształtowania 
zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu z 
zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8; 
Wnioskuję o uzupełnienie 
zapisów tekstu 
 pkt. 1 – utrzymuje się 

istniejącą zabudowę z 
możliwością realizacji 
remontów oraz rozbudowy, 
przebudowy i nadbudowy, 
adaptacji istniejących 
obiektów zgodnie z 
przeznaczeniem 
podstawowym i 
dopuszczalnym; dla rejonu 6P 
– dopuszcza się realizację 
systemów energii odnawialnej 
i kogeneracji 

 pkt. 4 dla rejonu 6P – 
dopuszcza się realizację 
przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których 
sporządzenie raportu może 

odnawialnej i kogeneracji, natomiast w 
przypadku punktu 4 wprowadzenie 
proponowanego zapisu związane byłoby z 
koniecznością powtórzenia procedury 
opiniowania i uzgadniania projektu zmiany 
planu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Lublinie oraz kolejnym, trzecim 
wyłożeniem projektu zmiany planu do wglądu 
publicznego, co wydłużyłoby jego 
sporządzenie o kolejne 5 do 6 miesięcy. 
Mając na uwadze oczekiwania znacznej liczby 
mieszkańców gminy odnośnie jak 
najszybszego uchwalenia przez Radę Miejską 
w Łęcznej przedmiotowego projektu zmiany 
planu, takie rozwiązanie nie jest w chwili 
obecnej brane pod uwagę przez organ 
sporządzający niniejszą zmianę planu. 
W zakresie proponowanych zmian zapisów 
dotyczących §38 ust. 4 pkt 6 i 8, związane jest 
to z niezgodnością z obecnie obowiązującym 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łęczna odnośnie powierzchni zabudowy oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. 
W zakresie proponowanych zmian zapisów 
dotyczących §38 ust. 5 pkt 2, związane jest to 
z niezgodnością z obecnie obowiązującym 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łęczna, w zakresie systemów energii 
odnawialnej. 
W zakresie proponowanych zmian zapisów 
dotyczących §38 ust. 5 pkt 4 i 5, 
wprowadzenie proponowanego zapisu 
związane byłoby z koniecznością powtórzenia 
procedury uzgadniania projektu zmiany planu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

być wymagane, pod 
warunkiem zastosowania 
środków umożliwiających 
ograniczenie wystąpienia 
negatywnych ich oddziaływań, 
w szczególności na sąsiednie 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej zagrodowej i 
jednorodzinnej. W 
uzasadnionych przypadkach, 
kiedy ochrona elementów 
przyrodniczych nie jest 
możliwa, nakazuje się 
podjęcie działań mających na 
celu naprawienie 
wyrządzonych szkód poprzez 
kompensację przyrodniczą 

 pkt. 6 powierzchnia zabudowy 
nie może przekroczyć 85% 
powierzchni działki 
budowlanej/rejonu 
bilansowego 

 pkt. 8 – i nie mniejsza niż 10% 
powierzchni działki 
budowlanej w rejonie 
bilansowym 6P 

Ust 5. Ustala się następujące 
zasady kształtowania formy 
zabudowy z zastrzeżeniem Ust. 
6, 7 i 8; 
Wnioskuję o uzupełnienie 

zapisów tekstu 
 pkt. 2 maksymalna wysokość 

zabudowy nie może 
przekraczać 20 m za 
wyjątkiem istniejących 
obiektów budowlanych oraz 

Lublinie oraz kolejnym, trzecim wyłożeniem 
projektu zmiany planu do wglądu publicznego, 
co wydłużyłoby jego sporządzenie o kolejne 5 
do 6 miesięcy. Mając na uwadze oczekiwania 
znacznej liczby mieszkańców gminy odnośnie 
jak najszybszego uchwalenia przez Radę 
Miejską w Łęcznej przedmiotowego projektu 
zmiany planu, takie rozwiązanie nie jest w 
chwili obecnej brane pod uwagę przez organ 
sporządzający niniejszą zmianę planu. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

elementów istniejących i 
projektowanych obiektów 
budowlanych wynikających z 
technologii produkcji, w tym 
masztów, kominów oraz 
systemów energii odnawialnej 

 ust. 4 nie dotyczy rejonu 
bilansowanego 6P 

 ust. 5 nie dotyczy rejonu 
bilansowego 6P 

Uzasadnienie 
Wersja projektu miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego po II wyłożeniu, 
pomimo uwzględnienia jednego z 
postulatów naszej firmy, 
ogranicza ilość i jakość 
projektowanej przestrzeni 
przemysłowej rejonu 
bilansowanego 6P. Dla potrzeb 
określenia parametrów, cech, 
wskaźników i gabarytów nowej 
zabudowy, Plan powinien 
bazować na istniejących 
zasadach kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania 
terenów przemysłowych 
związanych z procesami 
technologicznymi huty szkła oraz 
umożliwiać w przyszłości 
ewentualne pozyskanie w 
procesach produkcji energii 
odnawialnych, która jest jednym z 
istotnych komponentów 
zrównoważonego rozwoju, 
przynoszącym wymierne efekty 
ekologiczno–energetyczne. 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

W planie nie uwzględniono 
wymogów dotyczących ochrony 
środowiska związanych z 
istniejącymi obiektami 
przemysłowymi Huty Szkła. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 26 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na 
środowisko (Tekst jednolity: Dz. 
U. 2016 poz. 71) – instalacje do 
produkcji szkła, w tym włókna 
szklanego lub wyrobu ze szkła” - 
wymagają uzyskania decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach. Rozbudowa 
zakładu (huta) kwalifikuje się do § 
3 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia 
jako: przedsięwzięcia polegające 
na rozbudowie, przebudowie lub 
montażu realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia 
nie osiąga progów określonych w 
ust. 1, o ile progi te zostały 
określone. 
Sejmik Województwa 
Lubelskiego w 2012 r. przyjął 
Program Ochrony Środowiska 
Województwa Lubelskiego 
(POŚWL, uchwała Nr 
XXIV/398/2012 Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z dnia 
30 lipca 2012 r.). Zgodnie z tym 
dokumentem plany 
zagospodarowania 
przestrzennego powinny 
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Lp. Data wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszającego 

wniosek 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
2019 roku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

wskazywać i uwzględniać między 
innymi działania na rzecz 
wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii. 
Zgodnie z treścią Prognozy 
oddziaływania na środowisko 
zmiana MPZP będzie realizowała 
cele Strategii Rozwoju Kraju: 

 Dywersyfikacja źródeł i 
efektywne wykorzystanie 
energii oraz reagowanie na 
zagrożenia naturalne; 

 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 
na obszarach wiejskich; 

 Wzrost znaczenia odnawialnej 
energetyki rozproszonej. 

Realizacja ochrony powietrza i 
klimatu ma następować poprzez 
redukcję zanieczyszczeń 
pochodzących z zakładów 
usługowych i produkcyjnych, 
która polegać będzie na 
unowocześnianiu istniejących 
zakładów w kierunku 
zmniejszenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 
Wnioskowane przez naszą firmę 
zapisy odnośnie systemów 
energii odnawialnej bez wątpienia 
stanowią realizację celów 
nakreślonych w cytowanych 
powyżej fragmentach Prognozy 
oddziaływania na środowisko. 
Przedmiot wprowadzonych 
ustaleń projektu Planu narusza 
interes prawny właścicieli 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 195 – Poz. 7506



Lp. Data wpływu 
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nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
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Burmistrza 
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wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
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……………… 
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Uwagi 

wniosek 
uwzględ-
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niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

nieruchomości i jest niezgodny z 
deklarowanym przez właściciela 
dalszym kierunkiem rozwoju 
obszaru objętego przedmiotowym 
projektem planu, 
uwzględniającym nowoczesne i 
efektywne rozwiązania w 
aspekcie ochrony środowiska. 
Zgodnie z art. 2 pkt 1 
wymienionej ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym walorami 
ekonomicznymi przestrzeni są 
takie cechy przestrzeni, które 
można określić w kategoriach 
ekonomicznych. Rozstrzygnięcia 
dotyczące przeznaczenia 
terenów na określone cele 
powinny dążyć do optymalizacji 
wykorzystania i rozwoju 
gospodarczego danego obszaru 
uwzględniającego ograniczenia 
przyrodnicze, środowiskowe i 
inne występujące na danym 
obszarze. Jednocześnie przy 
ocenie ekonomiki rozstrzygnięć 
należy brać pod uwagę 
ewentualne skutki finansowe 
uchwalenia planu, o których 
mowa poniżej. 
Poza tym przedmiotowy plan nie 
uwzględnia walorów 
ekonomicznych przestrzeni oraz 
prawa własności właścicieli 
poprzez brak utrzymania oraz 
możliwości kontynuacji 
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wniosku 

Nazwisko i imię, nazwa 
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i adres zgłaszającego 
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Oznaczenie 
nieruchomoś

ci, której 
dotyczy 
wniosek 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoś
ci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
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……………… 
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Uwagi 
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niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rozbudowy istniejących oraz 
planowanych funkcji związanych 
z działalnością istniejącego 
zakładu Huty Szkła, zgodnie z 
programem rozwoju zakładu 
postulowanym przez właściciela. 
W związku z powyższym 
niezbędne stało się postulowanie 
wprowadzenia przynajmniej 
niezbędnych zapisów w tekście 
planu, które pozwolą nie 
zablokować w dalszej 
perspektywie rozwoju firmy, która 
jest jednym z największych 
zakładów przemysłowych w 
Gminie Łęczna i która, jak do tej 
pory będzie promować i 
rozpowszechniać nowoczesne 
rozwiązania na terenie Gminy 
Łęczna. 
Postulowane zmiany są zgodne z 
ustaleniami Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna 
uchwalonego uchwałą Nr 
XXIV/124/2016 r. Rady Miejskiej 
w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 
2016 roku. 

44 28.08.2019 Wójcik Michał - Marta 
Stara Wieś Stasin 80 
21-010 Łęczna 
(podpisany ponadto 
przez: 
Bielak Stanisława Nr. 
292 
ul. Armii Krajowej 

Uwagi i wnioski mieszkańców 
wobec projektu zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Łęczna. 
W związku z ponownymi 
konsultacjami społecznymi 
projektu zmiany miejscowego 

W zakresie 
obejmujący

m 
lokalizację 
korytarza 

transportow
ego węgla 

dla 

Cały obszar 
zmiany planu  X 

Zarządzenie 
Nr 120/2019 
Burmistrza 

Łęcznej  
z dnia 

12 września 
2019 roku 

  Nie uwzględniono. 
Podczas pierwszego wyłożenia do wglądu 
publicznego projektu zmiany planu, wpłynęło 
szereg wniosków dotyczących zmniejszenia 
szerokości projektowanego korytarza 
transportowego węgla do planowanej 
elektrowni do 50 m, które zostały pozytywnie 
rozpatrzone Zarządzeniem Burmistrza 
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wniosku 
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planu dla 
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Burmistrza 
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Nr …../…../2019 
z dnia 
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nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3/27 
21-010 Łęczna 
Wójcik Henryk 
Stara Wieś Stasin - 
31 
Wójcik Janina 
Stara Wieś Stasin - 
80 
Wójcik Michał 
Stara Wieś Stasin - 
80 
Chmura Grzegorz 
Stara Wieś Kolonia 5 
Chmura Iwona 
Stara Wieś Kolonia 
Stefaniak Grażyna 
Stara Wieś Stasin) 

planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Łęczna, 
składamy następujące uwagi i 
wnioski: 
1. Podtrzymujemy sprzeciw 

wobec zapisów „Zmiany planu 
zagospodarowania 
przestrzennego w granicach 
administracyjnych gminy z 
wyłączeniem miasta Łęczna” 
w zakresie obejmującym 
lokalizację korytarza 
transportowego dla elektrowni 
w miejscowości Stara Wieś. 
Choć w obecnej wersji 
projektu planu 
zagospodarowania korytarz 
jest mniejszy od poprzedniego 
to jego wytyczenie ograniczy 
prawo własności do 
dysponowania naszymi 
gruntami, narażając nas na 
wymierne straty finansowe. 
Wiele hektarów ziemi rolnej 
zostanie całkowicie wyłączona 
z użytkowania lub jej 
wykorzystanie będzie 
ograniczone do niewielkich 
pozostałych fragmentów 
wzdłuż linii transportowej. 
Proponowany korytarz dla 
transportu węgla doprowadzi 
również do defragmentacji pól 
uniemożliwiając do wielu z 
nich dojazd. Część 
gospodarstw zostanie 
pozbawiona głównego źródła 

projektowan
ej elektrowni 

w 
miejscowoś

ci Stara 
Wieś 

Łęcznej Nr 51/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 
roku. 
Dalsze zmniejszanie jego szerokości lub 
całkowite usunięcie go z ustaleń projektu 
zmiany planu nie jest już możliwe, gdyż 
projektowana w gminie Łęczna elektrownia 
jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym i jej lokalizacja wraz z 
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wynika 
z krajowych koncepcji rozwoju 
elektroenergetyki co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubelskiego i 
jest elementem uzgodnienia projektu zmiany 
planu przez Zarząd Województwa 
Lubelskiego. 
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Miejskiej w Łęcznej - 
Załącznik do Uchwały  

Nr …../…../2019 
z dnia 

……………… 
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Uwagi 

wniosek 
uwzględ-
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wniosek nie-
uwzględ-

niony 

wniosek 
uwzględ-

niony 

wniosek 
nie-

uwzględ-
niony 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

utrzymania jaki stanowi dla 
nich uprawa rolna. Lokalizacja 
bliżej niedookreślonego 
korytarza transportowego 
spowoduje pogorszenie 
warunków akustycznych w 
naszych domach. Nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, że 
tak stanie się w przypadku 
realizacji w jego granicach linii 
kolejowej. Tymczasem takiej 
informacji nie zawiera 
załączona prognoza 
oddziaływania na środowisko. 
Jej autorzy skupili swoją 
uwagę głównie na 
pogorszeniu klimatu 
akustycznego związanego z 
rozwojem komunikacji 
samochodowej. 

2. Niezrozumiałe dla nas jest 
umieszczenie na rysunku 
planu zapisów dotyczących 
„niekorzystnych warunków do 
realizacji zabudowy”. W 
projekcie uchwały i prognozie 
oddziaływania na środowisko 
brak informacji co to za 
jednostka planistyczna, w 
oparciu o jakie kryteria 
proponowany obszar został do 
niej zakwalifikowany. 
Skutkiem takich zapisów 
będzie spadek wartości 
nieruchomości. Czy gminę 
stać na zapłacenie 
odszkodowań w momencie 
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uwzględ-
niony 
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zbywania nieruchomości z 
tego terenu? 

3. Przypominamy, że forsowany 
obecnie projekt budowy 
elektrowni w technologii 
zgazowania węgla (IGCC) jest 
nierealny. Zatem jakkolwiek 
zapisy w planie 
uwzględniające hipotetyczną 
możliwość realizacji jej 
infrastruktury są działaniem na 
szkodę mieszkańców. W 
związku z tym przeznaczanie 
kolejnych gruntów pod 
teoretyczną inwestycję jest 
niedopuszczalne. 

4. Wnosimy o pozostawienie 
zapisów planu odnoszących 
się do nieruchomości objętych 
planowanym korytarzem 
transportowym - w 
dotychczasowym kształcie 
(bez zmian). W szczególności 
wnosimy aby plan - tak jak 
dotychczas - nie dopuszczał 
do realizacji w/w infrastruktury 
na terenie miejscowości Stara 
Wieś. Ponadto wnioskujemy o 
usunięcie z rysunku projektu 
planu zagospodarowania 
przestrzennego zapisów 
dotyczących „niekorzystnych 
warunków do realizacji 
zabudowy”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łęcznej 
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XVI/92/2019 

Rady Miejskiej w Łęcznej 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łęcznej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

Realizacja inwestycji prowadzona będzie sukcesywnie w miarę możliwości finansowych gminy, przy 

zachowaniu zasady uwzględniającej interes publiczny oraz rachunek ekonomiczny liczony wielkością 

poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej inwestycji 

infrastrukturalnej. Przy realizacji zadań przewiduje się współdziałanie z podmiotami publicznymi i 

prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie gminy w celu optymalizacji wydatków. 

 

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej – budowa dróg gminnych, 

należących do zadań własnych gminy będą pochodzić z budżetu gminy przy wykorzystaniu w miarę 

możliwości dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 

Realizacja zadań z zakresu infrastruktury technicznej – budowa infrastruktury wod.-kan. finansowana 

będzie przez spółki gminne i z udziałem gminy (PGKiM Łęczna sp. z o.o., Łęczyńska Energetyka sp. 

z o.o.) zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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