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IR.6727.4.2016 

W  Y  P  I  S 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice,zatwierdzonego Uchwałą 

nr XII/61/2003 z dnia 06 listopada 2003r. /Dz.Urz.Woj.Lub.Nr 190,poz.3693 z dn.05.12.2003r./dla 

działki nr 556/10,położonych w miejscowości Zwiartów, gmina Krynice  

- przeznaczenie terenu wg ustaleń planu –UT,ZP,zr– park dworski z ruinami dworu. Obiekt 

wpisany do rejestru zabytków nr ZA: 452. Konieczność rewaloryzacji zespołu dworsko – 

parkowego i przeznaczenia pod usługi turystyki, kultury. 

 
USTALENIA – ZP,zr 

 

§ 10 

Strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej 

1/Obiekty zabytkowe objęte ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie przepisów ustawy o 

ochronie dóbr kultury, wpisane do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego  na terenie gminy 

Krynice, m.in.: 

Zespół dworski: ruina klasycystycznego dworu, mur. 1 poł. XIXw.; park krajobrazowy 3,95ha z 1 

poł. XIXw. z drzewostanem, położony w miejscowości Krynice,nr rej.zabytków:ZA/452 

2/W odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków wszelkie prace prowadzone przy 

zabytku lub wyznaczonej strefie konserwatorskiej ,w tym podziały działek wymagają uzyskania 

warunków i wytycznych konserwatorskich oraz zezwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków; 

3/Główną zasadą obowiązującą w odniesieniu do obiektów wymienionych w pkt 1/ jest ochrona i 

konserwacja zabytkowych obiektów, ich układu kompozycyjnego i substancji architektonicznej, 

utrzymanie ich funkcji i w przypadku obiektów sakralnych wyposażenia wewnętrznego; 

4/Obiekty i zespoły zabytkowe należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, w razie 

konieczności – przy zachowaniu warunków określonych w pkt.1,2 – dokonywać niezbędnych 

remontów bieżących i zabezpieczających, modernizację infrastruktury technicznej związaną z 

funkcją obiektu; 

5/W strefie obszaru zabytkowego utrzymania i niezbędnej konserwacji podlegają zespoły zieleni 

wysokiej i niskiej jak i zasada zachowania ukształtowania terenu; 

6/W oparciu o niezbędne badania i dokumentacje, na warunkach określonych w pkt.1 i 2 należy 

poddać kompleksowej rewaloryzacji zespoły dworsko-parkowe w Krynicach, Zwiartowie i 

Dzierążni; 

7/W sąsiedztwie obiektów oraz w strefach ekspozycji zabrania się wznoszenia obiektów 

przesłaniających i dysharmonizujących do otoczenia. 

 
USTALENIA – UT 

 

§ 12 

 

4. Tereny zieleni urządzonej 

1) Tereny zieleni publicznej i parkowej  

Tereny te obejmują wskazane na rysunku planu pozostałości parków dworskich, zespoły 

zieleni urządzonej, w tym zieleni stanowiącej elementy zagospodarowania terenów usług 

publicznych oraz pozostałości historycznych założeń. 

Na terenach zieleni publicznej ustala się: 

a). ochronę i konserwację pozostałości zespołów parkowych, drzewostanów alei, 

drzewostanów w otoczeniu obiektów sakralnych; 



b). urządzenie zieleni na terenach wydzielonych oraz w terenach przeznaczonych na 

funkcje usług publicznych takich jak skwery i zieleńce z dopuszczeniem na nich 

lokalizacji obiektów małej architektury. 

2) Cmentarze czynne i zamknięte: 

a) zachowuje się wszystkie cmentarze czynne i zamknięte zgodnie z rysunkiem planu 

przy zachowaniu strefy ochrony 150 m. dla terenów nie zwodociągowanych i 50 m. 

podłączonych do wodociągu zbiorczego; 

b) na terenach cmentarzy czynnych i zamkniętych objętych ochroną konserwatorską 

obowiązują przepisy szczególne; 

c) dla cmentarzy pozostałych należy stosować przepisy szczególne dotyczące cmentarzy; 

d) obejmuje się ochroną obiekty architektury sepulkralnej; 

e) plan przewiduje możliwość powiększania cmentarzy zgodnie z wnioskiem władz 

kościelnych z zachowaniem warunków określonych przepisami szczególnymi przy 

zastosowaniu odpowiednich procedur prawnych. 

 

 
   

USTALENIA  DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

wg ustaleń planu rozdz.7, § 23, ust. 2, pkt 3: lokalizacja działki nr 556/10 po stronie północnej drogi 

gminnej KT „L”, oznaczonej na rysunku planu nr 111555L - ustala się:  

a). szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m w przekroju szlakowym 
i 12,0 m w przekroju ulicznym 

b). szerokość jezdni – 5,5 – 6,0 m 

c). linii zabudowy liczonej od krawędzi jezdni 

dla budynków mieszkalnych – 15,0 m 

pozostałych obiektów budowlanych w terenie zabudowanym – 
6,0m 
poza terenem zabudowy – 15,0 m 

 
wg ustaleń planu rozdz.7, § 23, ust. 4 dla dróg publicznych dopuszcza się: 

 

1) Lokalizację obiektów budowlanych w tym budynków mieszkalnych i przeznaczonych na stały 

     pobyt ludzi w odległościach mniejszych niż wymienione w pkt 2 ust. 1 – 6, jednak nie mniejszej 

     niż w przepisach ustawy o drogach publicznych, w nawiązaniu do istniejących w  

    dobrym stanie technicznym budynków, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi. 

2) Możliwość odstąpienia od ustawowych parametrów określonych dla danej klasy drogi w 

    uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi – w uzasadnionych przypadkach, jak: warunki 

    przyrodnicze, ochrony konserwatorskiej dóbr kultury, warunków istniejącego trwałego 

    zainwestowania, bezpieczeństwa ruchu itp. 

3) Sytuowanie ogrodzeń winno być w liniach rozgraniczających dróg i ulic przy zachowaniu 

    warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu. 
 

 

Otrzymuje: 

l. Wnioskodawca Gmina Krynice 
 

 

 

 


