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WYPIS I WYRYS

z miejscowego planu Zagospodalowania przestrzennego gminy Bełżyce uchwalonego uchwałą Nr

XIvll3312003 Rady Miejskiej w BełŻycach z dnia 29 pażdziernika 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 22 poz. 599 z dnia 17 lutego 2004r' i uchwałą Rady

Miejskiej w BełŻycach z dnia 13 grudnia 2006 r' w Sprawie zmian w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego gminy Bełzyce ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym

Wojewodztwa Lubelskiego Nr 45 poz. 1062 z dnia 15 marca 2007 r. oraz uchwałą Nr V/43l2011

z dnia 3l stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Bełzyce (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 24 marca

20II r. Nr 42 poz.967).

działki nr ewidencyjny - 77ll i77l2-l-

położona w m. - Matcryn gm. BeĘce_/_

oznaczenie terenu w planie:

działkarlr 77ll - MR+ RP_i-

podstawowe przeznaczenie _ zabudowa zagrodowa ł upranY polowe-/_

działkanr 7712 - MR-/-

podstawow e ptzeznaczenie - zab u d owa zagr o dow a- I -

obsługa komunikacyjna terenu _ KL DG (106988L) przy działce 77l2-|-

Wypis i wyrys zawiera:

1. Wypis z tekstu planu dotyczący wnioskowanego terenu (obowiązujący dla terenu)

- zaŁącznik Nr 1 - strony tekstu: I,2,3,4,5 (tekst podstawowy), I,4 (I zmiana),

I,4 (IIzmiata).

2. Kserokopię rysunku planu w obrębie wnioskowanego terenu w skali 1:10000

- załącznikNr 2 - egzemplarzy _ 1.

Wypis i wyrys z planu wydano na wniosek: p. Pałki Krystiana zamMatczyn 51, 24-200 BeŁzyce.
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RABY MIE.!$K!EJ W EEŁżVcAe${

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie uchwalenEa zrrelan w rnieiscowyltn plan!e ogó!nynm zagospodarowanEa

przestrzennego gminy Betźyce

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia I
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz' U'
z2oil r. Nr 142, poz. 1591, zpóŹn. zm.), art.8 ust. 1,
art. '10, art. 26, art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.

Nr 15, poz. 139, zpoźn' zm.), w oparciu o art.85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22003 r. Nr 80
paz.717\ ; uchwaly nr XXX1223/2001 Rady Miejskiej
w Bełżycach z dnia 25 stycznia 2001 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych
planach zagospod, rrowania przestrzennego obowią-
zujących na obszar:e miasta i gminy Bełzyce _

Rada Mielska elchwala co następule:

5 1'1. Zmienia się miejscowy plan ogólny Zagospo-
darowania przestrzennego gminy Belżyce, zatwier-
dzony uchwałą nr XXX|X/255/93 Rady Gminy i Miasta
w Belżycach z dnia 22 października 1993 roku, w gra-
nicach administracyjnych gminy Bełzyce.

2. Plan będący efektem zmiany wspomnianej w ust. 1

otrzymuje nazwę,,[U!lelscowy plan zagospoda_
rowania pnzestrzennego gmimy EeBżyceo", zwa_
ny dalej planem.

3. Plan wymieniony W ust' 2wyraŻany jest w postaci:

a) ustaleń planu, będących treścią niniejszej
uchwały;

b) rysunku planu w skali 1:10.000, będącego za_
łącznikiem do niniejszej uchwały w zakresie

wynikającym Z ustaleń zmian planu'

Rysunek planu sporządzony został na mapie sytu-
acyjno - wysokościowej z wykorzystaniem map ewi-
dencji gruntóW (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
lnfrastruktury z 13.12'2001 r. w sprawie dokumentÓw
stosowanych w pracach planistycznych oraz wyma-
ganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zago-
spodarowania terenu - Dz. U. 2002 Nr 1 paz. 121 .

4. W obszarze objętym planem przestają obowiązy-
wać dotychczasowe ustalenia zawarte w innych
miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego.

s 2" EJstaleetia ogólł"ae

1 . Zmiany zagospodarowa n ia p rzestrzennego obsza ru
objętego planem muszą uwzględniać zasady roz-
woju zrównowazonego' W szczególności nie mogą
naruszać walorów przyrodniczych i krajobrazo-
wych.

2. Dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 3, lnwestowa-
nie jedynie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwa-- le przeznaczeniem (funkcją) oraz zasadami zabudo_
wy i zagospodarowania poszczególnych terenów
- oznaczonych na rysunku planu odrębnymi sym_
bolami i wyodrębnionych Za pomocą linii rozgrani_
czających'

3. Dopuszcza się lokalizac.ję budynków przy granicy
dzialki z zachowaniem obowiązujących lub nieprze_
kraczalnych linii zabudowy od dróg i ulic;

ddl
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4. W poszczegolnych terenach dopuszcza się lokaliza_

cję, w Sposob nie kolidu1ąCy Z podstawowym prze_

znaczen'iem tych terenóW nie przedstawionych na

rysunku planu obiektow isieci infrastruktury gazo-

wej, kan'a!izacyjnej, telekomunikacyjnej i woclnei

oraz obiektow gospodarki odpadami niezwiązanych
z podłozem' służących bezposredniej obs'iudze tych
r^-^-:,.,
te I et luvv,

5. W liniach rozgraniczających ulic dopuszcza się bu-

dowę infrastruktury techniczne1 niezbędnej dla ob_

sługi obszaru objętego planem.

6' Ewentualna przebudowa linii kolidujących Z plano-

Wanyrn zagospoclarowaniem odbywac się będzie
kosziem i staraniem inwestora projektowanej zabu-

dowy.

7. Dopuszcza się rozpoczęcie użytko.wania noWo

wznoszonych i modernizowanych obiektow miesz-

kalnych, gospodarczych, usługowych i produkcyj_

nych po uprzednim lub co naimniej rownoczesnym
u iucl-Lo mieni u ni ezbęd nych u rządze ń i nfrastruktury
technicznej:

a. przyłączy elektroenergetycznych i ielefonicz-
n'ych,

b' systemu ogrzewania - opartego na węglu, oleju

opatowym, gazie lub elektryczności.

c. przyłączy wodociągowych i systemu odprowa-
dze'nii ściekow sanitarnych -do kanalizacji zbior_

czej lub zbiornika bezodpływowego.

8. Tereny, dla ktorych plan przewiduje przeznaczenie
inne od dotychczasowego, mogą być do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z planem uzytkowane
w sposob dotychczasowy' Na terenach tych zakazu-
je się budowy nowych i rozbudowy istniejących
obiektów sprzecznych z funkcją przewidz!aną w pla-

nie.

5 3. Funkcie tenenów

Na terenach wymienionych w 5 '1 ust. 1 dopuszcza
się lokalizowanie jedynie następujących oznaczonycł'l
(rniymienionych w nazwie terenu) lub dopuszczonych
rodzajow zagospodarowania, w rozumieniu zgodnym
z Europejską Klasy'fikacją Działalnoścl Gospodarczej
(EKD) , według okreŚIonych dla nich zasad zabudowy
i zagospodarowania:

t. EE - urządzenia elektroenergetyczne
- o ustaleniach:

a) teren przeznalzony jest pod obiekty związane
z przysyłaniem energii elektrycznej,

b) zakazuje się Iokalizowania budynkow nie zwią-
zanych z gospodarką energetyczną wzdłuz linii
energetycznych - w odleglości mniejszej niz:

- 7,0 melrow od osi linii 15 kV

_ 1,15 metra od osi linii niskiego napięcia,

- 1,0 metra od osi linii kabiowYch;

c) dopuszcza się zrlniejszenie, nie więcej 1ednak
niż o 3Oo/o, odległości wymienionvch w lii' b) ,

za zgodą wiasciwego zarządcy sjeci eiel<iro_

energetYcznei;

d) dopuszcza sie adaptację, rnodernizac1ę i raz-

budowę istnie1ącego SySiemu energetycznego
i dostosowanie go do nowych warunkow
związanych Z ZagoSpodarowaniem gmlny,
W tym w szczegolności:

- kabiowanie linii,

- wymianę i zwiększanie przekroju przewodow li-

nii napowietrznYch,

- wymianę przyłączy;

e) clopuszcza się budowę' niewskazanych na ry_

sunku planu, stacji transformatorowvch
SN/NN, WnętrZoWyCh Iub słupowych'

f) ewentualna przebudowa linii kolidu;ących
z planowanym Zagospodarowaniem odbywać
się będzie kosztem i staraniem inwesiora pro-
jektowanej zabudowY.

2. EE 1jo kv : linie elektroenerEet}'czne ŁąfV'

sokiego napięcla (istniejące) - o ustaleniach:

a) teren przeznaczony jest pod linie elektroener-
getyczne o napięciu 110 kV

b) dopuszcza się przebieg Iinii energetycznych
wysokiego nap)ęcia jedynie zgodnie Z rysun-
kiem planu,

c) zakazuje się lokatizowania budynkow nie zwią-

zanych z gospodarką energetyczną wzdłuz linii

energetycZnych - w odleglości mniejszej niz

20 metrow od osi linii;

d) dopuszcza się zmniejszenie od|egiośc! wymie_
nionej w lit' b) , za zgodąwiasciwego zarządc'1

sieci elektroenergetYcznej ;

e) dopuszcza się adaptację, modernizację i roz_

budowę istniejącego Systemu energetVCZnego
i dostoscwanie go do nowych warunkow
związanych z zagospodarowaniem gminy'
W tym w szczegolności:

- kablowanie lintl,

_ wymianę ] zwiększanie przeki'oju przewodow li-

nii napowietrznYch,

_ wymianę przyłączy;

f) er,nyentualna przebudowa l]nji koiiłujac"'ch
z planou'ua,'rym zagospodarowaniem cdbywac
slę będzie kosztem i staran!em inwesiora pro-

jektowanej zabudowY.
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3. EG/EGwc - urządzenra zaopatrze*ia lłl gaz
l gazoonąEi wysok!ego ciśnierr!a (!stalie!ące}

- o usialeniach:

a) ieren przeznaczony jest pod urządzenia zaopa-
trzenia w gaz, w rym siacje redukcyjne oraz
pod gazociągi wysokoprężne (istniejące) ,

wraz z niezbędnymi technologicznie urządze'
niami towarzyszącymi;

b) dopuszcza się budcwę gazociągu jedynie
w formie podziemnej, na głębokości co naj_

mniej 1,20 m, e pod dnem ciekow wodnych
- co najmniej 1,00 m;

c) nakazuje się rel<ultrywację terenu pa zrealizo'
waniu gazociągu i przywrocenie stanu po-
przedniego;

d) zakazuje się lokaiizowania budynkow o funkcji
nie związanej z gazownictwem W mniejszej od-
ległości od osi uwidocznionych na rysunkach
plinu gazociągow wysokiego ciśnienia niż 20

n'letrów;

e) dopuszcza się zmniejszenie odległości wymie_
nionej w lit. d) , po uprzednim uzgodnieniu
z dysponentem sieci gazowel;

f) zakazuje się nasadzania drzew w odległości
mniejszej niz 3 metry od osi gazociągu.

4" BW - drog! woiewódzkie - o ustaleniach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum:

- dla drog klasy GP (główna ruchu przyspieszo_
nego) - 30,0 m;

- dla drog klasy G (główna) - 25 m,

b) szerokość jezdni:

_ dla dróg klasy GP (gtówna ruchu przyspieszo-
nego) - min. 7,0 rn

_ dla drog klasy G (głowna)- min' 6,0 m (poza te-
renem zabudowanym) , min. 7,0 m (na terenie
zabudowanym)

c) w ierenach zabudowanych (jedno - lub dwu-
stronne chodniki oddzielone od jezdni pasem
zieleni lub sytuowane poza rowem odwadnia-
jąCym;

d) linie zabudowy (minimaine ocilegtości liczone
oci krawędzi jezdni) :

- dla budynkcw mieszkalnrTch - 30'0 n'r

- dia pozosiałych cbiektorry budowianych:

' w terenie zabudowanYm - 8,0 m

€ paza terenem zabudowanym - 20,0 m' '

5. DP - drog! powiat'ov*e - o ustaleniach:

a) szerokcśc w liniach rozgraniczając.ych mini-
mum:

- dia drog klasY Z \zbiorcza\ - 20,0 m;

- dla drÓg klasy L (lokalna) _ min. ']5,0 m;

b) szerokość jezdni:

- dla drog klasy Z (zbiorcza) - 6,0 m - 7,0 m

- dla drog klasy L (lokalna) - 5,0 m * 6,0 m;

c) w terenach zabudowanych (jedno- lub dwu-
stronne chodniki oddzielone od jezdni pasem
zieleni lub sytuowane poza rowem odwadnia-
jącymi

d) linie zabudowy (minimalne odlegtośc| Iiczone
od krawędzi jezdni) :

_ dla budynków mieszkalnych _ 30,0 m

- dla pozostałych obiektów budowlanych:

" w terenie zabudowanym - 8,0 m

e poza terenem zabudowanym - 20,0 m,

6. DG - dnogi glmEEl!'!e - o ustaleniach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum:

- dla dróg klasy L (lokalna) - min' 15,0 m;

b) szerokość jezdni:

_ dla dróg klasy L (lokalna) _ 5,0 m - 6,0 nr;

c) w terenach zabudowanych (jedno- lub dwu-
stronne chodniki oddzielone od jezdni pasem
zieleni lub sytuowane poza rowem odwadnia-
jącymi

d) linie zabudowy (minimaIne odległości liczone
od krawędzi jezdni) :

- dla drog klasy L (lokalna) :

- dla budynkow mieszkalnych: 15,0 m

- dla pozostałych obiektów budowlanych:

. w terenie zabudcwanYm - 6,0 m

o poza ierenem zabudowanym - 15.0 m' .

Dia drog, ktore nie mają oki'eślonego zarządcy obo_

wiązują następujące ustalenia :

7. KD - drogi dclazdowe - o ustaleniach:

a) usiala się szerokośc w liniach rczgraniczają-
cych na 10 metrÓw;

b) dopuszcza się jezcinię szerokosci 4,5 - 5.0 me-
trów;

łn3
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c) ustala się minimalne odległośc zabucowy od

krawędzi 'iezdni na obszarach, k'iore w cin]u

wejścia vl zycle nlniejszej uchr,vały vię |l1I'/ Za-

budowane:

- dla budynkow przeznaczonych na stałr/ pobyi
ludzi - 15 metrow,

- Cla budynkow nie przeznaczanych na stai;"r po-

byt ludzi- 6 metrow;

d) na działkach sąsiadujących z co najmniej 1 za-

budowaną działką obsługiwaną przez tę Samą
drogę, nowe bucJynki nalezy ]okalizowac, z za'
chowaniem przepisow doiyczących WarUn-

kow zamieszkania ludz! i bezpieczeńsiwa rU-

chu drogowego, W odlegioścl od dróg analc-
gicznej, lak zabudowa na działkach sąsiednich,
i w przypadku róznej odlegtości tej zabudowy
od drogi - w odległości, w jakiej jest zlokaiizo_
wana zabudowa daIej odsun|ęia od drogi;

e) ciopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgra'
niczających drogi ogrodzeń, po uprzednim po-

informowa niu zarządcy dro gi.

8. KL - drog! loil<aEme - o ustaleniach:

a) teren przeznaczony jest pod drogi publiczne
lokalne;

b) ustala się szerol<ość pasa drogowego na Co

najmniej 15 metrow;

c) dopuszcza się jezdnię szerokości 5,0 - 6,0 me-
trÓur;

d) w przypadku etapowej budowrT drogi, dopusz-
cza się piervrlszym etapie jezdnię szerokoścI
3,0 - 3,5 metrów, z poboczami o nawier'zchni
nłardej o szerokości nie m niejszej niz 1 ,0
metr;

e) ustala się minimalna odległość od krawędzi
jezdni budynkow przeznaczonych na stały po_
L',ł l''f,-;.uyr ruuzr.

- zabudowy mleszkaniowej - 15,0,0 metrow,

- lnnych budynkow - 2A,A metrow

f) na terenach istniejącej zabudowy dopuszcza
się lokalizowanie nowych budynkow, z zacho-
waniem przepisow doryczacych warunko'rv za-
mieszkania ludzi i bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, w odleglości od drog analogicznej,
jak zabudowa na dzialkach sąsiednich,
a w prz.7padku roznej odlegiości tej zabudo'ły
od drogi - w odległośc]' w jakiej 1esi zlokaljzo-
wana zabudowa dalej odsunięia ocj drogi'

g) ustala się minimalną cdiegłośc od kraulędzi
jezdni budynkow nie przeznaczanych na stały
pobyt ludzi - 8,0 meirow r.nr terenie zabudov'ry,
a 15,0 metrow poza terenem zabudowY;

r' :.ąń| --r-l.ł--i]F i1^łar'-l_*-i.r-Ę _: ''st:l:-9' iYl.'ł _ Łau' !v /-j_j j'=;1lJJ
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a) t=l.n p(ZŻ-,-:ćCIlr',"' 'jłs: Pc| ::: -:.:'" = il-' :sZ_
ka nlow'a j ;C r'c'-; c:; il,re :

b) dopuszcza się podziai na dziaik] bu'lcwlai:e
o powlerzchni nie mniej szeiniż j0lC il: r7'l QlE-
nicach terenu l''41'l;

c) dopuszcza się reaiizowanie 'ruoincsrc jacej par-
tei-owej ze'c tlcw'/ gos pc ca i.l;-i;

c1) c1opuszcza się zabucowenie iaczni'' dc ]5',t
powierzchnl cizia{!<i;

e) rłprowadza się obowiązel< zapelłnienia mozli-
ulości zlokalizowania co najmnie1 '1 gai-azu lub
miejsca cio pai-korl'ian!a na każdej dz:elce;

f) ustala się nasiępujące wiymogi woł:ec zzbudo-
wy mieszkaniou"rej :

- wysokcść do 2 kcndr7gnacji, z ktor'1:h cirugą
stanowi poCdasze uzYilcoure,

- posadowienie parteru do 0,8 metra por,łiyze-j

najnizszego punkiu terenu w obrysie buclynku,

_ wysokość ka]enicy io 9 metrÓW

- dach o sy!-netrycznych poiaciach, nachyionych
pod kąten^r 60-'100%, zcopuszczeniem dachow
tamanych (tz'ru. poisl<ich oraz mansa:-Ccwych) ,

naczotków, lu!<arn ltp. ; możliwoŚć reailzacji da-
chow ptaskich iprzy ocipowiecłnich foł-mach ar-
chitektonicznych b ryly buclynku) ;

_ Wskazane pokrycie dachu dachów!<ą, gontem
lub blachą z dopuszczeniem rownjez inn',;ch
pokryc dechorniych;

g) dopuszcza się lokalizację pai1erorłych obiektów- 
uslugowych o pornrierzchni do 30 % powierzch-
ni całkotnritej budynku mieszkalnega, a iakże
uzytkowanie części budynkow mieszkalnych
i gospodarcz.'1ch c|,a funkc1i usługorrvych; w1k]u-
cza się tokalizację usiug w7kraczając1lch uciązii_
wością poza granice wlacania ciyspone niow po-
szczegolnych obiektow usiugowych;

h)obowiązuje nasadzanie zieien] izciac'i1nej,
o szerokoscl co najmniel 1,0 m, od sii-on',2 clrcg
kjasy KGĘ KG j I(Z;

i) ustala się minimaina od]egiośc zabuc1owy oc1

ściany lasu (isiniejacego lub pi-zerr'ricl zlanego
w pianie mleiscovTTm) na 30 rnetro'nr;

:o' :t*B - zabudcunva =agł. dc''łła _ c usiaieliach:

a) ieren przqznaczany jest pcd siedllsi<a icinicze,

b) dopuszcza się poczial na c]z]aiki burlowlane
o powierzchni nie mnieiszei niz 1800 m2
w granicach terenu MR;

r.- .'".,.^ 
l:--

i'. ,'l ;.1. '
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c) ciopuszcza się zabudovvę obiektanri m jeszkal_

nymi i gospodarCZymi łącznie cio 20% po_

wierzchni dziaikj;

d) dcpuszcza się lokalizac1ę parterowych cbiek_

tow usługowych o powierzchni do 30 oń po'
wierzchni calkcwitej budynku mieszkalnego'
a takze uzytkowanie części budynkow miesz_

kalnych i gospodarczych dla funkcji ustugo-

*y.h; *yliiu"zu się lokalizację u.sług wykra-

cza1ących uciązliwością poza granice wf adania

ciysponentow poSZCZegolnych obiel<tow usłu-

gowych;

e) wprowadza się obowiąze!< zapewnie nja mozli-
' 
wości lokalizaiji co najmniej 1 garaŻu lub miei-

sca cio pari<owania na kazdej dztałce;

f) ustala się następujące wymogi wobec zabudo-

wV mieszkaniowej :

- wysokośc do 2 kondygnacji, z ktorych drugą

stanowi Pocidasze uzYtkowe,

- posadowienle parteru do 0,8 metra powyzej

najnizszego punktu terenu w obrysie budynku,

_ wysokość kalenicy do 9 metrów,

.- dach o symetrycznych połaciach, nachylonych
pod l<ątem 60-'100%, z dopuszczeniem dachow
łamanych (tzw. polskich oraz mansardowyclr)
naczóti<ów. lukarn itp. ; możliwość reaiizacji cia-

chow ptaskich (przy odpowiednich formach ar-

chitektonicznych bryły budynku) ;

- rłrskazane pokrycie dachu dachowką blachą lub

innym dopuszczonym do stosowania maieria-
iem pokryciowym;

g) dopuszcza się realizację zabudowy jednoro_

dzlnnej (wedtug warunków jak dla terenow
MN) ; zwariy obszar terenu zabudowy jedno-

rodzinnej nie moze przekraczac 5'000 m2;

h) dopuszcza się przeznaczanie istniejących sie-

dliśk rolniczych na cele mieszkalnictwa jedno-

rodzinnego lub letniskowego (zabudowa jed-

norodzinńa w punkcie MN, zabudowa letnisko-

wa w punkcie UT) ;

i) dopuszcza się lokalizowanie pai'terowych
obiektow usługowych, a także uzytkowanie
części budynków mieszkalnych i gospodar-
czr7ch dia funkcji usługowych; wyklucza się lo_

kaiizację usług wykraczających uciązliwościa
poza granice władania ciysponentow pcSZCZe-

golnycn obiektow ustugowYch ;

j) wyk|ucza się realizację bucj)ynków 'ru ocleg'lości
'' 

nrniejszej niz :c melrow od ściany lasr: (isinie-

jacego lub przer,vidzianego w planie miejsco-
wym) ;

k) obowiązuje nasecizanie zieleni izclacyjnej cd
stfony drog xrajowych i rniojewodzkich;

'!1" F+G - cczYszceaEr:ie ścEeE<ótłt' _ o ustale-
niach:

a) teren przezneczcny jest pod obiekty zwtązane
7 oczYszczaniem i przesyianiem ściekcv',;

b) jakcść ściekcw powinna odpowiadac WarUn_
kom określonym W Ustawie Prawo Wocjne
i przepisach ir,ryko nawczych ;

c\ zakaz,-tje się iokelizacji obiektow, ktorych uciąż-
iiwość dla środowiska i zcjrowia ludzi mogłaby
przekraczac granice obszaru władania dyspo-
nenta terenu,

d) zakazuje się lokalizacji budynkow w odległości
mniejszej niz 5 od osi kolekiorów zbiorczych

'A?.- P - przerlrnpst - o ustaleniach:

a) ieren przeznaczany jest pod obiektY związane
z przemysłem, składowaniem towarow itp' ;

b) zakazuje się lokalizacji obiektow szczegolnie
uciążliwych dla śi'odowisl<a i zdrowia ludzi;

c) dopuszcza się lokalizację usług produkcyj_
nych;

d) dopuszcza się lokalizację obiektow o uciązli-
wości nie wykraczającej poza granice wtada_

nia dysponentow poszczegolnych obiektow'

e) dopuszcza się łokalizację obiektów infi-asii-ul<-
' 
tury techniczńej. w tym obiektow centrainych'
niezbęd nych cila fu n kcji pizemysłowej, s!<ła do_

wej lub usługowej;

f) zakazuje się lokalizacji obiektów mieszczących' 
w sobie funkcję mieszkaniową, z wyjątkiem lc-
kali wynikająryCh z potrzeb technologicznych
(np' stały nadzor) ;

g) zakazuje się iokalizacji obiektów przemysio_
wych w odległości blizszej niz 100 metrow od

zabudowY mieszkaniowej;

h) nakazuje się uwzględnienie w zagospodaro-
waniu miejsc parkingowych w ilości w pelni

zaspokajającej potrzeby funkcji przemysłowej'
składowej lub usługowej;

i)wprcwadza się obowiązek uwzględnienia
W ZagOspodarowaniu zieleni wysokiej i śred-
niej ó charakterze izolacyjnym od ierenow
o innych funkcjach, o odpowiedniej szero-
kości, nie nrniejszej jednak niż najmniej
3 meirY;

'!3. RE- - lasy ! dolesienia - o usialeniach:

a) teren cbejrnuje lasy lstniejąCe araz planowane
do lesie nia;

b) zakazuje się lokalizacji wszelkich bucynkow'
z wyjąikiem bezpośrecnio związanych z go_

spooiit<a leśną ul lasach i w ooległości mnlej_

j.5



Na podstawie arl-. 2A i arl. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o pianowaniu i zagospodarowaniu pzestnennym
(Dz. U. ż'29a3 r. Nr B0, poz.717 zpoźn. zm.), afc. 18 ust.2
pkt 5 i art. a,a ust. 'l ustawy z dnia B marca 1990 r. o
samorządzie gńinnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
poźn. zm.\, w wykonani u uchwały Nr XXVl l/236/2004 Rady
Miejskiejw Bełzycach zdnia24listopada 2004r. w sprawie
pzystąpienia do spoządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Bełzyce, Rada
Miejska uchwala, co następu'ie:

5 1 

"1. 
Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego gminy Bełzyce, zatwierdzony uchwałą Nr
xlv1133l2o03 Hady Miejskiei w Bełzycach z dnia 29
pazdziernika 2003 r., w obszarach wymienionych
w niniejszej uchwale, oznaczonych na załącznikach
graficznych do uchwały'

2. llekroć W niniejszej uchwale jest mowa o płanie, należy
przez to rozumieĆ miejscowy plan zagospodarowania
pŹestrzennego gminy Bełzyce zatwierdzony uchwałą Nr
X,/1|%Da03 Rady Miejskiej w Bełzycach z dnia 29
paŹdziernika 2003 r.

3. Zmiany planu stanowią treść niniejszej uchwały
i wyrazcne są vr postaci:

,4

'1) ustaleń ogólnych dotyczących wszystkich terenów
objętych zmianą planu (rozdział l),

2) ustaleń szczegółowych, dotyczących poszcze-
gólnych terenów wydzielonych liniami rozgra-
niczającymi i oznaczonych symbolami w poszcze-
góinych miejscowościach gminy Bełzyce (rozdzlał
lt),

3) rysunkÓw zmian pianu w skali 1 :'1000 dia poszcze-
gólnych terenow stanowiących załączniki do uchwały
od Nr 1 do Nr 17,

4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu zmian miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Bełzyce, stano-
wiącego załącznik Nr 18 cjo uchwały'

5) rozstrz,7gnięcia o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury iechnicznej, ktore nalezą do
zadan własnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania, stanowiącego załącznik Nr 19 do
uchwały.

5 2.Zmiana planu obejmuie:

lr:, ,ur li ilY}[jS]{l w liE{,ZYf i\CI i
:i. I L'lri'i.:1...,r 'i.:rki'. 
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3' Dla poszczegolnych iere now obcwiązuje ZagospodarO-
Vvanie W sposÓb nie powodujący przekroczeń norm
hałasu W terenaCh sąsiecnlCh, Zgodnie z obowiązującymi
^--^^t^^*;P1;ciJt>dtil.

4. lstniejące i projektowane Zagospodarovvanie terenu nie
moze powoo'ować przekroczeń standardów 1akości
po\Ą/ieti_Za.

5 10. Wprowadza się l<orekte ustaleń ogólnych
zarvart',vch w 5 3 ust. 14 p|anu, nadając im nowe bi-zmienie:

,, RP - uprawy polowe - o ustaleniach:

'l) teren przeznaczony jest pod uprawy polowe, w tym
sadownicze i cgrodnicze jak i'owniez pod produkcje
szklarniową,

2} wyklucza się, z zastrzezeniem pkt 3' 4 i 5 lokalizacje
nowych budynków poza istniejącymi siedliskami
i-olnymi;

3i dopuszcza się lokaiizacje ferm hodowlanych, ktore ze
urzględu na uciązliwość nie mogą być lokalizowane W
zwartej zabudcwie, z zachowaniem wymogów
okreśionych w przepisach szczególnych;

4) dopuszcza się w terenach rolnych rozbudowę siedlisk
nie cjalej niz w strefie 100 m poza linią wYznaczaną
rvsunkiem planu dla terenów budownictwa zagrodo-
WeEo dla lokalizacji budynkÓw gospodarczych,
inweniarskich i budowii i-olniczych z zaphowaniem
warunkÓw ochrony śi-odowiska i uwarunkowań
ekof izjograf icznych;

5) dopuszcza się lokalizowanie budowli rolniczych w
terpnach Upraw polowych z zachowaniem warunków
ochrony środowiska i uwarunkowań ekofizjograficz-
nych, z wykluczeniem W szczególnoś'ci lckalizacji na
terenach łąk, na ierenach z wysokim poziomem wÓd
gruntowych, a takze w odległości mniejszej niz 50 m
od cieków wodnych, zbiornikÓw wodnych i rowÓw
melioracyjnych;

6) dopuszcza się odtwarzanie, rozbudowę i modernizację
isiniejących siedlisl< (według warunków jak dla terenów
M R) z dopuszczeniem działa l ności agroturystycznej;

7) ciopuszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy
zagrodowej rozproszonej w woinych enklawach tą samą
funkcją uzyikową pod warunkiem połozenia wzdłuż
utwardzonych i uzbrojonych ciągÓw komunikacyjnych
z zachavłaniem warunkÓw zabudow-v i zagospodaro-
vrania dziŻłki jak w ustaleniach planu dia danej f unkcji'

8) ciopuszcza się lokalizację parterowych budynkÓv,l
gospocarczych w obszarze istniejącego sie'dliska;

9) dopuszcza się w granicach istniejącego siedliska
;'salizacje drugiego dornu mieszkalnego dla członków
rocziny w celu polepszenia warun kÓrry mieszkaniowy6i1,
1edna k bez iłl\'dzielenia działki;

'l 0) dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie drÓg
WeWnętrZnych, słuzących obsłudze gospodarki rolnej;

11l zakazuje sie meliorac1i o jedynie odwadniającym
cha ra kterze;

12) dopuszcza się zalesienia według warunków jak dla
terenow ZL,

i3} dopuszcza się ponadto lokalizacje:

a) terenów zieleni, punktow widokowych i urządzeń
ciągów Spacerowych, zapewniających dosięp do
zespołÓw zieierli wzdłuż istnieiących ciekow
wodnych,

b) urządzen infrastruktury technicznej i komunikacji,

14) obiekty lub urządzenia o ktorych mowa W pkt 1 _ 13
mozna lokalizować pod warunkiem:

a) dostosowania do chai'akteru i wymagań przezna-
czenia podstawowego,

b) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej
funkcjiterenu,

5 11. ogólne zasady kształtowania zabudowr7
i zagospodarowania terenów

Ustala się, z zastrzezeniem ustaleń szczegÓłowych,
następujące ogólne zasady zagospodarowania terenoW
i kształtowania poszczególnych rodzajów zabudowy:

1 . tereny zabudowy zagrodowej:

1 ) minimalną powierzchnię nowowydzielanej działki ustala
się na 2000 m2,

2) dopuszcza się budynki mieszkalne, gospodarcze,
inwentarskie i przetwÓrstwa rolno - Spozywczego
towarzyszącego gospodarstwom rolnym oraz budowle
rolnicze pod warunkiem utrzymania uciązliwości
projektowanych obiektÓw w granicach władania
terenem przez dysponenta obiektu,

3) dopuszcza sie lokalizację zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

4) dopuszcza się lokaiizację parterowych obiektow
usługowych lub handlowych, a takze uzytkowanie
części budynków mieszkalnych i gospodarczych dla
funkcji usługowych, wyklucza się lokalizację usług o
potencjalnej uciązliwości wykraczającej poza granice
władania dysponentÓW poSZcZególnych obiektów
usługow,ygil;

5) zasady realizacji budynków mieszkalnych:

a) dopuszcza się buciynl<i o wysokości do dwcch
kondygnacji nadziem nych,

b) wysokość kaienicy do 10 m'

+"7
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RADY tV!IEJ$KE["l W BEŁZYcAc!-ł

z dnia 31 stycznia 2O11 r.

mlejsco\FJ*Es plafi u Eagospodaro'lłJai]ia pruestruefinsgo Eri?iny Bełźyce

Działając na pod$tawie art. '! 8 usi. 2 pKt' 5 Llsta_

wy Z dnia 8 marca 1990r' o $amolządzie gnrinnym
{Dz'U' z 2aa1r. nr 1 42, płz. 1531 ze Zmlanami}
oraz art. 2C ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o p!anowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym {Dz,U. z 2OA3r. Nr B0 poz' 717 ze zmia'
nam;} orez w związku z uchwałą Ni' Vili49/2007
Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 21 lutega 2aC1r.
W sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmian W

obcwiązującym miejscowym planie Zagospodaro_
wania przestrzennegs gminy Bełzyce. po Stwier-
dzeniu zgodności z ustalenierni Studium Uwa!'unko-
wań i l<ierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i qminy 1ełżyce uchwalonego uchWałą N*r

XVll13ol99 Rady Miejskiej w Bełzycach z cjnia 28
grudnia 1 999r. ze zmianami, Rada liłiejska uchwala,
co nestępuj€:

Frzepisy ogólne

g 1 . 1 . Zmienia się miejscowy plan zagospodaro-
Wania przestrzenneEo gminy Bełzyce zatvvierdzony
uchwałą Nr XiV/1 33l2oo3 Rady tt/iiejskiej ur Bełzy-
CaCh z dnia 29 paźciziernika 2003r., ze Zmianami
wynikającymi z:

1} Uchwały Nr XLiVi364l2ao6 Rady Miejskiej
vl Bełzycach z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie
zm!an vv miejscowynr p!anie zagospodarovvania
pfzestrzennego gminy Beizyce - I etap (Dz. Urz.
Woj' LuŁ:. Nr 171 , paz.2721 i 2722L

2) UchwałY Nr lll/'ialzaa7 Rady Mie.jskiej w Beł_

Życach z dnia 13 grudnia 2aa6r. W spiawie Zmian W
miejscowym pianie zagospodarowania przestrzen-
negc gminy Bełzyce {Dz' Urz. Woj' Lub' Nr 45, poz.

io62j,
2. Zmiany p!anu stanowią treść niniejszej uchuvały

i wvrazone są w postaci:
1} ustaleń ogólnych dotyczących wszystkich tere-

nÓw objętych znrianą planu,
2} ustaień szczegółowych, dotyczących poszcze-

gółnr1cł-, terenów ą'ydzielonych liniami rozgranicza_
jącymi i oznaczonymi synrbclanli,

3. Załącznikanri dc niniejsze.j'uchwały są:

i) rilsr:nki zmian planu'w ska!! 1:1OCC' i:2aCC
clia poszczegóinych ierenÓW, stanov/iąCyCh inte'
gralną częścią uchwaj',':

- i.v obrębie 3abin, załączłik Nr i, Ni' 2, i'Jr 3, Nr

4, filr- 5, l{r 6, irlr 7,
' w obrębie Ch*rielnik, załącznik Ni' 8,
'w'obi'ebie Kclcnia Chiłieii':ilł', załączn!k lJi" 9,

- w obrębie Cupłe. załączirik Ni" 10'
- w obrębie Jaroszei,tlice, załącznik iilr i 1, Nr" 12,

Nr 13,
_ w obrębie Kierz Kolcnia, załącznik Nr i 4, łrlr t 5.

Nr 16,
- w obrEbie Ki'ęznica okrągła' zaiącznik Nr i 7. ł'ji

18, Nr 'i9, Nr 20, Nr 21, Nr 22,
- w obrębie Malinowszczvzne, załącznik Nr 23' Nr

24, Nr 25, Nr 26, Nr 27,
- w obrębie Matczyn, załącznik Nr 28, Nr 29, Nł'

30, Nr 31, Nr 32,
- w obi'ębie Podole. załącznik Nr 33.
- w obrębie Skrzyniec, zażącznik Nr 34, liJr 35,
- w obrębie Skrzynie c Koiania, załącznik Nr 36' Nr

37, Nr 38. Nr 39,
- w obrębie Wierzchcwiska, załącznik Nr 40' Nr

41. Nr 42, Nr 43, Nr 44,
- w obrębie Wojcieszyn, załącznik Nr 45'
- w obrębie Wrcnów. załącznik Nr 46, Nr 47, Nr

4ó.
- w obrębie Zagarze, eałącznik Nr 49, Łir 50,
- w obrębie Zalesie, załącznik Ni 51. l'ji'52. lrjr 53.

Nr 54, Nr 55,
- w obrębie Zosin, zaiącznik bjr 56, Nr 57,
2l razstrzygnięcie o sposobie reaiizacji zapisanych

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalezą do zadań własrrych gminy oraz

zasaclaclr ich finarrsowania, stanowiący załącznik Nr

5B

ą?' 1. Następujące określenia stosc'"Vane w
richwale oznaczają;

i ) linie razgraaiczaiące - linie wyznaczające gra-

nice terenÓw o róznym p{zęznaczeniu lub roznych
zasadach zagospcdarowania i zabuclowy,

2| przeznaczenie podstawowe _ cząśc przezna-

czenia terenu, ktÓra powinna Cjominować w danym
te renie lr:b obszarze w sposÓb określony ustaleiria-
rni planu,

3\ przeznaczenie dopuszczalne - radzai przezna-

czenia terenu inny niz pcclstawow'y, ktÓry uzupełnia
lub wzbogaca przeznaczenle podstawowe terenu w
sposób określony w ustaieniach p|anu'

4| łiłprzeV'raczarna linla zabudoW\,l _ |in!a Wyzl]a-

CZona na rYsunkU planu, pcza l<tarą zakazu1e sie re
alizacji wszelkich buclynkóiv lub cześci budynkÓw
z pominięcien'l nalezących dc nich łoggi, balkcrrów,
wyl<uszy ułysuniętych poza obrys budynkćl-łl oia:
eiementów wejśĆ do bud;lni1gw {schody, noci*sty,
pochylni* ci!a niepełncsprawnyci-i i ządąsząłłiłi,

-,\., I
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WiĘCej niż 2 działek przeznaczonych pod Zabudowę
jednorodzinną uznaje się rÓwniez Wewnętrzną dro-
gę dojazdową lub ciąg pieszo-jezdny o szerokośCi
nłinimum 5m,

gl WeWnętrzna uliCa dojazdowa lub ciąg pieszo-
jezdny słuzące jako dojazd do więcej niz 2 działek
mUsZą mieć szerokość w liniach rozgraniczających
co najmniej 7.0m,

E10' Do zapisóW mieiscowego planu Zagospoda-
roWania przestrzennego gminy Bełżyce. o którym
mowa w 9'1 ust' 1 niniejszej uchwały, Wprowadza
się następujące Zmiany:

1}w 52 ust 7lit ci otrzymuje następujące brzmie-
nie: .,przyłączy Wod0ciągowych i systemu odprowa-
dzenia ściekÓw sanitarnych * do kanalizacji zbior-
czej, zbiornika bezodptywowego lub przydomowych
aczYszzzalni ściekÓw zlokalizowanych poza strefa-
mi ochrony ujęć wód podziemnych"

2} w 53 Ust 5 lit d} otrzymuje następujące brzmie-
nie:

,,linie zabudowy {minimalne odległości iiczone od
krawędzi jezdni):

- dla dróg klasy Z (zbiarczal
r dla budynków mieszkalnych - 30,0m
l dia pozostałych obiektów budowlanych _ 8'0m

w terenie zabudowanym; * 20,0m poza terenem za-
budowanym

_ dla dróg klasy L {lokalna}
o dla budynków mieszkalnych - 1 5'om
r dla pozostałych obiektów budowlanyclr - 8,om

w terenie zabudowanym; - 20,0m poza terenem za-
budowanym"

3} w 93 ust 9 lit d} otrzymuje następujące brzmie-
nie: .,dopuszcza się zabudowanie łącznie do 30%
powierzchni działki,"

4} w $3 ust 9lit f) tired 4 otrzymuje następu-
jące brzmienie: ,,dach o symetrycznych połaciach,
nachylonych pod kątem max 45o z dopuszczeniem
dachÓw łamanych (tzw. polskich oraz mansardo-
wych}, naczółków, lukarn itp.; mozliwośĆ realizacji
dachÓw płaskich {przy odpowiednich formach archi-
tektonicznych bryły budynku}"'

5} w $3 ust 9 lit i} otrzymuje następująCe brzmie-
nie: ,,ustala się minimalną odległośĆ zabudowy od
ściany lasu (istniejącego lub przewidzianego w pla-
nie nriejscowym} na 1o metrów.''

6} w 93 ust 1o lit c} otrzymuje następujące brzmie-
nie: ,,dopuszcza się zabudowę obiektami mieszkal-
nymi i gospodarczymi łącznie da 4or/a powierzchni
działki,"

7) w 53 ust'lo lit f) tired 4 otrzymuje następu-
jace brzmienie: ,,dach o symetrycznych połaciach,
nachylonych pod kątem max'45o, z dopuszczeniem
dachÓw łamanych (tzw' polskich oraz mansardo-
wych} naczÓłkÓw. lukarn itp'; mozliwośĆ realizacji
dachów płaskich (przy odpowiednich formac1r archi'
tektonicznych bryly budynku),"

8} w $3 Ust 10 lit j} otrzymuje następujące brzmie-
nie: ,,wyklucza się realizację budynków w odległości

mniejszej niż 10 metróW od ściany lasu (istniejqcego
lub przewidzianego w planie miejscowyml,"

9) w Ę3 ust 14 (po korekcie ustaleń} w pkt. 14
doda.ie się lit c} o następującym brzmieniu: ,,do-
puszcŻa się lokalizację _ po uprzednich badaniach,
analizach mozliwości i uwarunkowań naturalnych *

urządzeń i obiektów do wytwarzania energii elek-
trycznej {elektrownie wiatrowe w tym farmy, elek-
trownie słoneczne, turbiny wiatrowe, elektrownie
wodne. elektrownie geotermalne) "

1o} w 53 ust 18 lit e} otrzymu.|e następujące
brzmienie: ,,dopuszcza się zabudowę łącenie do
5O% powierzchni kazdej wydzielonej dziatki,"

$ 1 1 . Dla terenÓw zabudowy mieszkaniowej jed'
norodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami MN ustala się:

1 | przeznaczenię terenu :

a) podstawowe * zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna,

b) dopuszczalne:
- budynki gospodarcze i garaze,
- obiekty małej architektury.
- do.iazdy nie wydzielone.
- inf rastruktura techniczna,
2} zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna

w granicach poszczegÓlnych działek _ 60% po-
wierzchni działki budowlanej'

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 3O%
powierzchni działki budowlanej;

c} forma architektoniczna budynków podstawo-
wej funkcji powinna spełniać następujące Wymaga-
nia:

- liczba kondygnacji nadziemnych dla zabudowy
nie większa niz dwie kondygnacje nadziemne, w
tym druga kondygnacja w poddaszu uzytkowym,

- maksymalna wysokośó nowej zabudowy miesz-
kaniowej do głównej kalenicy dachu - 10m liczona
od poziomu terenu,

- główna kalenica dachu równoległa do frontu
działki'

- dachy o kącie nachylenia połaci do 45o przy
czym główne połacie dachu budynku muszą mieć
jednakowy spadek,

- pokrycie daclru: dachówka, blachodachówka.
gont,

- elewacje zewnętrzne - tynki w kolorach pastelo-
wych. okładziny kamienne, drewniane,

d} maksymalna wysokość nowej zabudowy go-
spodarczej i garażowej do głównej kalenicy dachu
- 5m,

512. Dla terenów zabudowy zagrodowej W go-
spodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
oznacŻonych na rysunku planu symbolami RM usta_
Ia się:

1 \ przeznaczenie terenu :

a) podstawowe - zabudowa zagrodowa,

:ł* 9
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