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822
UCHWA A NR II/71/03

RADY GMINY GODZISZÓW

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Godziszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 kpt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr
142, póz. 1591 z 13 grudnia 2001r, z pó n. zm.), art. 8
ust.  1,  art.  10,  art.  26,  art.  28  ustawy  z  dnia  7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.
U. z 1999 r. Nr 15, póz. 139, z pó n. zm.), art. 85 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz.
717) oraz uchwa y nr III / 28 / 2002 Rady Gminy
Godziszów z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie
przyst pienia do sporz dzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Godziszów
Rada Gminy Godziszów uchwala, co nast puje:

§1.1. Uchwala si  miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Godziszów, zwany dalej planem.

2. Plan wymieniony w ust. 1 wyra ony jest w postaci:

a) ustale  planu, b cych tre ci  niniejszej
uchwa y;

b) rysunku planu w skali 1:10.000, b cego za-
cznikiem do niniejszej uchwa y, w zakresie wy-

nikaj cym z ustale  planu.

§ 2.1. Plan obejmuje obszar gminy Godziszów w
ca ci.

2. W obszarze wymienionym w ust. 1 przestaj  obo-
wi zywa  ustalenia zawarte w:

- Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Godziszów, zatwierdzonym
uchwa  Rady Gminy w Godziszowie nr Vl/ 21/ 91 z
dnia 15 lutego 1991 roku, og oszon w Dzienniku
Urz dowym Województwa Tarnobrzeskiego nr 7 z
1991 r. , póz. 157.

-Uchwale z dnia 2 pa dziernika 1997 r. nr XXIV/ 122/
97 Rady Gminy w Godziszowie w sprawie zmian w
Planie Ogólnym Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Godziszów.

Ustalenia ogólne

§ 3.1. Zasady zagospodarowania przestrzennego
obszaru obj tego planem musz  uwzgl dnia  normy
rozwoju zrównowa onego. W szczególno ci nie mog
narusza  walorów przyrodniczych, kulturowych i kra-
jobrazowych gminy.

2. Wy cza si  z nowego zainwestowania tereny o du ych
warto ciach przyrodniczych i krajobrazowych oraz
posiadaj ce istotne znaczenie dla funkcjonowania
rodowiska przyrodniczego - doliny rzek i cieków

wodnych, tereny le ne i ich obrze a, w wozy i rozci cia
erozyjne, tereny ródliskowe i podmok e.

3. Dopuszcza si , z zastrze eniem ust. 4, jedynie inwesto-
wanie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwale prze-
znaczeniem (funkcj ) oraz zasadami zabudowy i zago-
spodarowania poszczególnych terenów - oznaczonych
na rysunku planu odr bnymi symbolami i wyod-

bnionych za pomoc  linii rozgraniczaj cych.

4. W poszczególnych terenach dopuszcza si  lokalizacj ,
w sposób nie koliduj cy z podstawowym prze-
znaczeniem tych terenów oraz zgodnie z przepisami
powszechnie obowi zuj cymi, nie przedstawionych
na rysunku planu obiektów i sieci infrastruktury
wodnej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej
i telekomunikacyjnej oraz obiektów gospodarki
odpadami (nie zwi zanych z pod em) , s cych
bezpo redniej obs udze tych terenów.

5. Lokalizacja infrastruktury technicznej nie zwi zanej z
drog  poza pasem drogowym w odleg ci minimum
1,0 m od granicy pasa drogowego przy urz dzeniach
podziemnych i minimum 5,0 m przy urz dzeniach
napowietrznych.

6. W pasach drogowych dopuszcza si  budow  infra-
struktury technicznej niezb dnej dla obs ugi terenu
obj tego pasem - po uzgodnieniu z w ciwym Za-
rz dem Dróg.

7. Przy projektowaniu obiektów budowlanych i zago-
spodarowaniu terenów inwestycji obowi zuje
kszta towanie architektury oraz krajobrazu uwzgl d-
niaj ce tradycje regionalne, ochron  warto ci kultu-
rowych i rodowiska przyrodniczego.

8. Dopuszcza si  lokalizacj  budynków i budowli w
odleg ci 1,50 m od granicy dzia ki lub w granicy
dzia ki.

9. W oparciu o opracowania projektowe i ocen  od-
dzia ywania danej inwestycji na rodowisko do-
puszcza si  dokonywanie korekt przebiegu tras ko-
munikacyjnych oraz lokalizacj  urz dze  i obiektów
zaplecza technicznego komunikacji - w uzgodnieniu z

ciwymi dla projektowanej funkcji i obszaru
organami, w tym z w ciwym zarz dem dróg.
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10. W granicach obszaru obj tego planem dopuszcza si
lokalizacj  obiektów i funkcji nie przewidzianych
programem a nie koliduj cych z docelowym
przeznaczeniem terenu.

11. Dopuszcza si  rozpocz cie u ytkowania nowo
wznoszonych i modernizowanych obiektów
mieszkalnych, us ugowych i produkcyjnych po
uprzednim lub co najmniej równoczesnym uru-
chomieniu niezb dnych urz dze  infrastruktury
technicznej:

- przy czy elektroenergetycznych i wodoci gowych;

- systemu ogrzewania - opartego na oleju opa owym,
gazie, elektryczno ci lub innych - o minimalnym
wp ywie na jako  powietrza atmosferycznego;

- systemu odprowadzenia cieków sanitarnych - do
kanalizacji zbiorczej lub zbiornika bezodp ywowego.

12. Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie
inne od dotychczasowego, mog  by  tymczasowo
(do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem)

ytkowane w sposób dotychczasowy. Na terenach
tych zakazuje si  budowy nowych obiektów
sprzecznych z funkcj  przewidzian  w planie.

13. W granicach terenów przeznaczonych na funkcje
aktywno ci gospodarczej i przedsi biorczo ci
(oznaczonych na rysunku planu symbolami BP i BP/
U) powinny by  dotrzymane standardy jako ci
rodowiska okre lone w:

- rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 6
czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów niektórych substancji w powietrzu, alarmo-
wych poziomów niektórych substancji w powietrzu
oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych
poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, póz.
796) ;

- rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 5
grudnia 2002 r. w sprawie warto ci odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1  z
2003 r. , póz. 12) ;

- rozporz dzeniu Ministra rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Le nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w
rodowisku (Dz. U. Nr 66, póz. 436) .

§ 4.1. Na obszarze obj tym planem wyznacza si
tereny, obiekty i strefy o zró nicowanym przeznaczeniu
(funkcji) oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania,
oznaczone na rysunku planu odpowiednimi symbolami
graficznymi oraz (lub) poni szymi oznaczeniami
literowymi:

1) Tereny:

a) BP - tereny przedsi biorczo ci, aktywno ci go-
spodarczej;

b) KS - tereny komunikacji i transportu;

c) MN - tereny zabudowy jednorodzinnej, z do-
puszczeniem zabudowy letniskowej, us ug
podstawowych;

d) MR -tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, z
dopuszczeniem jednorodzinnej, letniskowej,
us ug podstawowych;

e) NOI - projektowane przepompownie cieków;

f) NO - projektowane oczyszczalnie cieków;

g) IMU - gminne wysypisko odpadów sta ych; h) RK

- tereny przeznaczone do rekultywacji; i) RP -

tereny rolne; j) RZ - ki, pastwiska, gi;

k)TK-   teren   urz dze    telefonii   komórkowej
(maszty).

1) U -tereny us ug publicznych, komercyjnych, tu-
rystycznych;

m) w-tereny wód otwartych (tu: niewielkie, naturalne
zag bienia stale wype nione wod ) ;

n) WZ - uj cia wody;

o) ZC - tereny cmentarzy;

p) Z  - tereny lasów;

q) ZLd - tereny preferowanych dolesie ;

r) ZP - tereny zieleni urz dzonej (parkowej)

2) Obiekty punktowe:

a) obiekty zabytkowe (oznaczone symbolem graficznym)
;

b) punkty widokowe (oznaczone symbolem graficznym) ;

c) stacje transformatorowe (oznaczone symbolem
graficznym) .

3) Elementy liniowe:

a) KG - drogi g ówne;

b) KZ - drogi zbiorcze;

c) KL - drogi lokalne;

d) KD - drogi dojazdowe;

e) g ówne cie ki rowerowe (oznaczone symbolem
graficznym) ;

f) SINI 15 KV - istniej ce linie redniego napi cia;

g) W - wody p yn ce (strugi, cieki itp.);

h) si gacze ekologiczne (element liniowy PSG) .
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4) Strefy:

a) Strefy ochrony przyrody i zdrowia:

- Zachodnioroztocza ski  Obszar Chronionego
Krajobrazu;

- otulina Parku Krajobrazowego „Lasy Janow-skie";

- „Zielony pier cie " Janowa Lubelskiego;

- projektowany Gorajski Park Krajobrazowy;

- Przyrodniczy System Gminy Godziszów;

- g ówny zbiornik wód podziemnych GZWP 406;

- obszary ródliskowe;

- strefy ochronne od obiektu (cmentarze) ;

b) Strefy ochrony kultury: KR - strefa cis ej ochrony

konserwatorskiej;

- strefa   po redniej  ochrony  konserwatorskiej
(oznaczona symbolem graficznym) ;

- strefy obserwacji archeologicznej;

- stanowiska archeologiczne;

- strefy ochrony krajobrazu kulturowego.

2. Na terenie obj tym planem wyznacza si  granice
terenów, stref i obszarów, oznaczone na rysunku
planu symbolami graficznymi:

1) granice terenów o przeznaczeniu wiod cym;

2) granice stref wymienionych w ust. 1 ppt. 4,

3) granice administracyjne gminy.

3. Pasy terenów, o szeroko ci do 50,0 metrów, które na
rysunku planu po one s  pod oznaczeniami granic
terenów o przeznaczeniu wiod cym, mog by
zagospodarowane zgodnie z ustaleniami dla jednego
z terenów rozdzielonych tymi granicami.

Nie dotyczy to obszarów chronionych i wy czonych z
zabudowy.

4. Obiekty o charakterze punktowym, posiadaj ce
specjalny status prawny (obiekty zabytkowe) i nie
daj ce si ci le umiejscowi  w skali rysunku planu,
zosta y oznaczone w sposób orientacyjny. Dok adne
po enie tych obiektów jest ustalone w innych
dokumentach o charakterze oficjalnym, usta-
nawiaj cych szczególny status tych obiektów.

§ 5 Ustalenia szczegó owe

1) SN   15   kV   -   linie   elektroenergetyczne
redniego napi cia o ustaleniach:

a) teren przeznacza si  pod linie elektroenergetyczne
o napi ciu 15 kV;

b) zakazuje si  prowadzenia upraw wysokich, w tym
nasadze  drzew i zalesie  - w odleg ci mniejszej
ni  5,5 m. od osi linii;

c) dopuszcza si  zmniejszenie odleg ci wymienionej
w pkt b) za zgod  w ciwego zarz dcy sieci
elektroenergetycznej;

d) dopuszcza si  modernizacj  sieci i zwi zanych z ni
innych obiektów elektroenergetycznych;

e) dopuszcza si  prowadzenie gospodarki le nej w
pozostawionym pasie pod warunkiem utrzy-
mywania pod lini  drzew nie przekraczaj cych 2 m
wysoko ci oraz pozostawienie wokó  ka dego s upa
powierzchni nie zalesionej w odleg ci co najmniej
4 m od s upa.

2) KG - drogi g ówne

- droga powiatowa nr 42525 relacji: Janów Lubel-
ski< = >Tokary;

- droga powiatowa nr 42540 relacji: Stara Wie  < =
>Zdzi owice.

o ustaleniach:

a) ustala si  szeroko  pasa drogowego na 25 me-
trów;

b) dopuszcza si  jezdni  szeroko ci do 7,0 metrów
poza terenem zabudowanym i do 7,0 metrów w
terenie zabudowanym;

c) ustala si  minimaln  odleg  od kraw dzi jezdni
budynków przeznaczonych na sta y pobyt ludzi:

- dla budynków jednokondygnacyjnych - 30,0
metrów,

- dla budynków wielokondygnacyjnych. - 40,0
metrów,

- dla budynków szpitali, sanatoriów, pensjonatów
itp. - 130,0 metrów.

d) ustala si  minimaln  odleg  od kraw dzi jezdni
budynków nie przeznaczonych na sta y pobyt ludzi
- 10,0 metrów w terenie zabudowanym, 25,0 metrów
poza terenem zabudowanym;

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach do-
puszcza si  sytuowanie budynków w odleg ci
mniejszej ni  okre lone w pkt c) poza zastosowaniem
rodków technicznych zmniejszaj cych uci liwo ci

- za zgod  zarz dcy drogi;

f) dopuszcza si  lokalizowanie ogrodze  w liniach
rozgraniczaj cych drogi, po uprzednim uzgodnieniu z
zarz dc  drogi.

3) KZ - drogi zbiorcze

-droga powiatowa nr 42539 relacji: B ek< = >
Pi atka;
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- droga powiatowa nr 42541 relacji: Wolica
<=>Branew;

droga powiatowa nr 42571 relacji Wólka Ratajska-< =
>Godziszów III.

o ustaleniach:

a) ustala si  szeroko  pasa drogowego na 20 me-
trów;

a) dopuszcza si  jezdni  szeroko ci 6,0 - 7,0, metrów;

c) ustala si  minimaln  odleg  od kraw dzi jezdni
budynków przeznaczonych na sta y pobyt ludzi:

- zabudowy jednorodzinnej - 30,0 metrów,

- zabudowy wielorodzinnej oraz innych budynków
z wyj tkiem pensjonatów itp. - 40,0 metrów,

- pensjonatów itp. - 130,0 metrów.

d) na terenach istniej cej zabudowy dopuszcza si
lokalizowanie nowych budynków, z zacho-
waniem przepisów dotycz cych warunków za-
mieszkania ludzi i bezpiecze stwa ruchu dro-
gowego za zgod  zarz dcy drogi, w odleg ci
nie mniejszej ni  linia zabudowy wyznaczona
przez istniej  zabudow  w dobrym stanie
technicznym, a w przypadku ró nej odleg ci
tej zabudowy od drogi - w odleg ci, w jakiej
jest zlokalizowana zabudowa dalej odsuni ta od
drogi;

e) ustala si  minimaln  odleg  od kraw dzi jezdni
budynków nie przeznaczonych na sta y pobyt ludzi
- 8,0 metrów w terenie zabudowanym, a 20,0
metrów poza terenem zabudowanym.

f) dopuszcza si  lokalizowanie ogrodze  w liniach
rozgraniczaj cych drogi, po uprzednim uzgodnieniu z
zarz dc  drogi.

4) KL - drogi lokalne:

-droga powiatowa nr 42585 relacji: Wierzchowi-
ska- Pi atka,

drogi gminne:

- nr 019 relacji: od drogi powiatowej Janów - To-
kary do drogi powiatowej Wolica - Branew;

- nr 024 relacji: od drogi powiatowej Wólka Rataj-ska
- Godziszów III, przez Wólk , do drogi powiatowej
Wólka - Godziszów;

- nr 011 relacji: od drogi powiatowej Janów- To-
kary, do drogi powiatowej Wolica - Branew;

-nr 025 relacji: od drogi powiatowej Wolica -
Branew, do cmentarza w Godziszowie;

-nr 022 relacji: od drogi powiatowej Wolica -Branew, do
drogi powiatowej Wólka Ratajska -Godziszów,

- nr 006 i 027 relacji: od drogi powiatowej B ek
- Pi atka, do drogi powiatowej Janów - Tokary;

- nr 003 relacji: od drogi powiatowej Janów- Tokary,
do drogi powiatowej Stara Wie  - Zdzi owi-ce;

- nr 021 relacji: od drogi powiatowej Janów- Tokary,
do drogi powiatowej Stara Wie  - Zdzi owi-ce)

o ustaleniach:

a) ustala si  szeroko  pasa drogowego na co najmniej
15 metrów;

b) dopuszcza si  jezdni  szeroko ci 5,50 - 6,0 metrów;

c) ustala si  minimaln  odleg  od kraw dzi jezdni
budynków przeznaczonych na sta y pobyt ludzi:

- zabudowy jednorodzinnej - 15,0 metrów,

-zabudowy wielorodzinnej oraz innych budynków  z
wyj tkiem, pensjonatów itp. - 20,0 metrów,

- pensjonatów itp. - 80,0 metrów;

d) ustala si  minimaln  odleg  od kraw dzi jezdni
budynków nie przeznaczonych na sta y pobyt ludzi -
8,0 metrów w terenie zabudowanym, a 20,0 metrów
poza terenem zabudowanym;

e) na dzia kach s siaduj cych z dwu stron z dzia kami
zabudowanymi budynkami przeznaczonymi na pobyt
ludzi dopuszcza si  lokalizowanie nowych budynków,
z zachowaniem przepisów dotycz cych warunków
zamieszkania ludzi i bezpiecze stwa ruchu
drogowego, w odleg ci nie mniejszej ni  linia
zabudowy wyznaczona przez istniej  zabudow  w
dobrym stanie technicznym, a w przypadku ró nej
odleg ci tej zabudowy od drogi - w odleg ci, w
jakiej jest zlokalizowana zabudowa dalej odsuni ta;

f) dopuszcza si  lokalizowanie ogrodze  w liniach
rozgraniczaj cych drogi, po uprzednim uzgodnieniu z
zarz dc  drogi.

5) KD - drogi dojazdowe

o ustaleniach:

a) ustala si  szeroko  w liniach rozgraniczaj cych na
co najmniej 15 metrów; dopuszcza si  mniejsz
szeroko  w istniej cych w dniu wej cia w ycie
niniejszej uchwa y pasach zabudowy;
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b) dopuszcza si  jezdni  szeroko ci 4,5 - 5,0 metrów;

c) ustala si  minimaln  odleg  zabudowy od
kraw dzi jezdni na obszarach, które w dniu wej cia
w ycie niniejszej uchwa y nie by y zabudowane:

- dla budynków przeznaczonych na sta y pobyt ludzi
- 15 metrów,

- dla budynków nie przeznaczonych na sta y pobyt
ludzi - 6 metrów;

d) na dzia kach s siaduj cych z co najmniej jedn
zabudowan  dzia  obs ugiwan  przez t  sam
drog , nowe budynki nale y lokalizowa , z za-
chowaniem przepisów dotycz cych zamieszkania
ludzi i bezpiecze stwa ruchu drogowego, w
odleg ci od dróg analogicznej, jak zabudowa na
dzia kach s siednich, a w przypadku ró nej
odleg ci tej zabudowy od drogi - w odleg ci, w
jakiej jest zlokalizowana zabudowa dalej odsuni ta
od drogi;

e) dopuszcza si  lokalizowanie ogrodze  w liniach
rozgraniczaj cych drogi, po uprzednim poinfor-
mowaniu zarz dcy drogi.

6) G ówne cie ki rowerowe

o ustaleniach:

a) teren przeznacza si  pod cie ki rowerowe;

b) dopuszcza si cie ki o minimalnej szeroko ci 2,5
metra, z zastrze eniem - pkt c) ;

c) cie ki biegn ce wzd  dróg publicznych lub w
siedztwie innych obiektów mog cych po-

wodowa  uci liwo ci lub utrudnienia dla korzy-
stania z tych cie ek, powinny by  odgrodzone od
tych dróg lub innych obiektów zieleni redni  o
wysoko ci co najmniej 1 metra i o szeroko ci
minimum 3,0 m.

7)   BP  -  tereny  aktywno ci   gospodarczej,
przedsi biorczo ci

o ustaleniach:

a) teren przeznacza si  pod obiekty zwi zane z
dzia alno ci  gospodarcz  o charakterze prze-
mys owym, produkcyjnym, sk adowaniem to-
warów itp. ;

b) dopuszcza si  lokalizowanie us ug produkcyjnych,
urz dze  produkcji rolniczej, us ug rolniczych,
zaopatrzenia i zbytu;

c) dopuszcza si  jedynie obiekty o uci liwo ci nie
wykraczaj cej poza granice w adania dysponentów
poszczególnych obiektów;

d) zakazuje si  lokalizowania budynków mieszkalnych
i obiektów mieszcz cych w sobie funkcj
mieszkaniow , z wyj tkiem budynków i lokali:

dla w cicieli lub wynikaj cych z potrzeb tech-
nologicznych (np. sta y nadzór) ;

e) adaptuje si  istniej  zabudow , je eli nie jest to
kolizyjne z przepisami szczegó owymi i za zgod

ciwego organu.

f) dopuszcza si  lokalizacj  punktów us ugowych jako
funkcji uzupe niaj cych, je eli nie spowoduje to kolizji
funkcjonalnych i nie naruszy wymogów ochrony
rodowiska.

g) nakazuje si  uwzgl dnienie w zagospodarowaniu
miejsc parkingowych w ilo ci w pe ni zaspokajaj cej
potrzeby funkcji przemys owej, sk adowej lub
us ugowej;

h) wprowadza si  obowi zek uwzgl dnienia w za-
gospodarowaniu zieleni wysokiej i redniej o
charakterze izolacyjnym od terenów o innych
funkcjach, o odpowiedniej szeroko ci, nie mniejszej
jednak ni  3 metry.

8) KS - tereny komunikacji i transportu

o ustaleniach:

a) teren przeznacza si  pod przystanki, parkingi,
urz dzenia obs ugi transportu;

b) dopuszcza si  zagospodarowanie zgodne z prze-
znaczeniem pod warunkiem jednoczesnego na-
sadzenia zieleni izolacyjnej o odpowiedniej szeroko ci,
nie mniejszej jednak ni  1,5 metra od strony terenów o
funkcji innej ni  komunikacyjna.

9) MN - tereny zabudowy jednorodzinnej

o ustaleniach:

a) dopuszcza si  podzia  na dzia ki budowlane o
powierzchni ok. 1000 m2 w granicach terenu MN;

b) dopuszcza si  realizowanie wolnostoj cej parterowej
zabudowy gospodarczej;

c) dopuszcza si  zabudowanie cznie do 25% po-
wierzchni dzia ki;

d) wprowadza si  obowi zek zapewnienia mo liwo ci
zlokalizowania co najmniej jednego gara u lub
miejsca do parkowania na ka dej dzia ce;

e) ustala si  nast puj ce wymogi wobec zabudowy
mieszkaniowej:

-wysoko  do 2 kondygnacji, z których drug mo e
stanowi  poddasze u ytkowe;

-posadowienie parteru do 0,8 metra powy ej
poziomu terenu;

- wysoko  kalenicy do 9 metrów;

- dach o symetrycznych po aciach, nachylonych pod
tem 60^-100%, z dopuszczeniem naczó ków, lukarn itp.
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f) dopuszcza si  realizacj  na terenach MN zabudowy
letniskowej ca orocznej lub sezonowej, z prawem
wydzielenia dziatki;

g) wprowadza si  obowi zek przekszta cania cha-
rakteru bry y budynku oraz nasadzania zieleni,
podnosz cych walory estetyczne, w szczególno ci
w trakcie modernizacji lub zmiany funkcji
obiektów;

h) dopuszcza si  lokalizowanie parterowych obiektów
us ugowych, a tak e u ytkowanie cz ci budynków
mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji
us ugowych; wyklucza si  lokalizacj  us ug
wykraczaj cych uci liwo ci  poza granice w a-
dania dysponentów poszczególnych obiektów
us ugowych;

i) obowi zuje nasadzanie zieleni izolacyjnej, o sze-
roko ci co najmniej 1,0 metra, od strony dróg klasy
G i Z;

j) ustala si  minimaln  odleg  zabudowy od
ciany lasu (istniej cego lub przewidzianego w

planie miejscowym) na 30 metrów.

10)  MR - tereny zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej

o ustaleniach:

a) dopuszcza si  podzia  na dzia ki budowlane o
powierzchni ok. 1500 m2 w granicach terenu MR;

b) dopuszcza si  zabudowanie obiektami mieszkal-
nymi i gospodarczymi cznie do 50% powierzchni
dzia ki;

c) wprowadza si  obowi zek zapewnienia mo liwo ci
zlokalizowania co najmniej jednego gara u lub
miejsca do parkowania na ka dej dzia ce;

d) ustala si  nast puj ce wymogi wobec zabudowy
mieszkaniowej:

- wysoko  do 2 kondygnacji, z których drug
stanowi poddasze u ytkowe,

- posadowienie parteru do 0,8 metra powy ej
poziomu terenu;

- wysoko  kalenicy do 9 metrów,

- dach o symetrycznych po aciach, nachylonych
pod k tem 60-:-100%, z dopuszczeniem naczó -
ków, lukarn itp.

e) dopuszcza si  realizacj  zabudowy letniskowej lub
jednorodzinnej z prawem wydzielenia dzia ki.

f) dopuszcza si  przeznaczanie istniej cych siedlisk
rolniczych na cele mieszkalnictwa jednorodzinnego
lub letniskowego, oraz na cele obs ugi rolnictwa,
us ug dla ludno ci i drobnego biznesu (dzia alno ci
gospodarczej) , je eli nowa funkcja

nie b dzie kolidowa a z terenami s siaduj cymi lub
projektowanym przeznaczeniem terenu.

g) wprowadza si  obowi zek przekszta cania charakteru
bry y budynku oraz nasadzania zieleni, podnosz cych
walory estetyczne, w trakcie modernizacji lub zmiany
funkcji obiektów;

h) dopuszcza si  lokalizowanie parterowych obiektów
us ugowych, drobnego biznesu lokalnego
(dzia alno ci gospodarczej) , a tak e przeznaczenie
cz ci budynków mieszkalnych i gospodarczych dla
funkcji us ugowych; wyklucza si  lokalizacj  us ug
wykraczaj cych swoj  uci liwo ci  poza granice

adania dysponentów poszczególnych obiektów
us ugowych;

i) wyklucza si  realizacj  budynków w odleg ci
mniejszej ni  30 metrów od ciany lasu (istniej cego
lub przewidzianego w planie miejscowym);

11) Tereny zabudowy letniskowej

o ustaleniach:

e) dopuszcza si  podzia  na dzia ki letniskowe o po-
wierzchni min. 1000 m2 w granicach terenów MR i MN;

b) niezb dne jest uwzgl dnienie w projekcie bu-
dowlanym zadrzewie  na przynajmniej 50% po-
wierzchni dzia ki;

c) niezb dne jest zapewnienie co najmniej 2 miejsc
postojowych na ka dej dzia ce;

d) dopuszcza si  lokalizowanie parterowych budynków
gospodarczych;

e) dopuszcza si  zabudowanie do ok. 10% powierzchni
dzia ki;

f) zakazuje si  lokalizowania budynków o charakterze
tymczasowym, z wyj tkiem budynków zwi zanych z
procesem budowlanym;

g) ustala si  nast puj ce wymogi wobec zabudowy
letniskowej:

-wysoko  do 2 kondygnacji, z których drug
stanowi poddasze u ytkowe,

- posadowienie parteru do 0,6 metra powy ej
poziomu terenu w obrysie budynku,

- wysoko  kalenicy do 7 metrów,

- dach o symetrycznych po aciach, nachylonych pod
tem 60-^100%, z dopuszczeniem naczó -ków,

lukarn itp.

h) dopuszcza si  lokalizowanie budynków us ugowych o
uci liwo ci nie przekraczaj cej granic w adania
dysponentów poszczególnych obiektów.
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12) RP - tereny rolne

o ustaleniach:

a) zakazuje si  lokalizowania obiektów budowlanych
nie zwi zanych bezpo rednio z produkcj  roln  -
obowi zuje ca kowity zakaz lokalizacji zabudowy
zagrodowej, jednorodzinnej i letniskowej;

b) zakazuje si  lokalizowania budynków na terenach
obj tych ochron  w wietle przepisów
szczególnych;

c) dopuszcza si  budow , rozbudow  i modernizacj
budynków w obr bie siedlisk rolniczych ist-
niej cych w momencie wej cia w ycie niniejszego
planu, je eli nie koliduje to z ustaleniami dla
obszarów chronionych i wy czonych z zabudowy;

d) dopuszcza si  realizacj  uzupe niaj cej zabudowy
w niezabudowanych enklawach zabudowy
istniej cej, realizacj  drugiego domu mieszkal-
nego dla w ciciela i jego rodziny bez wydzielania
odr bnej dzia ki budowlanej, je eli nie koliduje to z
ustaleniami dla obszarów chronionych i
wy czonych z zabudowy;

e) dopuszcza si  lokalizowanie obiektów sk adowych
zwi zanych z intensywnymi uprawami sa-
downiczymi i przemys owymi;

f) dopuszcza si  lokalizowanie specjalistycznych
gospodarstw rolnych, wymagaj cych strefy
ochronnej, poza terenami podlegaj cymi ochronie
w wietle przepisów szczególnych;

g) dopuszcza si  zalesianie terenów RP oddalonych
nie wi cej ni  100 metrów od granicy lasu
(istniej cego lub przewidzianego w niniejszym
planie) , za zgod  w cicieli s siednich dzia ek.

13) RZ - taki i pastwiska

o ustaleniach:

a) zakazuje si  lokalizacji wszelkich budynków i in-
nych obiektów budowlanych o charakterze ku-
baturowym;

b) zakazuje si  melioracji o jedynie odwadniaj cym
charakterze;

c) na przep ywaj cych naturalnych ciekach wodnych
dopuszcza si  lokalizowanie zbiorników re-
tencyjnych o wysoko ci spi trzenia do 2 metrów.

14) NO - oczyszczanie i przesy anie cieków

Poza Pi atk , gdzie przewiduje si  indywidualny
system kanalizacji sanitarnej - wszystkie miejscowo ci
na terenie gminy zostaj  obj te zorganizowanym
systemem gospodarki wodno ciekowej.

Ustalenia:

a) teren   przeznacza   si    pod   obiekty  zwi zane z
oczyszczaniem i przesy aniem cieków;

b) dopuszcza si  przebieg kolektorów zbiorczych w
odleg ci minimum 1,0 m od granicy pasa
drogowego dróg powiatowych, w przypadkach
uzasadnionych zbli  do drogi obowi zuje
uzgodnienie przebiegu z zarz dem drogi;

c) dopuszcza si  budow  i modernizowanie urz dze
oczyszczania cieków jedynie pod warunkiem
zapewnienia przez nie zachowania podstawowych
parametrów II klasy czysto ci przez wody
po ciekowe odprowadzane do naturalnych cieków
wodnych oraz podstawowych parametrów III klasy
czysto ci przez wody odprowadzane do rowów
melioracyjnych;

d) zakazuje si  lokalizowania obiektów, których
uci liwo  dla rodowiska i zdrowia ludzi mog aby
przekracza  granice obszaru w adania dysponenta
terenu;

e) zakazuje si  lokalizowania budynków w odleg ci
mniejszej ni  5 m od osi kolektorów zbiorczych.

15) NU - gromadzenie odpadów

Przewiduje si  prowadzenie gospodarki odpadami
(dla obszaru ca ej gminy) w ramach wysypiska gmin-
nego. W perspektywie - zgodnie z ustaleniami Krajo-
wego Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu Gospo-
darki Odpadami w Województwie Lubelskim.

Ustalenia:

a) teren przeznacza si  pod obiekty zwi zane z gro-
madzeniem i utylizacj  odpadów;

b) do czasu kompleksowego rozwi zania systemu
odbioru odpadów (w drodze obowi zkowych
umów indywidualnych) - dopuszcza si  lokalizo-
wanie w poszczególnych miejscowo ciach, nie
wskazanych na rysunku planu, pojemników s u-

cych do gromadzenia odpadów (z wyj tkiem
odpadów przemys owych i chemicznych) , nie
powi zanych trwale z pod em,

pod warunkiem:

- utwardzenia miejsca posadowienia tych pojemni-
ków;

- utwardzenia dojazdu;

- zapewnienia w ciwego sp ywu wód poopado-
wych;

-jednoczesnego  nasadzenia wysokiej i redniej
zieleni izolacyjnej wokó  pojemników, o szeroko ci
co najmniej 2 metrów;

- zachowania co najmniej 30 metrów odleg ci od
zabudowy mieszkalnej i co najmniej 10 metrów od
dróg;
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-zachowania co najmniej 150 metrów odleg ci od
cieków wodnych i uj  wody pitnej;

- ca kowitej rekultywacji miejsc posadowienia po-
jemników po wdro eniu kompleksowego programu
odbioru odpadów.

16) RK - tereny przeznaczone do rekultywacji

o ustaleniach:

a) teren przeznacza si  do rekultywacji tj. ca kowitego
usuni cia wszystkich elementów i czynników
mog cych wp ywa  na stan rodowiska;

b) teren zostaje obj ty priorytetem zalesie ;

c) dopuszcza si  inne przeznaczenie terenu, które
oprócz przywrócenia u ytkowania rolnego, mo e
by  dokonane jedynie w formie wykonania zmiany
planu.

17) WZ - tereny uj  wody

o ustaleniach:

a) teren przeznacza si  na obiekty zwi zane z po-
bieraniem i uzdatnianiem wody;

b) zasi g oraz zasady zagospodarowania stref
ochronnych uj  - zgodnie z ustaleniami zawartymi
w dokumentacji hydrologicznej uj cia.

18) U - tereny us ug administracyjnych, pu-
blicznych, turystycznych, komercyjnych, rze-
mios a, handlu, kultury, o wiaty i zdrowia

o ustaleniach:

a) teren przeznacza si  pod obiekty zwi zane z nauk ,
kultur  (w tym obiekty zwi zane z upo-
wszechnianiem kultu religijnego) , o wiat ,
ochron  zdrowia, administracj , handlem, rze-
mios em, turystyk  itp. ;

b) dopuszcza si  lokalizowanie obiektów us ugowych
o potencjalnej uci liwo ci mieszcz cej si  w
granicach w adania terenem przez dysponenta
tych obiektów;

c) dopuszcza si  lokalizowanie nieuci liwych us ug
produkcyjnych;

d) dopuszcza si  lokalizowanie obiektów o wysoko ci
do 2 kondygnacji;

e) dopuszcza si  lokalizowanie obiektów o liczbie
kondygnacji analogicznej (nie wy szej jednak ni  3
kondygnacje) , jak dopuszczona na s siaduj cych
terenach przeznaczonych pod zabudow , w
szczególno ci pod zabudow  mieszkaniow ;

f) dopuszcza si  lokalizowanie obiektów o funkcji
mieszkaniowej oraz adaptacj  istniej cej zabudowy
mieszkaniowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii

ciwego organu pa stwowej inspekcji sa-
nitarnej;

g) dopuszcza si  zabudowanie cznie do 30% po-
wierzchni ka dej wydzielonej dzia ki;

h) wprowadza si  obowi zek zapewnienia w obr bie
ka dej wydzielonej dzia ki miejsc parkingowych w
ilo ci w pe ni zaspokajaj cej potrzeby wynikaj ce
ze sposobu zagospodarowania oraz u ytkowania
dzia ki;

i) wprowadza si  obowi zek tworzenia zieleni izola-
cyjnej rozdzielaj cej tereny o odmiennych funk-
cjach.

19) W - tereny rzek i innych cieków wodnych

o ustaleniach:

a) teren przeznacza si  pod rzeki i inne cieki wodne;

b) wprowadza si  obowi zek przestrzegania zasady
priorytetu przep ywu nienaruszalnego w rzekach -
przed pozosta ymi u ytkownikami wód;

c) dopuszcza si  lokalizowanie obiektów hydro-
technicznych;

d) dopuszcza si  budow  i odtwarzanie urz dze
retencyjnych, nie wskazanych na rysunkach planu,
o wysoko ci spi trzenia do 2 metrów;

e) wyklucza si  z zabudowy kubaturowej pasy
ochronne wzd  cieków wodnych o szeroko ci
minimum 15 m (licz c od górnej kraw dzi skarpy
brzegowej);

f) wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania w
obr bie rzek wymagaj  zgody Regionalnego
Zarz du Gospodarki Wodnej.

20) w - tereny wód otwartych

(na terenie gminy Godziszów - w formie niewielkich,
naturalnych zag bie  stale wype nionych wod )

ustalenia:

a) utrzymuje si  przeznaczenie wiod ce terenu;

b) obowi zuje zakaz osuszania, odwadniania, zasy-
pywania itp. ;

c) obowi zuje nakaz ochrony przed zanieczyszcza-
niem;

d) w strefach brzegowych zaleca si  wprowadzanie
pasm biofiltrów w formie zadrzewie , zakrza-cze
oraz nasadze  ro linno ci typowej dla takich form -
wikliny, tataraku itp.

e) dopuszcza si  mo liwo  przekszta cania w nie-
wielkie ( 2 - 3 ha) stawy rybne.

21) ZC - tereny cmentarzy

o ustaleniach:



Dziennik Urz dowy
Województwa Lubelskego Nr 37 Poz. 822-3391-

a) teren przeznacza si  pod obiekty zwi zane z po
chówkiem zmar ych;

b) dopuszcza si  budow  (z zachowaniem przepisów
szczególnych) lub rozbudow  cmentarzy pod
warunkiem jednoczesnego nasadzenia pasa zieleni
izolacyjnej (wzd  granic cmentarzy);

c) dopuszcza si  lokalizowanie obiektów zwi zanych z
funkcj  cmentarza, w szczególno ci s u cych
kultowi religijnemu;

d) nakazuje si  uwzgl dnianie w zagospodarowaniu
parkingów o powierzchni co najmniej 10%
ca kowitej powierzchni terenu ZC;

e) zakazuje si  lokalizowania budynków mieszkalnych
w odleg ci mniejszej ni  50 metrów od granicy
cmentarza.

22) Z  - tereny lasów

o ustaleniach:

a) zakazuje si  lokalizowania wszelkich budynków, z
wyj tkiem bezpo rednio zwi zanych z gospodark
le , w lasach i w odleg ci mniejszej ni  30
metrów od ciany lasu.

23) ZLd - tereny preferowanych dolesie

o ustaleniach:

a) zakazuje si  lokalizowania wszelkich budynków, z
wyj tkiem bezpo rednio zwi zanych z gospodark
le , w lasach i w odleg ci mniejszej ni  30
metrów od ciany lasu.

b) do czasu zalesienia tereny pozostaj  w obecnym
ytkowaniu.

24) ZP - ziele  parkowa

o ustaleniach:

a) teren przeznacza si  pod tereny zieleni wysokiej,
redniej i niskiej o charakterze parku;

b) dopuszcza si  przeprowadzanie ci gów pieszych i
rowerowych oraz przystosowywanie terenu do
funkcji wypoczynkowej;

c) budowa nowych obiektów, odtwarzanie, moder-
nizacja i uzupe nianie istniej cej zabudowy w
obr bie tych zespo ów jest mo liwa - po wykonaniu
projektu urz dzenia i zagospodarowania parku w
skali szczegó owej.

§ 6. Ustalenia strefowe

1. Na terenie projektowanego Gorajskiego Parku
Krajobrazowego do czasu wprowadzenia ochrony
prawnej na tym obszarze wprowadza si  ochron  po-
legaj  na:

a) szczególnej dba ci o estetyk  krajobrazu w tym:

- ochron  punktów i panoram widokowych;

- ochron  naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i
zbiorników wodnych;

- ochron  krajobrazu naturalnych ekosystemów;

b) szczególnej dba ci o harmoni  u ytkowania
gospodarczego z warto ciami przyrodniczo kra-
jobrazowymi;

c) wymogu zachowania przestrzennej zwarto ci oraz
przestrzennych powi za  pomi dzy obszarami o
wysokiej aktywno ci biologicznej;

d) zakazie lokalizowania inwestycji mog cych zna-
cz co oddzia ywa e) na rodowisko i wymagaj -
cych opracowania oceny oddzia ywania na ro-
dowisko.

2. Na terenie strefy ochronnej terenów podmiejskich tj.:
„zielonego pier cienia" Janowa Lubelskiego
obowi zuje:

a) ochrona ci ci przestrzennej biotopów
(zw aszcza le nych i kowych) poprzez zapobie-
ganie ich izolacji i fragmentacji;

b) zasada stopniowego przej cia w intensywno ci
zagospodarowania pomi dzy zabudow  a tere-
nami pe ni cymi funkcje przyrodnicze.

3. Obszary ródliskowe, oznaczone na rysunku planu
symbolem graficznym podlegaj  ochronie poprzez:

a) zalesienie i zadrzewienie otoczenia róde ;

b) ochron  naturalnie ukszta towanych nisz ródli-
skowych;

c) ochron  prawn  najcenniejszych krenologicznie i
krajobrazowe róde .

Ze wzgl du na istniej ce zainwestowanie (ró nego
rodzaju) cz ci obszarów ródliskowych zak ada si  ich
rewaloryzacj  na podstawie koniecznego do opra-
cowania kompleksowego projektu ochrony tych ob-
szarów.

Do czasu opracowania ww projektu - na terenach
zainwestowanych obowi zuje:

a) bezwzgl dny priorytet wykonania zorganizowa-
nego systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej;

b) ochrona przed uj ciami wód o wysokich poborach
(rz du 30 - 40 m3/h)

c) ochrona przed ska eniem gruntu i wód po-
wierzchniowych - racjonalizacja chemizacji rol-
nictwa, zakaz przechowywania rodków ochrony
ro lin na pod u nieutwardzonym, zakaz
przechowywania obornika poza szczelnymi gno-
jownikami.
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4. Na obszarze Systemu Przyrodniczego
Gminy: nale y utrzymywa  dotychczasow  funkcj
gospodarcz , wzmacniaj c ekologiczn ;

a) docelowo przeznaczeniem wiod cym tego ob-
szaru jest funkcja ochronna, wodochronna i eko-
logiczna;

b) koryta cieków powinny zachowa  swój naturalny
charakter, co oznacza m. in. zakaz wyprosto-
wywania;

c) dna dolin rzecznych nie mog  by  pod adnym
pozorem odwadniane - nale y zachowa  u ytko-
wanie rolnicze (u ytki zielone) a wewn trz terenów
zainwestowanych wprowadzi  funkcj  terenów
zieleni urz dzonej (parków wiejskich) , spowalnia
odp yw powierzchniowy (przetamowa-nia,
rozlewiska) ;

d) obowi zuje zasada wyprowadzania zabudowy z
dolin rzecznych;

e) wzmacnianie bioró norodno ci w dolinach po-
przez odtwarzanie ro linno ci dolinnej: pojedyncze
drzewa, k py ro linno ci, zalesienie wybranych
fragmentów.

5. Na  obszarze Zachodnioroztocza skiego   Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu obowi zuje:

a) szczególna dba  o estetyk  krajobrazu, w
tym:

- ochrona punktów i panoram widokowych;

- ochrona naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i
zbiorników wodnych;

-ochrona krajobrazu naturalnych ekosystemów;

b) szczególna dba  o harmoni  u ytkowania go-
spodarczego z warto ciami przyrodniczo krajo-
brazowymi;

c) wymóg zachowania przestrzennej zwarto ci oraz
przestrzennych powi za  pomi dzy obszarami o
wysokiej aktywno ci biologicznej;

d) zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie szko-
dliwych dla rodowiska z wyj tkiem gazoci gów;

e) dopuszcza si  lokalizowanie obiektów przemy-
owych i us ugowych mog cych pogorszy stan
rodowiska - po uzyskaniu pozytywnej opinii

ciwego dyrektora Parku Krajobrazowego;

f) dopuszcza si  inwestycje prowadz ce do zmian
stosunków wodnych - po uzyskaniu pozytywnej
opinii w ciwego dyrektora Parku Krajobrazo-
wego.

6. Na obszarze Otuliny  Parku   Krajobrazowego
Lasy Janowskie obowi zuj  zasady zagospoda-
rowania przestrzennego ustalone dla strefy ochron-

nej parku, a sformu owane w planie ochrony parku.

7. Obiekty obj te stref cis ej ochrony kon-
serwatorskiej (wpisane do rejestru zabytków) -
oznaczone symbolem KR,:

1) Mogi a wojenna w Andrzejowie z 1812 roku, dwóch
nierzy francuskich armii napoleo skiej.

[TA/485]

Na terenie wy ej wymienionego obiektu, a tak e na
terenie bezpo rednio z nim s siaduj cym1, którego
zmiany zagospodarowania mog  mie  wp yw na war-
to  zabytkow  obiektu - obowi zuj  nast puj ce za-
sady zagospodarowania:

a) bezwzgl dny priorytet wymaga  konserwator-
skich we wszystkich dzia aniach planistycznych,
projektowych i realizacyjnych;

b) zasady kszta towania przestrzeni i prowadzenia
wszelkich inwestycji s  podporz dkowane wnio-
skom i decyzjom konserwatorskim;

- wszelka dzia alno  inwestycyjna prowadzona
przy tym obiekcie i w obszarze obj tym ochron
konserwatorsk  wymaga uzyskania zezwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Lublinie;

-wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania
oraz podzia y nieruchomo ci musz  uwzgl dnia
nadrz dno  warto ci kulturowych i przyczynia
si  do ich utrzymania, a w miar  mo liwo ci tak e
rewaloryzacji tych warto ci;

-wszelkie dzia ania zmierzaj ce do zmian
sposobu zagospodarowania, w szczególno ci
zwi zane z lokalizacj  obiektów budowlanych,
a tak e podzia y nieruchomo ci, mog  by
prowadzone jedynie po uzgodnieniu oraz
otrzymaniu odpowiednich warunków i
wytycznych konserwatorskich od Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

8. Obszary i obiekty obj te stref  po redniej
ochrony konserwatorskiej (dobra kultury figu-
ruj ce w ewidencji gminy) - obszary oznaczono
symbolem KZ, obiekty - symbolem graficznym:

1) Kapliczka drewniana z lat dwudziestych XX wieku
- po ona przy domu nr 132 w Andrzejowie.
[13332]

2) Kapliczka przydro na (drewniana) z lat trzydzie-
stych XX wieku - po ona (pod lasem), przy za-
kr cie drogi z Andrzejowa do Kaw czyna.
[13333]

3) Ko ció  parafialny w Godziszowie III pod wezwa-
niem w. Teresy od Dzieci tka Jezus, murowany.

"zasi g  terenu   rozumianego  jako  s siaduj cy  ka dorazowo  okre la
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie
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pochodz cy z lat 1934 - 37 aut. arch. Tadeusza
Witkowskiego. [13334]

4) Plebania murowana (obok ko cio a wym. w pkt 3)
z lat dwudziestych XX wieku. [13335]

5) Kapliczka murowana z lat dwudziestych XX
wieku, z obrazem Matki Boskiej, po ona w
Godziszowie III, przy drodze do Branwi. [13336]

6) Kapliczka murowana z lat dwudziestych XX wieku,
po ona w Godziszowie III, przy drodze do
Branwi. [13337]

7) Kapliczka murowana z lat dwudziestych XX
wieku, z figur w. Antoniego, po ona w Go-
dziszowie III, przy drodze do Branwi. [13338]

8) Kapliczka drewniana (w kszta cie ula), z figurk
Matki Boskiej, po ona w Godziszowie III, przy
drodze do Branwi. [13344]

9) Kapliczka drewniana z lat trzydziestych XX wieku,
z drewnian  figur w. Antoniego, po ona w
Godziszowie l (za bram  cmentarza). [13339]

10) Kapliczka Matki Boskiej, drewniana, z lat dwu-
dziestych XX wieku, po ona w Kaw czynie.
[13340]

11) Kapliczka drewniana z 1920 roku, z drewnian
figur w. Walentego, po ona w Pi atce.
[13341]

12) Kapliczka z figur  Chrystusa Frasobliwego,
drewniana, z lat dwudziestych XX wieku, po o-
ona przy zabudowaniach nr 92 w Zdzi owicach

III. [13342]

13) Kapliczka drewniana z lat trzydziestych XX wieku,
z drewnian  figur  Chrystusa Frasobliwego,
po ona w Zdzi owicach III, przy drodze z Go-
dziszowa. [13343]

Na terenie wy ej wymienionych obszarów i obiektów
obowi zuj  nast puj ce zasady zagospodarowa-
nia:

ochrona ich historycznej formy, przy jednoczesnym
podj ciu dzia  eliminuj cych gro
technicznego zu ycia;

wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania
musz  uwzgl dnia  warto ci kulturowe tych
obiektów i przyczynia  si  do ich zachowania, a w
miar  mo liwo ci tak e rewaloryzacji;

-wszelkie zamierzenia inwestycyjne projektowane w
strefie po redniej ochrony konserwatorskiej
wymagaj  uzyskania warunków i wytycznych
konserwatorskich oraz opinii - na etapie ustalania
warunków realizacji inwestycji;

- w przypadku rozbiórki budynków figuruj cych w
ewidencji dóbr kultury wymagane jest uzgod-

nienie z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.

9. W strefach ochrony krajobrazu kulturowego
- oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym:

a) Andrzejów;

b) Kaw czyn Nowa Osada - Wólka Ratajska;

c) Godziszów;

d) Pi atka;

e) Zdzi owice;

wszelkie   zmiany   sposobu   zagospodarowania, w
szczególno ci lokalizowanie nowych obiektów bu-
dowlanych, musz  uwzgl dnia  szczególne skupienie,
warto ci kulturowych tych obszarów oraz konieczno
ich zachowania.

Obowi zuje kszta towanie harmonijnego krajobrazu
kulturowego poprzez:

- kontynuowanie tradycyjnych form osadnictwa;

-utrzymanie  regionalne - historycznej skali i
struktury jednostek osadniczych;

- skupianie zabudowy na zasadzie dog szczania
istniej cej struktury jednostek osadniczych,
przy kontynuowaniu historycznego uk adu i
charakteru;

- otaczanie wysok  zieleni  obiektów dysharmo-
nijnych;

- ograniczanie napowietrznych linii energetycznych
i telekomunikacyjnych na rzecz sieci pod-
ziemnych w otoczeniu obiektów i zespo ów za-
bytkowych;

- kszta towanie form zabudowy nawi zuj cych do
tradycyjnego budownictwa;

- utrzymanie obiektów ma ej architektury wspó -
tworz cych walory krajobrazu kulturowego.

10. W strefach obserwacji archeologicznej i w
zasi gu stanowisk archeologicznych (poza
strefami) , oznaczonych na rysunku planu symbolem
graficznym, wszelkie zmiany w sposobie u ytkowania i
zagospodarowania zwi zane z pracami ziemnymi i
przekszta ceniami istniej cego ukszta towania terenu
mog  by  prowadzone jedynie w uzgodnieniu z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie.

Wszelkie prace ziemne, zwi zane z budow  obiektów
kubaturowych, inwestycje liniowe oraz zwi zane z
pracami ziemnymi i przekszta ceniem naturalnego
ukszta towania terenu (np. melioracje, niwelacje, bu-
dowy zbiorników wodnych) - musz  by  uzgadniane
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lu-
blinie na etapie wydawania decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, w celu uzyskania
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warunków i wytycznych konserwatorskich dla przed-
miotowych inwestycji. Wszelkie realizacje wymagaj
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Powy sze zalecenie dotyczy tak e zwi zanych z in-
westycjami - wszelkich prac ziemnych prowadzonych na
terenie lub w bezpo rednim s siedztwie stanowisk
archeologicznych.

W przypadku prowadzenia sieci liniowych infra-
struktury technicznej, zwi zanych z pracami ziemnymi
(drogi, wodoci gi, gazoci gi, linie telekomunikacyjne,
melioracje, itd.) niezb dne jest uwzgl dnienie nadzoru
archeologicznego lub w razie konieczno ci - prze-
prowadzenia wykopaliskowych bada  wyprzedzaj cych.

W przypadku lokalizacji inwestycji zwi zanych z ko-
palniami piasku, realizacj  inwestycji nale y ka dora-
zowo poprzedzi  archeologicznymi badaniami ratow-
niczymi.

Obowi zuje konieczno niezw ocznego za-
wiadomienia Rady Gminy i Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Lublinie o znalezieniu przed-
miotów posiadaj cych cechy zabytku (np. naczynia
ceramiczne, szklane, kafle, narz dzia z kamienia i
metalu, przedmioty krzemienne, ko ci ludzkie lub
zwierz ce itp.).lub fragmentów murów ujawnionych
w czasie prowadzenia robót ziemnych i budowlanych
(zgodnie z art.22 Ustawy o ochronie dóbr kultury z
dnia 15 lutego 1962 r. z pó niejszymi zmianami) .

Osoby znajduj ce te przedmioty zobowi zane s
zabezpieczy  odkryty przedmiot i wstrzyma  wszelkie
roboty mog ce go uszkodzi  lub zniszczy  do czasu
wydania odpowiednich zarz dze  przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Lublinie.

§ 7. Realizacja planu

1. Plan jest podstaw  do okre lenia zasad lokalizacji na
obszarze wymienionym w § 2 ust. 1 obiektów
budowlanych, a tak e innych form przekszta cania
przestrzeni wymagaj cych ustalenia warunków za-
gospodarowania terenu;

2. Podstaw  do okre lenia warunków zabudowy dla
zamierzenia inwestycyjnego jest suma, odnosz cych
si  do danego terenu:

a) ustale  ogólnych (§ 3) ,

b) ustale  dotycz cych terenów o poszczególnych
funkcjach (§ 5) ,

c) ustale  dotycz cych wybranych stref na obszarze
gminy (§ 6) .

3. W przypadku rozbie no ci rozstrzygni , odnosz -
cych si  do tego samego terenu i dotycz cych tego
samego przedmiotu lub aspektu zagospodarowania,
pomi dzy ró nymi kategoriami ustale  wymienionych
w ust. 2, obowi zuj  kolejno:

a) ustalenia dotycz ce wybranych stref na obszarze
gminy (§ 6) ,

b) ustalenia ogólne (§ 3) ,

c) ustalenia dotycz ce terenów o poszczególnych
funkcjach (§ 5) .

4. W warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
uwzgl dnia si  równie  ustalenia dla terenów i
obiektów s siednich, w szczególno ci dotycz ce
obiektów i sieci infrastruktury technicznej oraz
obiektów poddanych ochronie.

§ 8. Ustala si  stawki procentowe op aty na rzecz
gminy od wzrostu warto ci nieruchomo ci, b cego
skutkiem wej cia w ycie niniejszego planu, w wyso-
ko ci:

1) 0% wzrostu warto ci - dla terenów us ug (z wy-
tkiem us ug wymienionych w ust. 2) , przemy u

i baz;

2) 0% wzrostu warto ci - dla terenów przewidzianych
na obiekty ochrony zdrowia, o wiaty, kultury i
administracji, infrastruktury technicznej oraz dla
terenów przeznaczonych do zagospodarowania o
charakterze ekologicznym, w szczególno ci
zalesienia i zadrzewienia;

3) 0% wzrostu warto ci - dla terenów mieszkalnictwa
rolniczego i jednorodzinnego

§ 9. Uchwa a podlega og oszeniu w Dzienniku
Urz dowym Województwa Lubelskiego.

§ 10. Wykonanie uchwa y powierza si  Wójtowi
Gminy Godziszów.

§ 11. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od
og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodnicz cy Rady

Jan J dzura


