
a) MÓżyc pasy zeen lowaEyszą.e]

* nrach rcfgEn]-a]ących drog

pomędfy.hodn Ien] a J.fdnlą w ponac sfpaeru
rąEjf Vgo|(G.

b) d|a |erenówÓfuady.h rea fow
ą kazdÓBzÓwo na oka zac]ę s..uek

,) dopuv-a sę W p*€ ze en 
'owauvsfac]moż 

Wość
a) Óka foł3ń a sed
b) o|a fowań a W pase zie en lowazyyą.ejm ery podorow}ń

s16. stlefy techńiczńe' dolyczy t zalączńikugraficżnyńnl1:
uivardfońy.h zadrzeweń

oka fowanych w odeqlÓścach m ersuych i f vJyn ka]ą z rze] ok
uzyskanle f gody zażądf 3]ąĆego s e. ą
2' obsfary oqlaniczoneoÓ UżylkÓw

1) w nrere oddfarywań ektem y a|loślady dopuszcza s'ę:
ą pas fe|en zolłyinel
b)'nfraśrUktUręle.hncznązwązanązauto51ladą

'o0' oo''"'ęa.!o'o ' oro.oo, o9o'' 'a ęa) produkĆrę ro ną 
'akąrak 

sady o
b) zakaz okalzac] budytrków m eszka nych

3) u śre'€ tcąf woścj
klmalu aklstycznego bldynk chron. pĘed hał.sem popĘez rozwązan|a te.|]ń cfńd

3. w obsfare osfanczonego d3 napowelrznel n erekl.oenergetycfnel
22o kV plzechodzące] pĘez lereny uabudoł} leclritno - produkcyjną

In uslaa sę ńaslępljąĆe zasady

1) zakaz okaiuacl zabudowy
2) dopusfcza sęfea|zac]ec?gospeŚzyc[wz'eeń niskie]

lr0 kV pr2chodfa.e] pĘez lereny uabudo!],

1) uakaz okarzacl zabudowy
2) dopusf.za s ę.€alzacre. a]]ow peszych w Ze en n skie]

s.edńego iapę.a przef lefeny zabudowy teĆhńżno produkcyne]
wyńosfąĆyń 200 in uslaa się ń6s1ęp!]ące uasady

1) zakaz oka zacr zabudosy
2) dopusfcfa sę lea uac]P ca!ówp'eszych u z e eN I ske] ściezek rowerowyclr

Fn ] 6 MPA pPechodzą.eqo przeż leleny zabJdowy le.hndno -
ol0dlkcy]neJ wynosuą.ym 40 o m po 20 0 m w ob e slrcny od os gafÓĆalu Uśaa sę naslepu,ące

1) uakaz oka zact wszekel zabudowy
2) obowąfek zapewnena swobodneqo do]azdu do seci nlrasfu|lury leńnćhe' ońf

swÓbÓdńego pżeń esf.fań a sęwfdłuz ga:ociągu
3) dcpLŚfĆfa Śę Óka żaĆ]e s ec podfeńnego lfbro]ena lechncfneqo pÓ Ufqodn eniu ńa

wórunkaĆh ok.ś oiycl] pżeż Ópelatola 9afo.ą9u4) hkaf M.rfenia dftw klze*owwpase'10ń po 2 0 ń od oŚ' 93u oc fuU5) :akaz prowad:eń a df ała no.c ńo9ącej fa9loz . l.wałosc aafÓcą!| pÓdcuas ekśpÓabĆ]i

śrefyochromEwWje|osc100ń
3' slfela od koe - 200 ń od ska]nego toJu bLdo

waruńk zagoŚpodalowańla d a p



s 17. oa rclenu nf 1 2.3 pzeznaczońeoo pod akly{ność goŚpodarcza nezaeżne od lunkc]
woda.e] uĘerniarą.ych lunk.]am ńogacyń wys|9powac W glańcaclr
]ediofnacfÓ.9o deńnogana może być {Jod'lkowo za9oŚpÓdarÓWane fnlegńwEne obŚ|u9!]ące

1) komun]ka.]a kolowa we\łnę1rfna plztstosowana do nanspod!.9zkego
2l komun'ka.la o €sza
3) pa ng lełnętun€ biansu]a.e v ]oo 9o po|żeby pa ngoue dja le.enu
4) f.eń tlpernralala zo acy]na
5) dl0bne funk.]e lsłlqowe adn n s|llcy]ie o€z lQaizena n'lasrlkNry iechncfne]

cli wod!.ej l uzupernqąc,lh
p'fek*.Ja.el 10 óń sumy E.y3lk'ch powi.lzchn' Uzy*opych nE będąĆ€ samodfe|.ym

6) Ualzefua ' e|emenly Jnlr*tlnuly lŃńnic.nej np*ymaqające vyd,ie|efia d|a nEh
n ea|ołej nieruchmośc'
.| (ządzenń b|ekomtnk.cyrn. lypu .bonerckE u€zly dostępu śanóańM 

'alykób|@ oraz ap.rly o!ó|no'lostępn. * k5b n&h lebkomun'k*yjnrh 
' 
n. śfupach

bl sEqe tansfomalofore {az z Ś{obodnyń doFżdem payslsNa^ym do Śpuęfu

513' U.|l|.n|l dÓtycżące tolenów P - pods|alowo pzPzna.zene zabldowa €chnczno -
plodukcyjna w fakes]e klolĆ0o ń]eŚfcfą s ę1l obekry produk.yne

2) IalBiy magazynove bauy budowan.' bazy sPl.ęlÓwo tanspo'1owe olaf rń6 bazy
fapre.fa prooukcytne

1) h.ndelhuńoyv 
' 
dela|iżnv.

2| gt.qe p.|N' s1-)ć obsfugi ślońy L śl-F ŚeMŚNe' slac]e aubgazu bafy taŃponM
3l żembŚ|o usluqM dlobńe'

5) adń'n'stEF qospodalż i biuń
o z'e|€ń 

'4|acina ' 
uuądzon.

?) ufzadzen'a Śec' 
'nfi.s1.uktury 

1echn ąne]d|a obsfugj dz'alł
2' Moż|iwość w..i'nlN.n.a podżńłów *e.ąiŹ |.ren!

1) llaklowan6terenUrakor.dna ńefuchomogÓ iedan nweslol
2) podfa]y na2.10 nerUclromośc o pow fgodńych zprelerenc]ami nwesloów podwaiuńk.ń

zapewn6na wsuyŚlk'm dz aikom bezpołedmB]obślug z dróg pub .fiych !bwewnęlżnych
3' PlEń.try i w.kaźn]ki zzqospodalowani. lol.nu:

1) wiekośćpowerz.hn u.budowywstoŚunkudopowe2.hnidf a]k newęĆe,ńż60%
?) Pow'.rzchi a boroqLczn e cyn
3) dqafd do t€.enow P z dfug pub|cznych KD 

' 
wewiętnnyĆh KDW

4) prog.an pa*nsowy garazowy
ą nB|.zy Nblć 

'ndywdua|nie 
d|. famEżoreoo śpGobu Uzy1kNań'a Ćo ńąń^'el

p.*ryMEce Dotż€hy zatudn'onycń | wy.'kąące z przy]ębj t€.hndogl plÓdukq'
b) w pąypadku Usfug kmećyjnyc

1 ńEFc. prsbjB.€ na 25ńż pfu€żchń' uzy'kowel |oka|u

5} n.k&uj. 9ię aby d'ala|ność plÓdukc-ylĄa. skl.(lowa i maqayńŃa o.au dz'Janoś.
ha.d|Wa usfugNa' *yMjrŹ |ub żem'eśh'ąa preadzona fqo

fr€Śzkanos.ym' ' pues1zenań' publ]cfnym €.ódfen€ń pelnym |Ub p5*m fĘen]

qrańcedfa|kwsf.fe9ó|noścfewf9ęd!n.wy1ważańyhakŚ.w
lub św]alło Ó dufym nalęfeniu |Ub fe *ględ! na lodza] le] dfała|nośc . ].ś ńóolby on
obn fac]akośó ślÓdowSka fam eszkań a

6) dopu3..za Śe oka zaqę dom'nanlły9okoścowych
4' P.|.ń.tly I w.k.żniki kształtowania fsbudowy:

1) ńa zab(dÓły w do 200 ń Ód n
r pÓzos'a//'l ł,pddL" l 'qod' e f p.ale. bLdÓ^|,',.



2) qabaryly zabudowy anych 0ry9 ńa nych .of' afań plzy

3) Wysokoś. zabudowy od ] 5 m
4) qeomelr'a da.hu a ny.h Óryońa nych rouwafan

5' Tyncasowe 2gospodłowan e: dÓ czan' reaka.] nowe] df ała n

3) unanrena rekreaqi

519 Uda|enia ddyczące terenów U1, U2 - podslawowe przezna.zene !Śłu9 wfakese|lorego

1) Usrlg hendudera czneqÓ ganlÓńÓm.
,) Źkrady 

'emieś 
noe lutrkcl sk]adowych U. a: !yc[ .]la

3) słaqe palw p|ynnych i śa.re autogafu dÓlycfy wyralzn e le.enu ofnaczonego symboeo

1) dza|a ność ogrodncz3
,) bu.rynk mevka neFdnorodz

dÓzór pod warunk em ul2ymania slandardów ślÓ.]oWskawymaganych d|a fabUdowy

9 ufą'lze a sie. nfŹśruk'lry kĆhn żńejd a obsłuq' dzak
4) nasadzetra d2ew kzewów powezĆhnitawiaste]

2' Możlj9ość wa antowania podzialów wewnątż leranu
lówńożąjnym' war2nlam moz Mych podzialów są
3) laktowan€ leren! rakoFdna n łU.homość jeden nw6tor.
4) podu a|y na 2 1o neruchomoścr o pow fgodny.h z plelelenĆ]ań inweslÓróW pod Warunkem

ezpośredne]obslugrzdroqpdb Ćfiy.h !bwewnę1'znych

1) we kośi powerz.|rn zabldowyw ioŚUńku dÓ poweachi df a|kr - ne w'ę.e]nz 60oi
2) poweuchn a boogiczne żyn
3) dojazd do n erU.homoś. z drogi pUb|j.zne] drog wewnętzne] do]azdÓw.]
4) program pa* nso$y s3refowy:a) w przypadku unug żeń.s ń.fyc|] na *y uslalc ndylvdua ne

b) * puypadku Us]!g hańd|u w osĆ n. nn e]s:e] iż j n'e]s.e poslo]owe na 25m?

Ć) W pzypadku 6fug gśtorcm W |ośc n]. ńn eFfeJ nŹ ] ń€]sce poŚb]owe na 4

4. Palańelry i wskażn|kl kŚztałtÓwańia zabudowy]
1) gabarylyrabrdouy

a) zaeca śę StosÓWanie wrażÓnyĆh ploslyc|j blył o dostosowanych p'oporc]aclr lwra:
zksaałbm dań!) slnie]ąĆeoo Ólocfenia
ereńenlow m e]scorcllradyq bud

b) dop6.za Śę ścowane idywdLańych oryg mhych rozw
ploporc]a.lr do olaczalą.e] zabudowy pży zachowafuu

2) WysokośćzabudÓwy n.ł'fsfa nz9 Dm

a) dopusż.fa sę sloso{a| e ndywdua ny.h oryo ńa|ńyĆh.ofwąfan
b) w plfypadku sloŚowana dachow spadf śyĆh ńakófu]e sę fac

kątÓw nańy ena pola. z ka]enca rowno]eqlą dÓ d|uŹsfe] os b!dyńku pży zachowan]u
kątów nachyena m'esfczących s ę

c) d.pu'cza sę mozjwos. slos
4) Ńkaz|re sie fea zaclę r0 m pasa feen zoa.y]ne] wzdluf qlańĆy f taleń.ńio syńllo]!

5) dopLŚucfa s ę lea fac]ę rcWn
5. Tymczasowe zagospodarowan



3) uzqdzena Ęo'1! rekea.] 1dolyczy terenu Ózna.zo|ego w p a e symbo em U2 )
4) dz'ała noscoqrodncza 1doly.zy teren! oznaĆfÓńegow p ame symbo am |]2 ]

s ,0. Usla|onń ddyPące bren

1) nbudowa me'kan oW3 Fdnorodfnia wÓńoslo]ą.a
2l zabudowa mesfkai owaredno

1) n e!.iąf wa du ała|nośi Usru9Ówa w |orm e z'iteqfow:ne]f budynkem m'esfka|nym

2) Uuądzen3isiec nfrastukluly leĆbniczne]d a obsłUq' df ak

4) Uuądf4ń leke&r eeńeńtów ńałq ańle{ury
2. Palamerly i wskaźniki zagośp

1) Wjekosćpow€z.hn zabudowywnÓŚUńkldopouerzchn|df ak neuęĘ] nu 30%
,) pow{ćhn€ broog-n e -yn3) apewnierue m Mrmną ] mie]SĆa postqdvego |Ub galaz

dzała nośc gospodarcze] ind}1vdUalńe do'famefzonego sp
ńnE nżr m€F@ poŚoiowe nakłd.30 ń, .ozpodęle] pow gfchn' [ylkowej oka U

4) Ókalzac]ę ob'ektow Wonoslo]ą.ych lj polesfczen gospodar'ych Jb galażU klolych

3' Paramatry i wskzźniki ksfahowani. zabudowy
]) wysÓkÓś. budyĄku m eszka neqo 2 kÓńdygńacje n.dzemne
2) wysÓkÓścbudynkugospodar-€go UbgalazÓ{eoo 1 kondygna.]a

a) dacrly spadzne.rwu rub weop
b) da budynkÓwgospodalczy.h gaŹfDwych dÓpusf.fa s'ę 51oŚow

s 21' Usla|enia ddy-ące bren

1) n elcaftwa dz'ała nos. lslug
,) ńoż 

'oścprcłaczeła 
oka mesz|any.hnaqabne|y b'ula

3) uŚ|ug z fakesu oswaly
4) [anuenra s B.' 

'nfraśrukturyleĆhń.żne] 
d|a obs|lg 

'lz 
a]k

6) urządzena lekleacr' e|eńenldw małe] ar.h tekllry

l) wekośipoweuchn]zabldo*.yWŚloslnkudopowe2chn d:a|k]-nevęce]nzijo7o.
2) poweuńna boo9 'neżyn3) zapewnene.onarm er ] merŚĆa ponÓ]oweqo lbqalafuna] m

gospÓdalcfej - ńdywdua n e do zamiezonqqo sposob!
uzylkowan'a. ]ednak nje mną iż ] ńeF.e poslo]owe na ka,'le 30 m. lozpożele]
poweżchn uzylkowe] oka!.

4) nakazu]e s ę oka zac]e utądzeń rekrea.] paĆóWzabat
5) nakauu]€ 5 ę l.a fac]ę 9alazy w]ednym |(Óńpekse zabudouy
6l oop ' '"'ęFo'd .
7) dopusf.za s ę lealifac]ę s'ec urządzeń nlrastu|fury lechn.fne]

waniazabudowy
]) Uysokonj bUdyńkI m.szka ne9o 2 |ondyqiaĆ]e f użytkowym poddaszem
2) uysokoś. budynk| 9arażoweqo 1 k.ndygna.]a i e wyż3za nf 6 m
3) geÓmdfu dań|'pżyrdk! puebldoł}|!b lozbudo{y

c) da.hy spadzsle dWu ubu'e opola.owe Ó ńaĆhyeńiu od 20'do 45'
d) d a budynkdw qarazowych dopusz.u3 s'ę nÓsÓwań e dachów płaskch
e) uklad dachu - kaleńcowyWslosunk! doULcy doty.fy głdwny.lr

s 22' wyzńacżas]ę tercnyzNl - teleńyfeen neuuądzone]wśrel€
sl.ady A 12 wzakrese kloreqo ńe.. s ę



1) zeeÓ izo acy]ńa dlżewa kzewy
2) trllaslfuklura lechnicfna żwaŹana f autńlladą

s 23. Wyzńacza sią leleny zN2 podslawowe pżeżnacfene lereiyz'een ńe!żądfÓne]wstefe
oddf aływań9afo.'ą9!pÓdrvyższÓneoÓcśńena wżakesekloleqÓńeś. sę

') fets t0..,,.d:,^o l pofoaodo.q"7o dqi
2) poweżchn e llawa31Ó

s 24' wyznacf' 9ięle.eny Ws- p
wzak.ese kbfeqo zakazu]e s ęal doprowadzena wod desfcfowych bef Elępńego pÓdĆzyŚu.uen|a'

b) rca zacJ' obieklow budowanych Ź wy]a.lki.ń
z Ulżyńan eń obs]Uoą.zb olń ków

s 25' wyzńacza się teren E pÓdŚtawÓwe plzefńJczÓńe Użądfen a nfEśIuklury b.hnżre]

Óbejńure Weke efądżńa bwazy9ą€ aopdżeni!
weńelg ę e|ektrycfnąwlelenaĆh E
2' Parametly i wSkaźniki zaqospÓ

r) leren o mn ma nych wymarac
2) €Wenllane !.ąz wośc

Unatuena n'e moqą *ykE.faĆ p na ktÓrym są u oka'zowane lym

s 26. Uśuleni. dolydzące lerenu ene Urządzen a nfraslruklury

1) na.]3 €dlkcyrM ] go śopna
ą ł ', a.| żą''ł a o^"'r'

s 27' Uśtarenia dÓlyczące leren efnaczene d.og wraz z !tą.

1'Puezńaczeniedopuszcza]ne:w} amochodow ]eśipozwaa]ą

2. Parametry isŚkażniki Źago.po
1) dloga p|b Ćzńa kasy L oka|n3 jedńorłdnowa dwJpasmoua o mnmane] Śzerckos.

wh'ac[ rofglan cfającycl] - l5 0 ń oznaczoua SyńboemXD ]'
2) droga pub czna ( U Bolo{ska ) FdńÓ]efdnowa dwlpasmowa o

sfelÓkośĆ foodne z rysunkEm p|an! na uaĘznk! graiicfńyń

3) drog3 pubicna krasy G glóWna 1 u Trauqull.]]ed|o]efdnio\la dwupaŚńÓwa Ó m ń ma nej
sżelÓkośĆ w ńach lozgran Ćfa]a!

4) droqa uewnetrm kasy L

5) drcqa Wevnętuna kasy D joraudoualpuy slacr benfynower l o szerokośc zgodn€ z
rys!ik em panu na za|ączn ku q€li

6) droga (elfelrfna rednolezdnowa dwupasmowa o m n ma ner
szelokoś. w n a.h rofqran-a]aly.h 9 0 m oznaroia symbojem KDw3

7) drcga welnelrzna klasy D scW n ac|' rozgEncaJących

3) droqa welnelrzn. k|asy o n w n aĆh rofqlanĆfajalyĆh

9) sc]efkapesuo.owerowaomnmane]szerokosc 35 m oznaczooa W p anie symbo|eń Kx
3. rynczasowezaqospodarowaniezsodne z 5 r3

l) d a lerendw oznaczoiyc|r \ł pan e symbo|em KD na euy fapewi]. W pżeko]u popłe*nyń
.]roqokazac]ept!na]mile]po]edne]s1one]efdn.hodnkaÓńÓń



2) da t€nu żna-oneqo w p -XDwz na euy zapewi. v pżekńjL
pÓFlzecziyń dlog oka fe.ję prrynąmną po FdnE s

s ,3' Usta]enk dogczące z|oka|izowanych
eneqetycznej wysokjego napięc one w p|anie synbo|em l.JNl

1) utrzymafue stiejącegÓprzebegu zdÓpuszcuBnEm .h p2ebudow

2) wyfnacżene obsfafu ogran.f

5 29' Usta|enia dotycząc. z]oka| a gazociągu podwyższoneqo
śrcdniego cśni.nia o..edńicy nońinaInej DN 150 oruz ciśnieni
oznaczonym w p|ani. Śyńbo]eń GW:

1) ulzymane sttrejąceqÓ plzebegu z dÓpuśz.uenem

2) wyzm-ene nlefy mhromBr gafm ą!U

s 30. uchya sę U.hwa]ę Nr 29/2
zmany n e]scowego pjanu ogónego zagospo'jarowanja plzest2ennego

w częśc' oqęą uslalenanin n e]sze] uchwaly

! n' U.hwala podega og|oyen ! w Dz enn'ku Uuedouym WojewódfMa Lublsk ego

I3r. wykonm e rchwary powsfa

s 33' U.hwara wchodz 30 dn od re] ogloszena wDziennku L]żędowyń


