Rozstrzygnięcie Prezydenta
w sprawie rozpatrzenia uwag

Załącznik do ZARZĄDZANIA NR 406/2019
PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE
z dnia 29 listopada 2019r.
LISTA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

2
08.07.
2019r.

3
[…]

Treść uwagi

4
Sprzeciw wobec
wyznaczenia drogi
oznaczonej symbolem
7KDD na jego działce
nr geod. 43 obr. 77
położonej przy ul.
Starowiejskiej.
Informuje, że nie
składał wniosku o
zmanię
zagospodarowania i
wyznaczenia drogi
publicznej, zmianę
przeznaczenia
mieszkaniowousługowego na
usługowe z
dopuszczeniem

5
Działka nr
geod. 43 obr.
77 przy ul.
Starowiejskiej.

Ustalenie projektu
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego po
obu stronach ulicy
Janowskiej

6
Działka położona w
trenie zabudowy
usługowej z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 6U(MN)
oraz częściowo w
liniach
rozgraniczających
dróg publicznych
7KDD i 5KDD.

Uwagi
uwaga
nieuwzględniona

1
1.

Nazwisko i
imię, nazwa
jednostki
organizacyj
-nej
i adres
zgłaszająceg
o uwagi

Rozstrzygniecie
Prezydenta Miasta
w sprawie
rozpatrzenia
uwagi
UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA

uwaga
uwzględniona

Lp

Data
wpływu
uwagi

Oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy uwaga

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej w Siedlcach.

7
Tak w
części

8
Nie w
części

9
Uwzględniona w części. Zlikwidować drogę 7KDD na
całym odcinku. Przedłużyć do ulicy 5KDD ciąg pieszy
6KP z uwagi na ewentualną możliwość zlokalizowania
w nim infrastruktury technicznej.
Teren o przeznaczeniu U(MN) zaprojektować od ul.
Terespolskiej do działki nr geod. 29 obr. 77 włącznie.
Dalej na zachód od działek nr geod. 28/3 i 28/4 obr. 77
do drogi 6KDD zaplanować teren o przeznaczeniu
MN(U).

10

Nieuwzględniona w części. Brak możliwości
utrzymania funkcji, w której usługi i zabudowa
mieszkaniowa mają te same możliwości (uprawnienia)
realizacyjne (czyli opisywanej MN/U). Jest to
wynikiem zmiany interpretacji zapisów studium przez
organ nadzoru wojewody mazowieckiego, który zaczął
kwestionować takie zapisy (wcześniej dopuszczone).

1

zabudowy
mieszkaniowej.
2.

09.07.
2019r.

[…]

Sprzeciw do
wyznaczenia drogi
oznaczonej symbolem
7KDD na jego działce
nr geod. 41 obr. 77
położonej przy ul.
Starowiejskiej.

Działka nr
geod. 41 obr.
77 przy ul.
Starowiejskiej.

Informuje, że nie
składał wniosku o
zmanię
zagospodarowania i
wyznaczenia drogi
publicznej, zmianę
przeznaczenia
mieszkaniowousługowego na
usługowe z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej.
3.

09.07.
2019r.

[…]

Sprzeciw do
wyznaczenia drogi
przecinającej jego
działkę nr geod. 40
obr. 77 położoną przy
ul. Starowiejskiej.
Droga spowoduje
odsunięcie możliwości
budowy budynków na
odległ. ok.50m.
Ponadto wnosi, że
droga 5KDD jest
bardzo potrzebna jako
dostęp od strony
południowej do działki.
Informuje, że nie
składał wniosku o

Działka nr
geod. 40 obr.
77 przy ul.
Starowiejskiej.

Działka położona w
dwóch terenach:
- zabudowy
usługowej z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 5U(MN)
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej
o symbolu 15MN(U).
Ponadto częściowo
leży w liniach
rozgraniczających
dróg publicznych
7KDD i 5KDD.

Tak w
części

Działka położona w
dwóch terenach:
- zabudowy
usługowej z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 5U(MN)
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej
o symbolu 15MN(U).
Ponadto częściowo
leży w liniach
rozgraniczających

Tak w
części

Nie w
części

Uwzględniona w części. Zlikwidować drogę 7KDD na
całym odcinku. Przedłużyć do ulicy 5KDD ciąg pieszy
6KP z uwagi na ewentualną możliwość zlokalizowania
w nim infrastruktury technicznej.
Teren o przeznaczeniu U(MN) zaprojektować od ul.
Terespolskiej do działki nr geod. 29 obr. 77 włącznie.
Dalej na zachód od działek nr geod. 28/3 i 28/4 obr. 77
do drogi 6KDD zaplanować teren o przeznaczeniu
MN(U).
Nieuwzględniona w części. Brak możliwości
utrzymania funkcji, w której usługi i zabudowa
mieszkaniowa mają te same możliwości (uprawnienia)
realizacyjne (czyli opisywanej MN/U). Jest to
wynikiem zmiany interpretacji zapisów studium przez
organ nadzoru wojewody mazowieckiego, który zaczął
kwestionować takie zapisy (wcześniej dopuszczone).

Nie w
części

Uwzględniona w części. Zlikwidować drogę 7KDD na
całym odcinku. Przedłużyć do ulicy 5KDD ciąg pieszy
6KP z uwagi na ewentualną możliwość zlokalizowania
w nim infrastruktury technicznej.
Teren o przeznaczeniu U(MN) zaprojektować od ul.
Terespolskiej do działki nr geod. 29 obr. 77 włącznie.
Dalej na zachód od działek nr geod. 28/3 i 28/4 obr. 77
do drogi 6KDD zaplanować teren o przeznaczeniu
MN(U).
Nieuwzględniona w części. Brak możliwości
utrzymania funkcji, w której usługi i zabudowa
mieszkaniowa mają te same możliwości (uprawnienia)
realizacyjne (czyli opisywanej MN/U). Jest to
wynikiem zmiany interpretacji zapisów studium przez
organ nadzoru wojewody mazowieckiego, który zaczął
kwestionować takie zapisy (wcześniej dopuszczone).
2

zmanię
zagospodarowania i
wyznaczenia drogi
publicznej, zmianę
przeznaczenia
mieszkaniowousługowego na
usługowe z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej.
4.

15.07.
2019r.

BUDOMATEX
ul.
Sokołowska
60A,
Siedlce

Prośba o :
1.Ustalenie na całej
długości działki nr
geod. 5
nieprzekraczalnej linii
zabudowy w odległ.
4m od granicy z
terenem 2Up.

dróg publicznych
7KDD i 5KDD.

Działka nr
geod. 5
obr.76 przy
ul.
Starowiejskiej 84.

2.Ustalenie zapisów,
które pozwolą na
przyszły podział
działki nr 5 zgodnie z
przeznaczeniem dla
zabudowy
jednorodzinnej oraz dla
zabudowy
wielorodzinnej.

Działka położona w
dwóch terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej
o symbolu 1MN(U)
- zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej 2MW.
Ponadto od strony
północnej
częściowo leży w
liniach
rozgraniczających
drogi publicznej
1KDZ (poszerzenie
ulicy Starowiejskiej).

1 Tak

-

2. Tak

ad. 2 Uwaga uwzględniona – w projekcie planu
zastosowano podział na dwie odrębne funkcje dostępne
z dwóch odrębnych ulic

3. Tak

ad. 3 Uwaga uwzględniona dla terenów 1MN(U) i
8MN(U). Uzasadnione dużą ilością działek i
położeniem terenu. Zmienić ustalenia projektu planu
dla scaleń i podziału nieruchomości oraz dla nowo
wydzielanej działki budowlanej.

3. Ustalenie dla
obszaru 1 MN(U) min.
powierzchni działki na
poziomie 500m2 dla
zasad i warunków
scalania i podziału
nieruchomości.
5.

16.07.
2019r.

[…] oraz
inni
zainteresowa

Prośba o zmianę
projektowanych
różnych linii zabudowy
tj. 8m, 9,2m, 10m, 15m

Działki
wzdłuż ul.
Starowiej-

Działki położone są
w terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej

ad. 1 Uwaga uwzględniona poprzez zmianę odległości
linii zabudowy z 5m na 4m. Na pozostałym obszarze
działki – bez zmian.

Tak w
części

Nie w
części

Uwaga uwzględniona w części poprzez zmianę
położenia linii zabudowy wzdłuż ul. Starowiejskiej po
obu jej stronach w odległości 8m od linii
rozgraniczającej tej ulicy (za wyjątkiem
3

ni – 39
podpisów

6.

16.07.
2019r.

[…] oraz
inni
zainteresowa
ni – 55
podpisów

na 5m, analogicznie do
usytuowania
istniejących budynków
wzdłuż ul.
Starowiejskiej.

skiej po obu
stronach.

Prośba o zmianę
projektowanych linii
zabudowy z 12m na
5m po stronie
parzystej ul.
Janowskiej.

Działki po
południowej
stronie ul.
Janowskiej.

zaprojektowanych skosów widoczności w rejonie
skrzyżowań).

jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
- zabudowy
usługowej z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Ponadto niektóre
działki leżą także w
niewielkim stopniu w
liniach
rozgraniczających
dróg: 9KDD,
10KDD, 11KDD,
6KDD, 8KDD,
1KDZ, 2KDZ,
1KDG.
Działki położone są
w terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
- zabudowy
usługowej z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Ponadto niektóre
działki leżą także w
niewielkim stopniu w
liniach

Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej
przysunięcia linii zabudowy na odległość 5m od linii
rozgraniczającej ul. Starowiejskiej ze względu na
uciążliwości związane z ruchem kołowym,
koniecznością zapewnienia na działkach budowlanych
miejsc parkingowych na potrzeby inwestycji, a także
ładem przestrzennym, który wymusza, aby ulica
wjazdowa do centrum miasta miała zabudowę nieco
dalej odsuniętą od jezdni.

Tak

-

Uwaga uwzględniona.

4

rozgraniczających
dróg: 1KDG, 8KDD,
13KDD.
7.

18.07.
2019r.

[…]

Prośba o:
1.wyznaczenie
nieprzekraczalnej linii
zabudowy po
południowej stronie
granicy działek nr
geod. 66/4 i 66/1 obr.
70.

Działki nr
geod. 66/4 i
66/1 obr. 70
przy ul.
Topolowej.

Działki znajdują się
w planowanym
terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
oznaczonym
symbolem 2MN.

1.Tak
w
części

1.Nie w
części

Uwaga nieuwzględniona w części. Na pozostałym
obszarze działek nr geod. 66/4 i 66/1 obr. 70
pozostawić linię zabudowy zgodnie z projektem planu.
Przesuwanie linii zabudowy do drogi publicznej już
zawężonej względem normatywnej szerokości z 10m
do 6m, spowoduje jej dysfunkcyjne działanie oraz
naruszenie przepisu art. 43 ust. 1 ustawy o drogach
publicznych w zakresie minimalnej odległości
obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni
(min. 6m).

2.wyznaczenie
wskaźnika powierzchni
zabudowy do 0,5 lub
0,4.
3. wyznaczenie
wskaźnika powierzchni
biologicznie czynnej na
30%.
4. przesunięcie w
kierunku zachodnim
zawrotki na drodze
publicznej dojazdowej
12KDD, tak aby
zawrotka nie
przylegała do
istniejącego budynku
mieszkalnego i
połączenie jej z
ciągiem pieszym 5KP
wzdłuż budynku
mieszkalnego na
działce nr geod. 66/4
obr. 70.

5. ustalenie lokalizacji
chodnika w ulicy

ad. 1 Uwzględniona w części. Ustalić linię zabudowy
po ścianie istniejącego budynku znajdującego się na
działce nr geod. 66/4 obr. 70.

2. Tak

ad. 2 Uwaga uwzględniona poprzez zwiększenie
wskaźnika powierzchni zabudowy z 0,3 do 0,4 na
terenie 2MN.

3. Tak

ad. 3 Uwaga uwzględniona poprzez zmniejszenie
wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na 30%.

4. Tak
w
części

4.Nie w
części

ad. 4 Uwaga uwzględniona w części poprzez
przesunięcie wskazanej w projekcie planu zawrotki w
kierunku zachodnim o około 14m oraz przedłużenie
ciągu pieszego 5KP w kierunku drogi 12KDD.
Uwaga nieuwzględniona w części – w pozostałym
zakresie (nie przylegania nowej drogi do działki 7066/4 na wysokości istniejącego budynku).

5. Nie

ad. 5 Uwaga nieuwzględniona ze względu na przepisy
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, które określają zakres planu
miejscowego. Wskazanie sytuowania chodnika w
projekcie planu jest niedopuszczalne.

5

12KDD po stronie
północnej.
8.

18.07.
2019r.

[…]

Prośba o odstąpienie z
wyznaczenia na działce
nr geod. 51/1 obr. 70
planowanej drogi
dojazdowej oznaczonej
symbolem 10KDD.

Działka nr
geod. 51/1
obr. 70 przy
ul.
Starowiejska
195.

Działka położona
jest w terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 3MN,
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej
oznaczonym
symbolem 10MN(U).
Ponadto część terenu
działki leży w liniach
rozgraniczających
dróg publicznych
10KDD, 11KDD i
12KDD.

-

Nie

9.

19.07.
2019r.

[…]

Sprzeciw do propozycji
nowego mpzp, który
nie uwzględnia
projektu drogi
publicznej, która była
zaprojektowana na ich
działkach i zapewniała
dojazd do istniejącej
drogi publicznej do ul.
Starzyńskiego.
Zainteresowani
wskazują, że droga
powinna przebiegać
przez działki nr geod.
52/2, 51/4, 50/6, 49/3,
48, 47, 45/5, 55/5,
43/1, 42, 41, 40, 39/1
obr. 76.

Działki nr
geod. 52/2,
51/4, 50/6,
49/3, 48, 47,
45/5, 55/5,
43/1, 42, 41,
40, 39/1 obr.
76.

Działki położone są
w terenach
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej
oznaczonych
symbolami 6MN(U)
i 7MN(U) oraz w
terenie ciągu
pieszego o symbolu
1KP. Niewielkie
części działek leżą w
liniach
rozgraniczających
dróg 1KDZ i 4KDD.

Tak

-

Uwaga nieuwzględniona ze względu na konieczność
wyznaczenia drogi 10KDD dla obsługi działek
położonych w głębi terenu 10MN(U), których
właściciele złożyli uwagę popierającą lokalizację drogi
zaproponowanej w projekcie planu (poz. nr 21) oraz
fakt, że jej przebieg wynika z ustaleń poprzedniego
planu oraz istniejących podziałów własnościowych.
Tak wyznaczona droga obsługuje już wydzielone i
zabudowane działki (np. przyległe dz. 70-52/8, 7052/10).
Ustalić linię zabudowy od drogi 10KDD na odległość
4,0m, zmniejszyć planowaną „zawrotkę” zgodnie z
przepisami (promień „zawrotki” 6,0m).

Uwaga uwzględniona. Zaplanować drogę publiczną
zgodnie z uwagą – do drogi 4KDD. Zlikwidować
odcinek drogi 2KDD od ul. Starzyńskiego do drogi
4KDD.

6

10.

23.07.
2019r.

[…]

Wnioskująca nie
wyraża zgody na
wyznaczone w planie
trzy drogi : 10KDD,
11KDD i 12KDD.

Działki nr
geod. 51/2
obr. 70 ul.
Starowiejskiej 195A

Działka położona
jest w terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 3MN,
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej
oznaczonym
symbolem 10MN(U).
Ponadto część działki
leży w liniach
rozgraniczających
dróg publicznych
10KDD, 11KDD i
12KDD.

11.

29.07.
2019r.

Przedsiębior
stwo
Wodociągów i
Kanalizacji
sp. z o.o. w
Siedlcach,
ul. Leśna 8

Prośba o zmianę
zapisów projektu
planu:
- w §18 pkt. 2b – zapis
„minim. średnicę
przewodów sieci
wodoc. 32mm”
zastąpić zapisem:
„minim. średnica
przewodów sieci
wodoc. 100mm”

Obszar
projektu
planu.

Obszar projektu
planu – ustalenia w
§ 18 .

-

Tak

Nie

-

Uwaga nieuwzględniona ze względu na konieczność
wyznaczenia drogi 10KDD dla obsługi działek
położonych w głębi terenu 10MN(U), których
właściciele złożyli uwagę popierającą lokalizację drogi
zaproponowanej w projekcie planu (poz. nr 21) oraz
fakt, że jej przebieg wynika z ustaleń poprzedniego
planu oraz istniejących podziałów własnościowych na
części jej długości (np. dz. 70-52/8, 70-52/10).
Pozostałe wyznaczone drogi oparte są także na
ustaleniach poprzedniego planu i umożliwią obsługę
długich działek, których podział i obsługa z innych
dróg publicznych jest niemożliwa. Dodatkowo droga
12KDD umożliwi obsługę istniejącej zabudowy
pozbawionej bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej.
Ustalić linię zabudowy od dróg 10KDD i 11KDD na
odległość 4,0m, zmniejszyć planowaną „zawrotkę” droga 10KDD zgodnie z przepisami (promień
„zawrotki” 6,0m).
Uwagę uwzględnić.
Poprawić odpowiednio ustalenia projektu planu.

- w §18 pkt. 3c – zapis
„budowę nowych sieci
miejskich w systemie
grawitacyjnym lub
ciśnieniowym o
średnicy przewodów
nie mniejszej niż
40mm” zastąpić
zapisem: „budowę
7

nowych sieci miejskich
w systemie
grawitacyjnym o
średnicy przewodów
nie mniejszej niż 200
mm lub ciśnieniowym
o średnicy przewodów
nie mniejszej niż
63mm”
- w §18 pkt. 4b zapis:
„minim. średnicę
przewodów sieci kan.
deszcz. 40mm”
zastąpić zapisem: „min.
średnicę przewodów
sieci kan.deszcz.
grawitacyjnej: 200mm,
min. średnicę
przewodów sieci kan.
deszcz. ciśnieniowej:
90mm”.
12.

30.07.
2019r.

[…]

Wnioskujące nie
wyrażają zgodny na
budowę drogi 7KDD,
która ma przecinać ich
działkę i rozdzielać na
dwie części.

Działka nr
geod. 19 obr.
77 przy ul.
Starowiejskiej

Działka położona
jest w terenach
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej
oznaczonych
symbolami
14MN(U) i
15MN(U). Ponadto
część działki leży w
liniach
rozgraniczających
dróg publicznych
5KDD i 7KDD.

Tak

13.

31.07.
2019r.

[…]

1. Zainteresowani
wyrażają zgodę na

Działki nr
geod. 26/7,
26/8, 27/9,

Działki znajdują się
w terenie zabudowy
mieszkaniowej

1. Tak

-

Uwzględniona. Zlikwidować drogę 7KDD na całym
odcinku. Teren o przeznaczeniu U(MN) zaprojektować
od ul. Terespolskiej do działki nr geod. 27 obr. 77
włącznie. Dalej od działek nr geod. 28/3 i 28/4 obr. 77
do drogi 6KDD zaplanować teren o przeznaczeniu
MN(U). (patrz uwaga poz. nr 1, 2 i 3).

ad.1 Uwaga uwzględniona.

8

propozycję stworzenia
drogi 3KDD.
2. Zainteresowani
uważają, że
wybudowanie drogi
2KDD łączącej ul.
Starzyńskiego z ul.
Geodetów jest
najbardziej racjonalne.

14.

31.07.
2019r.

Mieszkańcy
działek
położonych
w obrębie 77
– 31
podpisów.

1.Zainteresowani
informują, że nie
składali wniosków o
zmianę przeznaczenia.
2. Informują, że w §2
pkt. 8 projektu planu
wprowadzono
ograniczenia
propozycji
przeznaczenia działek.
60%, 40%, i wnoszą,
że te zapisy spowodują
utrudnienia możliwości
zagospodarowania i
sprzedaży
wydzielanych działek
na tym terenie.
3.Postulują o
zachowanie ustaleń
mpzp terenu w rejonie
„Południowej
Dzielnicy
Przemysłowej” z
pominięciem ustaleń
§13 pkt. 2 ppkt. d.
Wnoszą o ustalenie
min. wysokości
zabudowy 5m oraz
max. wysokość

27/10 i 28/8
obr. 76 ul.
Starowiejskiej (w
głębi)

Działki nr
geod. 43, 41,
40, 54, 32,
29, 28/4,
27/2, 26,
33/3, 25, 24,
23, 19, 21,
30, 31, 23,
33/5, 33/4
obr. 77 przy
ul.
Starowiejskiej

jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 3MN(U) i
niewielka część w
terenie 2MN(U).
Część działek leży
w planowanych
liniach
rozgraniczających
drogi 3KDD.
Działki położone w
terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonych
symbolami 14MN(U)
i 15MN(U) ,
- zabudowy
usługowej z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolach 5U(MN) i
6U(MN). Część
terenu działek leży w
liniach
rozgraniczających
planowanych dróg
publicznych 5KDD i
7KDD oraz niewielka
cześć działek nr geod.
32 i 54 obr. 77
znajdują się w terenie
obiektów i urządzeń
infrastruktury
technicznej o
symbolu 2IT i 3IT.

2.Tak
w
części

2.Nie w
części

1. i 3.
Tak w
części

1. i 3.
Nie w
części

ad.2. Uwaga uwzględniona w części.
Uwaga nieuwzględniona w części. W związku z
rozpatrzeniem uwag poz. nr 9 i 20 odcinek drogi
2KDD do drogi 4KDD będzie zlikwidowany.

ad.1 i 3 Uwaga uwzględniona w części. Teren o
przeznaczeniu U(MN) zaprojektować od ul.
Terespolskiej do działki nr geod. 29 obr. 77 włącznie.
Dalej na zachód od działek nr geod. 28/3 i 28/4 obr. 77
do drogi 6KDD zaplanować teren o przeznaczeniu
MN(U). W terenach 14MN(U) i 15MN(U) dla działek
dopuścić maksymalną wysokość zabudowy do 12m,
do 3 kondygnacji.
Projekt planu nie ustala minimalnej wysokości
zabudowy.
Nieuwzględniona w części. Zachowanie wszystkich
ustaleń obowiązującego planu PDzP jest niemożliwe ze
względu na zmianę interpretacji zapisów studium przez
organ nadzoru wojewody mazowieckiego, który zaczął
kwestionować takie zapisy (wcześniej dopuszczone).

2.Nie

ad.2 Uwaga nieuwzględniona.
Brak możliwości utrzymania funkcji, w której usługi i
zabudowa mieszkaniowa mają te same możliwości
(uprawnienia) realizacyjne (czyli opisywanej MN/U).
(Patrz rozpatrzenie nr ad.1 , 2 i 3). Jest to wynikiem
zmiany interpretacji zapisów studium przez organ
nadzoru wojewody mazowieckiego, który zaczął
kwestionować takie zapisy (wcześniej dopuszczone).
Udział poszczególnych funkcji w przeznaczeniu terenu
odnosi się do każdego terenu w tych samych
proporcjach (choć różnych funkcjach) i dlatego podział

9

zabudowy 12m bez
ilości kondygnacji.

4. Tak

4. Zgłaszają sprzeciw
do wyznaczenia drogi
7KDD na ich
działkach.

15.

14.08.
2019r.

[…]

5. Zainteresowani
wyrażają zgodę na
drogę 5KDD, bo jest
potrzebna i są chętni do
jej realizacji.
Wnoszą o:
1. zmianę
projektowanej linii
zabudowy z 12m na
5m analogicznie jak po
stronnie nieparzystej
tej ulicy oraz
usytuowania istniejącej
zabudowy po stronie
parzystej ul.
Janowskiej.

procentowy przeznaczenia podstawowego i
dopuszczalnego nie może zostać zmieniony.
ad. 4 Uwzględniona. Zlikwidować drogę 7KDD na
całym odcinku. Przedłużyć ciąg pieszy 6KP do ulicy
5KDD z uwagi na ewentualną możliwość
zlokalizowania w nim infrastruktury technicznej.

5. Tak

ad. 5 Uwzględniona.

Działki nr
geod. 56/7 i
56/6 obr. 70
przy ul.
Janowskiej

Działki znajdują się
w terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 1MN oraz
niewielka część
działki nr geod. 56/7
obr. 70 w liniach
rozgraniczających
drogi 14KDD.

1.Tak

Działka nr
geod. 30 obr.
70 przy ul.
Starowiejskiej 163

Działka położona
jest w terenie
zabudowy usługowej
z dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej

1.Tak
w
części

-

ad. 1 Uwaga uwzględniona. Dla terenów położonych
po południowej stronie ulicy Janowskiej ustalić linię
zabudowy na odległość 5,0m od tej ulicy.
ad. 2 Uwaga uwzględniona.

2. Tak

2. wnoszą o zmianę
proponowanego
przeznaczenia działek
leżących przy ul.
Janowskiej w terenach
1MN i 2MN, na
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną z
dopuszczeniem usług.
16.

14.08.
2019r.

[…]

Wnosi o:
1. przesunięcie oraz
max. zwężenie ulicy
1KDG na wschód,
dzięki czemu linia
zabudowy zostanie
cofnięta przynajmniej o

1.Nie w
części

ad. 1 Uwaga uwzględniona w części poprzez
przesunięcie przebiegu planowanej drogi 1KDG o
1,0m w stronę wschodnią. Zmniejszenie odległości
linii zabudowy do 4,0m (patrz rozpatrzenie nr ad.5) i
przesunięcie przebiegu drogi o 1,0m spowoduje
uzyskanie większego obszaru pod zabudowę na działce
nr geod. 30 obr. 70.
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kilka metrów jak to jest
po drugiej stronie
ulicy.

jednorodzinnej o
symbolu 4U(MN).
Niewielka części
terenu działki leży w
liniach
rozgraniczających
dróg publicznych
1KDG i 1KDZ.

2. zmianę przeznaczenia terenu lub części
terenu na której jest
zlokalizowana jej
nieruchomość lub jej
wyłączenia z 4U(MN)
na mieszkalną z
możliwością usług.

Uwaga nieuwzględniona w części. Szerokość
projektowanej ulicy 1KDG została wyznaczona
zgodnie ze studium, które ustaliło ją na 25m.
2.Tak
w
części

2.Nie w
części

ad. 2 Uwaga uwzględniona w części poprzez dodanie
zapisu o możliwości przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych
znajdujących się na wszystkich terenach U(MN) o
funkcję mieszkalną, tak, aby możliwe było ich
utrzymanie i ewentualne powiększenie.
Uwaga nieuwzględniona w części ze względu na
położenie działki przy istniejących ulicach i
planowanej drodze KDG.

3.Możliwość
dokupienia działki nr
28 obr. 70 lub
przynajmniej jej
połowy po bardzo
preferencyjnych
warunkach od Urzędu
Miasta Siedlce.
4. Wnosi o wykupienie
przez Urząd Miasta
Siedlce jej
nieruchomości wraz z
należną jej
rekompensatą w
przypadku kiedy jej
uwagi nie byłyby
przyjęte.

3.Nie

ad. 3 Uwaga nieuwzględniona ponieważ przekracza
zakres ustaleń planu miejscowego określony
przepisami prawa.

4.Nie

ad. 4 Uwaga nieuwzględniona ponieważ przekracza
zakres ustaleń planu miejscowego określony
przepisami prawa. Możliwość wykupu jest określona
przepisami prawa i może ewentualnie nastąpić dopiero
po uchwaleniu i wejściu w życie planu.
ad. 5. Uwaga uwzględniona poprzez przesunięcie linii
zabudowy i wyznaczenie jej w odległości 4m od linii
rozgraniczającej drogi 1KDG.

5.Tak

5. Nie zgadza się na
wyznaczoną linię
zabudowy 6m, która
uniemożliwia
jakąkolwiek zabudowę
mieszkalną .
17.

16.08.
2019r.

[…]

Wnoszą o :
1. zmianę
projektowanej linii

Działka nr
geod. 54/6
obr. 70 przy

Działka znajduje się
w terenie zabudowy
mieszkaniowej

1.Tak

-

ad. 1 Uwaga uwzględniona. Dla terenów położonych
po południowej stronie ulicy Janowskiej ustalić linię
zabudowy na odległość 5,0m od tej ulicy.
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zabudowy z 12m na
5m od ul. Janowskiej.

ul.
Janowskiej

jednorodzinne o
symbolu 2MN.

2. Tak
w
części

2.Nie w
części

2. wycofanie projektu
linii zabudowy
(przeprowadzenia
drogi) od ul.
Topolowej 13KDD do
ul. Janowskiej, która
będzie przechodziła
przez działkę nr 54/4
obr. 70, która graniczy
z ich działką, co
oznacza odsunięcie się
z linią zabudowy na
następne 5m.

Uwaga nieuwzględniona w części. Pozostawić
przebieg drogi 13KDD. Zakończenie drogi 13KDD
„zawrotką” lub ewentualnie włączenie jej w ul.
Janowską jest niezbędne, ponieważ wzdłuż ul.
Topolowej znajduje się dużo zabudowanych działek,
do których brak jest swobodnego dojazdu służbom
miejskim i straży pożarnej.

18.

19.08.
2019r.

[…]

Nie wyraża zgody na
poprowadzenie
planowanej drogi
6KDD przez jej
działkę.

Działka nr
geod. 10/1
obr. 77 przy
ul.
Starowiejskiej 198

Działka znajduje się
w planowanych
liniach
rozgraniczających
drogi publicznej
6KDD.

19.

20.08.
2019r.

[…]

Wnosi o:
1.wykreślenie
przebiegu drogi 1KDG
z jej działki.

Działka nr
geod. 34 obr.
70 ul.
Janowska 46

Działka znajduje się
w terenach:
- w liniach
rozgraniczających
drogi publicznej o
symbolu 1KDG
- w terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 9MN(U).

2.zmianę przeznaczenia
części jej działki na
funkcję U(MN).
3.określenie min.pow.
nowo wydzielanej
działki budowlanej dla
tego terenu na 500m2.
W przypadku
nieuwzględnienia

ad. 2 Uwaga w części uwzględniona poprzez
zmniejszenie odległości linii zabudowy od drogi
13KDD (od strony wschodniej i zachodniej) na 4m,
czyli na taką odległość, jaką inwestor musi i tak
pozostawić od skraju sąsiedniej działki budowlanej.

-

Nie

1.Nie

Uwaga nieuwzględniona – cała działka została
przeznaczona do wykupu. Droga publiczna w tym
miejscu ma uzasadnienie ponieważ ułatwi obsługę
terenów położonych w głębi obszaru od ul.
Starowiejskiej i łączy się przestrzennie z istniejącą
drogą (z płyt betonowych) w kierunku ul. Janowskiej.
Odciąży na tym samym ul. Starzyńskiego na odcinku
pomiędzy PDzP a ul. Janowską. Ułatwi także obsługę
sąsiednich (przylegających) działek.
ad. 1 Uwaga nieuwzględniona, ponieważ droga 1KDG
została wskazana w studium, a jej przebieg musi łączyć
się z innymi odcinkami tej ważnej dla miasta ulicy. Nie
ma możliwości jej przesunięcia w inne miejsce,
ponieważ z obu stron przedmiotowej działki znajduje
się istniejąca zabudowa mieszkaniowa.

2.Tak

ad. 2 Uwaga uwzględniona.

3.Tak

ad. 3 Uwaga uwzględniona.

4.Tak

ad. 4 Uwaga uwzględniona. Zmieniając przeznaczenie
dla działki na U(MN) wysokość zabudowy będzie
ustalona na maksymalnie 12 m, do 3 kondygnacji
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powyższych wniosków
wnosi o:

nadziemnych, przy czym trzecia kondygnacja jedynie
jako poddasze użytkowe.

4. określenie w §24
pkt. 3 lit.f max.
wysokości zabudowy
12m, do 3 kondygnacji,
przy czym trzecia
kondygn. jako
poddasze użytkowe.

20.

20.08.
2019r.

[…]

5. określenie w §24
pkt 8 min. pow. nowo
wydzielanej działki
budowlanej dla tego
terenu na 500m2.
Wnoszą o:
1.w obszarze pomiędzy
ul.Starzyńskiego i proj.
4KDD pozostawić
drogę 2KUL z
poprzedniego
obowiązującego planu
od 2002r.
(StarowiejskaStarzyńskiego).

Teren
7MN(U) i
6 MN(U)
oraz droga
4KDD i
ciągi piesze
1KP, 2KP,
3KP, 4 KP.

Teren 7MN(U) i
6 MN(U) oraz droga
4KDD i ciągi piesze
1KP, 2KP, 3KP,
4 KP.

5.Tak

ad. 5 Uwaga uwzględniona.

1.Tak

Uwaga uwzględniona. Zaplanować drogę publiczną
zgodnie z uwagą – do drogi 4KDD. Zlikwidować
odcinek drogi 2KDD od ul.Starzyńskiego do drogi
4KDD.
ad. 2 – Uwzględniona.

2.Tak

3.Tak
w
części

3.Nie w
części

Uwaga nieuwzględniona w części dla 2KP i 3KP,
ponieważ ciągi piesze są potrzebne w celu łączenia
dróg publicznych i przyspieszenia poruszanie się
pieszo. Ponadto mogą służyć do zlokalizowania w nich
infrastruktury technicznej.

2. utrzymanie
proponowanej ulicy
4KDD oraz pasa
pieszego 1KP.
3. wykreślenie z
projektu planu ścieżek
pieszych: 2KP, 3KP,
4KP i zmienić
przeznaczenie tych
terenów na funkcje
MN/U/.
4. sprzedaż tych
wąskich pasków gruntu

4.Nie

ad. 4 Uwaga nieuwzględniona poza zakresem ustaleń
planu.
ad. 5 Uwaga uwzględniona.

5.Tak

6.Tak
w
części

ad. 3 Uwaga uwzględniona w części dla 4KP.

6.Nie w
części

ad. 6 Uwaga uwzględniona w części - dla terenów
znajdujących się w głębi od ulicy Starowiejskiej, przy
obszarach Południowej Dzielnicy Przemysłowej
poprzez dopuszczenie szczelnych zbiorników
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właścicielom
sąsiednich działek

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków do czasu realizacji miejskich sieci.

5.ustalenie na obszarze
7 i 6 MN(U) wysokości
zabudowy 12m

Uwaga nieuwzględniona w części – dla pozostałych
terenów, które mają dostępność do sieci infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w ulicach Janowskiej i
Starowiejskiej oraz Terespolskiej (poza granicami
planu) oraz na indywidualne ujęcia wody.

6. złagodzenie zapisu
w §18 dot. realizacji
indywidualnych ujęć
wody i odprowadzenia
ścieków ustalając
dopuszczenie takiej
możliwości do czasu
wybudowania
miejskich sieci tej
infrastruktury.
21.

21.08.
2019r.

[…]

Właściciele działek nr
geod. 50/3 i 50/4 obr.
70 akceptują drogę
10KDD.

Działki nr
geod. 50/3 i
50/4 obr. 70

Działki położone w
terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 10MN(U)
oraz część w liniach
rozgraniczających
drogi 10KDD.

Tak

22.

22.08.
2019r.

[…]

Wnosi o:
1. odstąpienia od
utworzenia planowanej
drogi 7KDD

Działka nr
geod. 12/1
obr. 77 przy
ul.
Starowiejskiej (w
głębi terenu)

Działka położona w
terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonych
symbolami 14MN(U)
i 15MN(U) oraz
część w liniach
rozgraniczających
dróg 6KDD i 7KDD.

1.Tak

2.zmianę odległości
nieprzekraczalnej linii
zabudowy na max.3m
od planowanej drogi
6KDD.

2.Tak
w
części

-

Uwaga uwzględniona ze względu na konieczność
wyznaczenia drogi 10KDD dla obsługi działek
położonych w głębi terenu 10MN(U).
Ustalić linię zabudowy od drogi 10KDD na odległość
4,0m, zmniejszyć planowaną „zawrotkę” zgodnie z
przepisami (promień „zawrotki” 6,0m).

ad. 1 Uwaga uwzględniona. Zlikwidować drogę 7KDD
na całym odcinku. Teren o przeznaczeniu U(MN)
zaprojektować od ul. Terespolskiej do działki nr geod.
29 obr. 77 włącznie. Dalej na zachód od działek nr
geod. 28/3 i 28/4 obr. 77 do drogi 6KDD zaplanować
teren o przeznaczeniu MN(U).

2.Nie w
części

ad. 2 Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej
zmiany odległości linii zabudowy na 3m.

14

23.

22.08.
2019r.

Zainteresowani – 48
podpisów

Wnoszą o nie
zmienianie terenów
zielonych znajdujących
się na osiedlu
Wyszyńskiego na teren
przeznaczony pod
budownictwo
wielorodzinne,
oznaczony symbolem
1MW.

Teren 1MW

Teren 1MW

24.

22.08.
2019r

[…] oraz
pozostali 12
podpisów

Zainteresowana wnosi
o zachowanie na jej
działce takiej samej
odległości od
ul.Starowiejskiej jak
istniejące budynki
mieszkalne, ponieważ
w projekcie planu
istnieje pas zieleni od
ul.Starowiejskiej.
Pozostali
zainteresowani nie
zgadzają się w ww
planem
zagospodarowania.

Działki nr
77-9/1, 7726, 77-20,
77-29, 7740, 77-7/5,
77-3, 7652/1, 7015/1, 76-41,
76-34, 76-35

Działki położone w
terenach zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonych
symbolami 4MN(U),
5MN(U), 6MN(U),
7MN(U), 13MN(U),
14MN(U), 15MN(U)
oraz działka nr 77-40
także w terenie
zabudowy usługowej
z dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 5U(MN).
Ponadto cześć
działek nr 77-40, 7726, 77-29 leży w
liniach
rozgraniczających
drogi publicznej
7KDD, część działek

-

Nie

Tak w
części

Nie w
części

Uwaga uwzględniona w części poprzez zmianę
odległości na 4m od linii rozgraniczającej po
wschodniej stronie ulicy.
Uwaga nieuwzględniona. Część działki (58% całości),
na której planowana jest nowa zabudowa należy do
miasta, jej położenie, obsługa komunikacyjna (z drogi
publicznej) i sąsiedztwo sieci infrastruktury technicznej
umożliwiają jej zabudowę. Teren położony jest
praktycznie w śródmieściu miasta. Jednocześnie cześć
(42%) działki zostaje przeznaczona pod zieleń dla
ogółu mieszkańców. Ponadto informuje się, że wokół
bloku Wyszyńskiego nr 5 i 7 znajduje się działka
Miasta Siedlce o pow. 0,5167 m2, przy bloku
Wyszyńskiego nr 3 – działka Miasta Siedlce o pow.
0,3962m2 , które stanowią tereny zielone w
użytkowaniu tych wspólnot.
Uwaga uwzględniona w części poprzez zmianę
położenia linii zabudowy wzdłuż ul. Starowiejskiej po
obu jej stronach w odległości 8m od linii
rozgraniczającej tej ulicy (za wyjątkiem
zaprojektowanych skosów widoczności w rejonie
skrzyżowań).
Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej
przysunięcia linii zabudowy na odległość 5m od linii
rozgraniczającej ul. Starowiejskiej ze względu na
uciążliwości związane z ruchem kołowym,
koniecznością zapewnienia na działkach budowlanych
miejsc parkingowych na potrzeby inwestycji, a także
ładem przestrzennym, który wymusza, aby ulica
wjazdowa do centrum miasta miała zabudowę nieco
dalej odsuniętą od jezdni.
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nr 76-34, 76-35 - w
liniach
rozgraniczających
dróg publicznych
3KDD i 1KDZ, a
część działek nr 7641, 76-52/1 - w
liniach
rozgraniczających
drogi publicznej
1KDZ.
25.

22.08.
2019r.

[…]

Wnoszą o:
1.przeznaczenie pod
zabudowę usługową z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(budynek wolnostojący
lub bliźniaczy) z
możliwością
wydzielenia lokali
mieszkalnych w
budynku usługowym.

Działka nr
geod. 13 obr.
76 przy ul.
Starowiejskiej 98

Działka położona w
terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 1MN(U)
oraz część w liniach
rozgraniczających
drogi publicznej
1KDZ.

1.Tak

Działka położona w
terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 1MN(U)

1.Tak

-

ad. 1 Uwaga uwzględniona. Teren U(MN)
zaprojektować od ul. Geodetów do działki nr geod.
12/2 obr. 76 włącznie.

2.Tak

ad. 2 Uwaga uwzględniona.

3.Tak

ad. 3 Uwaga uwzględniona. Dla terenu U(MN) ustalona
jest wysokość zabudowy na maksymalnie 12 m, do 3
kondygnacji nadziemnych, przy czym trzecia
kondygnacja jedynie jako poddasze użytkowe.

Wnioskujacy nie są
właściciela
-mi działki

2.zwiększenie
wskaźnika
intensywności
zabudowy do 0,8.

26.

22.08.
2019r.

[…]

3. zwiększenie
wysokości zabudowy
do 3 kondygnacji
nadziemnych.
Wnoszą o:
1.przeznaczenie pod
zabudowę usługową z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(budynek wolnostojący

Działka nr
geod. 12/2
obr. 76 ul.
Starowiejska
96

-

ad. 1 Uwaga uwzględniona. Teren U(MN)
zaprojektować od ul. Geodetów do działki nr geod.
12/2 obr. 76 włącznie.

2.Tak

ad. 2 Uwaga uwzględniona.

3.Tak

ad. 3 Uwaga uwzględniona. Dla terenu U(MN) ustalona
jest wysokość zabudowy na maksymalnie 12 m, do 3
16

lub bliźniaczy) z
możliwością
wydzielenia lokali
mieszkalnych w
budynku usługowym.

oraz część w liniach
rozgraniczających
drogi publicznej
1KDZ.

kondygnacji nadziemnych, przy czym trzecia
kondygnacja jedynie jako poddasze użytkowe.

2.zwiększenie
wskaźnika
intensywności
zabudowy do 0,8.
3. zwiększenie
wysokości zabudowy
do 3 kondygnacji
nadziemnych.
27.

28.

22.08.
2019r.

22.08.
2019r.

[…]

[…]

Wnosi o:
1.rezygnację z budowy
pasa drogowego
planowanej drogi
13KDD bądź
ewentualnie
przesuniecie tego
łącznika na działkę
sąsiednią nr geod. 54/6
obr. 70.
2.zmianę
projektowanej linii
zabudowy z 12m na
5m od ul. Janowskiej.
Wnosi o:
1.zmianę lokalizacji
projektowanej drogi
6KDD w taki sposób
aby nie przebiegała
przez działkę nr 11.
2.zmianę odległości
nieprzekraczalnej linii
zabudowy od strony
projektowanej drogi
6KDD poprzez jej

Działka nr
geod. 54/4
obr. 70 ul.
Janowska 62

Działka nr
geod. 11 obr.
77
ul.Starowiejska 200
oraz obszar
projektu
planu

Działka znajduje się
w terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oznaczonej
symbolem 1MN oraz
część w liniach
rozgraniczających
drogi publicznej
13KDD.

Działka położona w
terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 14MN(U)
oraz niewielka część
w liniach
rozgraniczających

1.Nie

ad. 1 Uwaga nieuwzględniona, ponieważ zakończenie
drogi 13KDD zawrotką lub ewentualnie włączenie jej
w ul. Janowską jest niezbędne. Wzdłuż ul. Topolowej
znajduje się dużo zabudowanych działek, do których
brak jest swobodnego dojazdu służbom miejskim i
straży pożarnej. Przesunięcie na sąsiednią działkę jest
niemożliwe ze względu na istniejący układ wielkość
działek.

2.Tak

ad. 2 Uwaga uwzględniona poprzez korektę
sytuowania linii zabudowy od ul. Janowskiej z 12m do
5m.

1.Tak

ad. 1 Uwaga uwzględniona.

2.Tak

ad. 2 Uwaga uwzględniona poprzez zmniejszenie
odległości linii zabudowy od linii rozgraniczającej do
4m. Patrz także uwaga poz. nr 22.

3.Tak

ad. 3 Uwaga uwzględniona (za wyjątkiem
zaprojektowanych skosów widoczności w rejonie
skrzyżowań).
ad. 4 Uwaga nieuwzględniona, ponieważ budynki
gospodarcze nie są obiektami reprezentacyjnymi w
17

zmniejszenie z 6m na
4m, tj. na taką
odległość aby nie
biegła przez istniejący
3 kondygn. murowany
budynek mieszkalny
posadowiony na jej
działce, ponieważ tak
zaplanowana linia
zabudowy będzie
rodzić trudności w
remoncie budynku, czy
planowaniu nowej
inwestycji, czy też
rozbudowie
istniejącego obiektu.
Proponuje
zainteresowana aby
miejsce posadowienia
istn. bud. stanowiło
odniesienie dla
proponowanych odległ.
nieprzekraczalnej linii
zabudowy i aby do
niego nawiązywało.

drogi publicznej
6KDD.

4.Nie

5.Nie

6.Nie

strukturze miasta. Pomieszczenia gospodarcze
znajdujące się w istniejących obiektach gospodarczych,
są często bardzo niskiej jakości i standardu. Rolę tego
typu obiektów popełnić powinny pomieszczenia w
piwnicy lub w innej części domu mieszkalnego.
Wszystkie ostatnio uchwalane plany miejscowe
posiadają takie ustalenia jak w projekcie planu.
ad. 5 Uwaga nieuwzględniona. Wolnostojące budynki
garażowe w formie wielostanowiskowej, powyżej 2
miejsc parkingowych (często bardzo niskiej wręcz
substandardowej jakości architektonicznej oraz
estetycznej) zostały konsekwentnie wykluczone na
obszarze planu. Inne rodzaje form garaży (miejsc
postojowych) są dopuszczone, w tym garaże
podziemne. Wszystkie ostatnio uchwalane plany
miejscowe posiadają takie ustalenia jak w projekcie
planu.
ad. 6 Uwaga nieuwzględniona – dopuszczenie wiat
garażowych o nieokreślonej długości, bez możliwości
egzekwowania ich lokalizacji będzie służyło obniżeniu
standardu jakościowego przestrzeni miasta w tym
rejonie. Konsekwentnie zapisy takie są wprowadzane
w innych planach miejscowych.

3.odległości
nieprzekraczalnej linii
zabudowy od strony
ulicy Starowiejskiej
(2KDZ) w bliskim
sąsiedztwie działki nr
11, w odcinku
pomiędzy
skrzyżowaniem z
ul.Starzyńskiego
(1KDG) a
skrzyżowaniem z ul.
2KDL, poprzez jej
zmniejszenie z 15 m na
max. odległość 8m.
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4.dopuszczenie na jej
działce jak i na całym
obszarze opracowania
planu możliwości
budowy budynku
gospodarczego poprzez
wykreślenie z projektu
planu §16 pkt. 1.
5.dopuszczenie na jej
działce możliwości
realizacji miejsc
parkingowych: w
formie budynków
garażowych bez
określenia
dopuszczalnej w nich
ilości miejsc
parkingowych jak
również w formie
garaży wbudowanych
w budynek o innym
przeznaczeniu w tym
również w formie
garaży podziemnych.
6.dopuszczenie na jej
działce możliwości
budowy wiaty
garażowej bez
określenia
dopuszczalnej ilości
miejsc.
29.

23.08.
2019r.

[…] oraz
zainteresowa
ni -4 podpisy

Wnoszą o przesunięcie
w kierunku
południowym do
granic opracowania
trasy drogi 2KDD na
odcinku włącznie od
działki ul.
Starzyńskiego 30 do

Droga
2KDD

Droga 2KDD

-

Nie

Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z rozpatrzeniem uwag poz. nr 9 i 20 droga
2KDD na odcinku od ul. Starzyńskiego do 4KDD
zostanie zlikwidowana a obsługa komunikacyjna
działek budowlanych będzie zaplanowana z nowej
drogi projektowanej na podstawie rozwiazań
obowiązującego mpzp „Starowiejska-Starzyńskiego”.
Na dalszym odcinku droga 2KDD pozostaje w
niezmienionym przebiegu jako grunt techniczny (z
19

działki ul.Starowiejska
150.
30.

23.08.
2019r.

[…]

Wnoszą o:
1.przeznaczenie pod
zabudowę usługową z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(budynek wolnostojący
lub bliźniaczy) z
możliwością
wydzielenia lokali
mieszkalnych w
budynku usługowym.

dostępem) do obsługi rur ciepłowniczych i obsługi
komunikacyjnej terenów wskazanych do zabudowy.
Działka nr
geod. 13 obr.
76 ul.
Starowiejska
98

Działka położona w
terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 1MN(U)
oraz część w liniach
rozgraniczających
drogi publicznej
1KDZ.

1.Tak

-

ad. 1 Uwaga uwzględniona. Teren U(MN)
zaprojektować od ul. Geodetów do działki nr geod.
12/2 obr. 76 włącznie.

2.Tak

ad. 2 Uwaga uwzględniona.

3.Tak

ad. 3 Uwaga uwzględniona. Dla terenu U(MN) ustalona
jest wysokość zabudowy na maksymalnie 12 m, do 3
kondygnacji nadziemnych, przy czym trzecia
kondygnacja jedynie jako poddasze użytkowe.

2.zwiększenie
wskaźnika
intensywności
zabudowy do 0,8.
3. zwiększenie
wysokości zabudowy
do 3 kondygnacji
nadziemnych.
31.

23.08.
2019r.

[…]

Wnoszą o:
1.zmianę linii
zabudowy
obowiązującej (6m) na
linie zabudowy
nieprzekraczalną w
rejonie terenów 6MN,
7MN, 8MN, 9MN.
2. albo ustanowienie na
w/w obszarach linii
zabudowy
nieprzekraczalnej
równej 10m, co będzie
nawiązywać do
odległości ostatniego

Działki nr
geod. 13/1 i
14/1 obr. 72

Działki znajdują się
w terenach zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oznaczonych
symbolami 8MN i
9MN oraz część w
liniach
rozgraniczających
drogi publicznej
2KDL.

-

1.Nie

ad. 1 Uwaga nieuwzględniona, ponieważ wszystkie
obowiązujące linie zabudowy zostały przeanalizowane
przed ich wyznaczeniem w projekcie planu. W
przypadku głębszych działek, w pierwszej kolejności
działka powinna zostać zabudowana od strony drogi, a
dopiero potem w głębi działki.

2.Nie

ad. 2 Uwaga nieuwzględniona, niezasadna – działki
mogą zostać zabudowane w sposób prawidłowy,
zgodnie z ustaleniami planu. Działki większe mogą
pozostać większe lub po wybudowaniu budynku w
pierwszej linii, można podzielić i budować w drugiej
linii.
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budynku
zlokalizowanego
Klonowa 22 (obszar
9MN przy drodze
2KDL).
32.

23.08.
2019r.

Mieszkańcy
wg listy – 21
podpisów

Wnoszą o:
1.usunięcie z projektu
planu ulicy oznaczonej
7KDD.
2.pozostawienie
przeznaczenia terenu w
kwartale między:2KDZ
(ul.Starowiejska),
1KDZ
(uL.Terespolska),
5KDD (ulica
projektowana, 6KDD
(ulica projektowana)
objętego aktualnie
obowiązującym mpzp
„Południowej
Dzielnicy
Przemysłowej” jako
terenu zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej i usług
(1MN/U).

33.

23.08.
2019r.

BUDOMATEX SA ul.
Sokołowska
60A, Siedlce

Wnoszą o
przeznaczenie działek
nr geod. 5,7,16/1 obr.
76 pod zabudowę
mieszkaniową
wielorodzinną.

Działki nr
77-41, 7740, 77-11,
77- 54, 7743, 77-32,
77-28/3, 7728/4, 77-29.

Działki nr
geod. 5, 7,
16/1 obr. 76

Działki położone w
terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonych
symbolami 14MN(U)
i 15MN(U) ,
- zabudowy
usługowej z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolach 5U(MN) i
6U(MN). Część
terenu działek leży w
liniach
rozgraniczających
planowanych dróg
publicznych 5KDD i
7KDD oraz niewielka
cześć działki nr geod.
32 obr. 77 znajduje
się w terenie
obiektów i urządzeń
infrastruktury
technicznej o
symbolu 3IT.
Działki położone są
w terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

1.Tak

2. Nie

ad. 1 Uwaga uwzględniona. Zlikwidować drogę
7KDD na całym odcinku. Przedłużyć do ulicy 5KDD
ciąg pieszy 6KP z uwagi na ewentualną możliwość
zlokalizowania w nim infrastruktury technicznej.
Teren o przeznaczeniu U(MN) zaprojektować od ul.
Terespolskiej do działki nr geod. 29 obr. 77 włącznie.
Dalej na zachód od działek nr geod. 28/3 i 28/4 obr. 77
do drogi 6KDD zaplanować teren o przeznaczeniu
MN(U).
ad. 2 Uwaga nieuwzględniona. Brak możliwości
utrzymania funkcji, w której usługi i zabudowa
mieszkaniowa mają te same możliwości (uprawnienia)
realizacyjne (czyli opisywanej MN/U). Jest to
wynikiem zmiany interpretacji zapisów studium przez
organ nadzoru wojewody mazowieckiego, który zaczął
kwestionować takie zapisy (wcześniej dopuszczone).
Patrz rozpatrzenie uwag poz. nr 1, 2 i 3.

-

Nie

Uwaga nieuwzględniona.
Ze względu na ciągłość przestrzenną zabudowy
zlokalizowanej wzdłuż ul. Starowiejskiej, zabudowanej
na odcinku do ul. Starzyńskiego zabudową
mieszkaniową jednorodzinną oraz bezpośrednim
otoczeniem przedmiotowych działek przez istniejącą,
21

zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 1MN(U),
- zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej o
symbolu 2MW.
Ponadto niewielka
część leży w liniach
rozgraniczających
drogi publicznej o
symbolu 1KDZ.

Pozytywne
rozpatrzenie
niniejszego wniosku
spowoduje
bezzasadność części
wniosku z dnia
11.07.2019r. w
zakresie pkt. 2 i 3.

34.

23.08.
2019r.

[…]

1. Wnosi o zmianę
przeznaczenia terenu
3MN na teren
mieszkalno-usługowy.

Działka nr
geod. 43/3
obr. 70 ul.
Starowiejska
177

2.Zgłasza uwagę, że
nie dawał zgody na
zaprojektowanie na
jego działce drogi
dojazdowej o symbolu
11KDD. Dojazd do
działek nr 45,46,47/4,
48/7, 49/2, 51/1, 51/2,
52/7 obr. 70 można
zapewnić poprzez
drogę 2KDL oraz przez
zaprojektowanie
sięgacza 11KDD do
tych działek w
kierunku zachodnim do
drogi 2KDL do granicy
jego nieruchomości.
35.

23.08.
2019r.

Mieszkańcy
– 30
podpisów

Wnoszą o:
1.zmianę odległości
nieprzekraczalnej linii
zabudowy wzdłuż ulicy
Starowiejskiej (2KDZ),
od strony południowej
na odcinku pomiędzy

Obszar
projektu
planu oraz
działki nr
70-43/1, 7728/3, 7728/4, 77-32,

w dobrym stanie, zabudową jednorodzinną, brak jest
możliwości wskazania na pojedynczych działkach
funkcji zabudowy wielorodzinnej.
Aby możliwe było ewentualne skorygowanie projektu
planu i wskazanie na części zachodniej terenu 1MN(U)
funkcji zabudowy wielorodzinnej, musieliby się o tym
pomyśle pozytywnie wypowiedzieć właściciele co
najmniej działek 76-6 i 76-8, które bezpośrednio
sąsiadują z wnioskowanymi działkami do zmiany.

Działka położona w
terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 3MN,
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 10MN(U).
Ponadto niewielka
część leży w liniach
rozgraniczających
drogi publicznej o
symbolu 11KDD.

1.Tak

Działki położone w
terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
- zabudowy
mieszkaniowej

1.Tak

2. Tak
w
części

ad. 1 Uwaga uwzględniona.
2.Nie w
części

ad.2 Uwaga uwzględniona w części poprzez
przesunięcie zachodniego odcinka drogi 11KDD na
działce 43/3 obr. 70 na południe.
Uwaga nieuwzględniona w części ze względu na
konieczność wyznaczenia drogi 11KDD dla obsługi
działek położonych w głębi terenu 3MN i 10MN(U).
Zmieniona zostanie odległość linii zabudowy od drogi
11KDD na 4,0m (uwaga poz. nr 10).

ad. 1 Uwaga uwzględniona w części poprzez zmianę
położenia linii zabudowy wzdłuż ul. Starowiejskiej po
obu jej stronach w odległości 8m od linii
rozgraniczającej tej ulicy (za wyjątkiem
zaprojektowanych skosów widoczności w rejonie
skrzyżowań).
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rondem z ul. Janowską
a ul. Terespolską do
drogi 5KDD poprzez
jej zmniejszenie na
max.odległ.8m (z
pominięciem odcinka
przy ul. Terespolskiej
dla której
zaprojektowano linię w
odledł.7m.
2.wykreślenie z
projektu planu §16
ust.1 o treści:
„1)zakazuje się
lokalizacji budynków
gospodarczych”.

77-33/3, 7744/1,7746/1, 7745/1, 7747/1, 77-50,
76-52/1. 773, 77-11, 7050/2, 77-7/6,
-77-7/5, 7720, 77-26,
77-29, 7128, 71-57/1,
70-83/5, 7043/2, 77-41,
77-54, 7740, 77-43/3.

Na terenie 6U(MN) linie zabudowy pozostawić
zgodnie z projektem planu, gdzie odcinkowo
wyznaczona jest już 7m.

jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
- zabudowy
usługowej z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
- częściowo w liniach
rozgraniczających
dróg 5KDD, 7KDD,
10KDD, 11KDD,
1KDZ.

2.Nie
ad. 2 Uwaga nieuwzględniona, ponieważ budynki
gospodarcze nie są obiektami reprezentacyjnymi w
strukturze miasta. Pomieszczenia gospodarcze
znajdujące się w istniejących obiektach gospodarczych,
są często bardzo niskiej jakości i standardu. Rolę tego
typu obiektów popełnić powinny pomieszczenia w
piwnicy lub w innej części domu mieszkalnego.
Wszystkie ostatnio uchwalane plany miejscowe
posiadają takie ustalenia jak w projekcie planu.
3.Tak
w
części

3.Nie w
części

3.wykreślenie z
projektu planu §11
ust.2 pkt.3 – zakaz
stosowania okładzin z
blachy.
36.

23.08.
2019r.

[…]

Wnoszą o:
1.zmniejszenie
nieprzekraczalnej linii
zabudowy od ul.
Janowskiej według
usytuowania
istniejących budynków
na działkach nr 70-12 i
70-23.

Uwaga nieuwzględniona w części. Na pozostałych
terenach, gdzie przeważa funkcja zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o
tradycyjnych materiałach na elewacji.
Działki nr
geod. 17/3 i
17/4 obr. 70

Działki położone w
terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 8MN(U).

1.Tak
w
części

1.Nie w
części

ad. 1 Uwaga uwzględniona w części. Ustalić na całej
długości ul. Janowskiej objętej projektem panu
odległość linii zabudowy na 5,0m.
Uwaga nieuwzględniona w części. Budynki na
działkach nr 70-12 i 70-23 znajdują się w odległości
ok. 3,0m – 3,5m od granicy działek. Są to budynki
drewniane.
ad. 2 Uwaga uwzględniona poprzez dodanie
wnioskowanego zapisu dopuszczającego remonty i
przebudowy istniejącej zabudowy znajdującego się w
par. 11 ust. 1 pkt 4 do ustaleń par. 24 pkt 3 lit. i.

2.Tak
2.dopuszczenia do §24
pkt.3 lit. i
„nieprzekraczalne linie
zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu i
ustaleniami §11 ust.1
pkt. 1,3,5 o pkt. 4
powyższego paragrafu,
tj. „dopuszcza się

ad. 3 Uwaga uwzględniona w części w zakresie
dopuszczenia okładzin z blachy na terenach U(MN) i
U.

3. Nie

ad. 3 Uwaga nieuwzględniona, ponieważ ilość
dopuszczonych lokali usługowych w budynku
mieszkalnym regulują obowiązujące przepisy z zakresu
prawa budowlanego.
23

ad. 4 Uwaga uwzględniona

remonty i przebudowy
zabudowy istniejącej,
na której usytuowanie
nie odpowiada
wyznaczonym w planie
liniom zabudowy, o ile
nie koliduje z innymi
ustaleniami dla
poszczególnych
terenów”.

4.Tak
ad. 5 Uwaga uwzględniona, ponieważ wszystkie
działki powstałe przed wejściem w życie uchwalonego
planu miejscowego, których powierzchnia jest
mniejsza niż normatyw są dopuszczone. Plan nie może
swoimi zapisami ingerować w przepisy prawa, tj.
Prawa Budowlanego.

5.Tak

3.dopuszczenia do §24
pkt. 3 lit.a tiret drugi
maksymalnie dwóch
lokali użytkowych.
4.zmniejszenia w §24
pkt. 7 lit.a tiret
pierwszy powierzchni
min. działki z 700m2 na
500m2
5.uwzględnienia
zapisami planu
akceptacji istniejących
podziałów i realizacji
zabudowy tj. zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem usług
na działce nr 70-17/4 w
ramach przepisów
prawa budowlanego.
37.

23.08.
2019r.

[…]

Wyraża zgodę na
przeznaczenie jej
działki pod budowę
drogi 2KDD jeśli
otrzyma w zamian
działkę o podobnym
metrażu i w podobnej
lokalizacji w Siedlcach
lub w przypadku

Działka nr
2/32 obr. 78
ul.Starowiejska (w głębi
terenu)

Działka znajduje się
w:
- liniach
rozgraniczających
drogi 2KDD,
- terenie zieleni
izolacyjnej 2ZI.

-

Nie

Uwaga nieuwzględniona, ponieważ przekracza zakres
planu. Brak możliwości decydowania na tym etapie
procedury planistycznej o sposobach rekompensaty za
działkę lub jej część pod inwestycje celu publicznego.
Zgodnie z rozpatrzeniem uwag poz. nr 9 i 20 droga
2KDD zostanie zlikwidowana na odcinku od ul.
Starzyńskiego do drogi 4KDD.
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możliwości zamiany na
pieszo-ścieżkę
graniczącą
bezpośrednio z
działkami nr geod. 39/1
i 39/2 obr. 76.
38.

23.08.
2019r.

[…]

1. Nie wyraża zgody na
projektowaną drogę
4KDD kosztem jego
dwu działek nr
geod.39/1 i 39/2 i
włączenie tych
gruntów na rzecz tej
drogi,
2. Nie wyraża zgody na
zaprojektowanie przez
jego działkę nr 39/2
drogi ujętej w
obowiązującym mpzp
osiedla „StarowiejskaStarzyńskiego”.
3. Wyraża zgodę na
przeznaczenie jej
działki pod budowę
drogi 2KDD jeśli
otrzyma w zamian
działkę o podobnym
metrażu i w podobnej
lokalizacji w Siedlcach
lub w przypadku
możliwości zamiany na
pieszo-ścieżkę
graniczącą
bezpośrednio z
działkami nr geod. 39/1
i 39/2 obr. 76.

Działki nr
geod. 39/1,
39/2, 2/32
obr. 76 ul.
Starowiejska
150 i w głębi
terenu.

Działki położone w
terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 6MN(U)
- liniach
rozgraniczających
dróg 4KDD,2KDD,
1KDZ,
- terenie zieleni
izolacyjnej 2ZI.

-

1.Nie

ad. 1 Uwaga nieuwzględniona, ponieważ układ dróg w
sposób optymalny wyznacza zasady obsługi
okolicznych działek, zapewniając im dostęp do dróg
publicznych. Droga 4KDD zapewnia alternatywne
połączenie nowej drogi 2KDD z ul. Starowiejską,
pomijając korkująca się ul. Starzyńskiego.

2.Nie

ad. 2 Uwaga nieuwzględniana w związku z
rozpatrzeniem uwag poz. nr 9 i 20. Większość
właścicieli działek w tym rejonie wnioskowała o
zaplanowanie drogi według ustaleń obowiązującego
mpzp „Starowiejska-Starzyńskiego”.

3.Nie

ad. 3 Uwaga nieuwzględniona, ponieważ przekracza
zakres planu. Brak możliwości decydowania na tym
etapie procedury planistycznej o sposobach
rekompensaty za działkę lub jej część pod inwestycje
celu publicznego. Zgodnie z rozpatrzeniem uwag poz.
nr 9 i 20 droga 2KDD zostanie zlikwidowana na
odcinku od ul. Starzyńskiego do drogi 4KDD.

4.Nie

ad. 4 Uwaga nieuwzględniona, ponieważ mapa na
której sporządzany jest projekt planu została oficjalnie
pozyskana z PODGiK miasta Siedlce. Jeżeli podziały
te zostały wprowadzone na mapę po pozyskaniu jej z
Ośrodka, mapa do planu nie będzie ich zawierała – nie
ma możliwości samodzielnego „dorysowania”
(osobnego naniesienia) elementów mapy.

4. Zwraca się z prośbą
o naniesienie w
projekcie planu
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nowych podziałów
parcelacyjnych
naniesionych na
załączniku mapowym
do wniosku linią
przerywaną (wielkość
działek powyżej
500m2).
39.

23.08.
2019r.

[…]

Nie wyraża zgody na
zaprojektowanie przez
jego działkę nr 42 obr.
76 drogi ujętej w
obowiązującym mpzp
osiedla „StarowiejskaStarzyńskiego”.

Działka nr
geod. 42 obr.
76
ul.Starowiejska 156

Działka położona w
terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 6MN(U)
oraz część w liniach
rozgraniczających
drogi 1KDZ.

-

Nie

Uwaga nieuwzględniana w związku z rozpatrzeniem
uwag poz. nr 9 i 20. Większość właścicieli działek w
tym rejonie wnioskowała o zaplanowanie drogi według
ustaleń obowiązującego mpzp „StarowiejskaStarzyńskiego”.

40.

23.08.
2019r.

[…]
zainteresowa
ni - 7
podpisów

Wnoszą o
przedłużenie
projektowanej ulicy
9KDD do
projektowanej ulicy
1KDG i przesunięcie je
w stronę ul.
Starowiejskiej przez
działki nr 70-38, 7037/2, 70-37/3, 70-36/2,
70-36/3.

Działki nr
70-36/3, 7036/4, 7036/2, 70-38,
70-37/2, 7040, 70-37/3
ul.
Starowiejska
do ul.
Janowskiej

Działki położone są
w terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 9MN(U)
oraz część w liniach
rozgraniczających
drogi 9KDD.
Niewielka część
działki nr 70-40 leży
w liniach
rozgraniczających
drogi 8KDD, a
działki nr 70-36/3 –
w liniach
rozgraniczających
drogi 1KDG.

Tak w
części

Nie w
części

Uwaga uwzględniona w części poprzez przedłużenie
(po osi granicy) projektowanej drogi 9KDD w
kierunku zachodnim do wschodniej granicy działki nr
geod. 37/3 obr. 70 i przesunięcie całej drogi w
kierunku południowym, jak również zaplanowanie
skrzyżowania z drogą 11KDD, po uwzględnieniu
uwagi poz. 34.
Uwaga nieuwzględniona w części w zakresie
przedłużenia jej do drogi 1KDG, która jako droga
publiczna klasy głównej, jest elementem obwodnicy
śródmieścia miasta i zgodnie z par. 9 Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, nie może mieć skrzyżowań z drogami
niższej klasy w odległości mniejszej niż 400m
(odległość pomiędzy ul. Starowiejską i Janowską
wynosi w tym miejscu około 220m). Działka nr 70-34
ma już dostęp do drogi publicznej, a przecinanie jej
nową drogą spowoduje znaczne zmniejszenie jej
powierzchni.
26

41.

23.08.
2019r.

[…]

1. Wnosi o zmianę
projektowanej linii
zabudowy na jej
działce z 10m do 5m
wzdłuż ul.
Starowiejskiej .

Działka nr
geod. 40 obr.
70 ul.
Starowiejska

2. Wnosi o
uwzględnienie uwagi
(poz. 40) dot.
przedłużenia ulicy
9KDD i ustalenie linii
zabudowy w odległości
4m od krawędzi drogi.

Działka położona w
terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 9MN(U)
oraz część w liniach
rozgraniczających
dróg 9KDD i 8KDD .

1.Tak
w
części

1. Nie
w
części

ad. 1 Uwaga uwzględniona w części, poprzez zmianę
linii zabudowy od ul. Starowiejskiej na odległość z
10,0m na 8,0m.
Uwaga nieuwzględniona w części nie zmniejszenia
odległości linii zabudowy na 5,0m

2. Tak
w
części

2. Nie
w
części

ad. 2 Uwzględniona w części – patrz uzasadnienie
uwagi poz. nr 40. Zmniejszyć odległość linii
zabudowy na 4,0m w związku z rozpatrzeniem uwagi
poz. 10 i kontynuacją linii zabudowy.
Uwaga nieuwzględniona w części – patrz uzasadnienie
uwagi poz. nr 40.

42.

23.09.
2019r.

[…] oraz
zainteresowa
ni – 46
podpisów

Wnosi o zmianę
funkcji terenu 1MW
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej na teren
zieleni urządzonej
ogólnodostępnej –
1ZP(US).

Działka nr
75-67/8 i 7520/2

Działki znajdują się
w terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej o
symbolu 1MW,
- zieleni urządzonej
o charakterze
ogólnodostępnym o
symbolu 1ZP(US).

-

Nie

Uwaga nieuwzględniona. Część działki (58% całości),
na której planowana jest nowa zabudowa należy do
miasta, jej położenie, obsługa komunikacyjna (z drogi
publicznej) i sąsiedztwo sieci infrastruktury technicznej
umożliwiają jej zabudowę. Teren położony jest
praktycznie w śródmieściu miasta. Jednocześnie cześć
(42%) działki zostaje przeznaczona pod zieleń
urządzoną dla ogółu mieszkańców. Ponadto informuje
się, że wokół bloku Wyszyńskiego nr 5 i 7 znajduje się
działka Miasta Siedlce o pow. 0,5167 m2, przy bloku
Wyszyńskiego nr 3 – działka Miasta Siedlce o pow.
0,3962m2 , które stanowią tereny zielone w
użytkowaniu tych wspólnot.

43.

23.08.
2019r.

[…]

Wnosi o likwidację
drogi 1KDG.

Działka nr
geod. 1/1
obr. 77 ul.
Starowiejska

Działka położona w
terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 13MN(U)
oraz część w liniach
rozgraniczających
dróg 1KDG i 5KDD.

--

Nie

Uwaga nieuwzględniona, ponieważ jej lokalizacja
wynika z obowiązującego studium oraz faktu, że ze
względu na istniejącą zabudowę po północnej stronie
ul. Starowiejskiej, należy odsunąć (odgiąć)
projektowaną ulicę w kierunku wschodnim. Brak
możliwości innego przebiegu tej ulicy (bez wyburzania
budynku mieszkalnego na działce 70-30).
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44.

26.08.
2019r.

Zainteresowani – 39
podpisów

Wnoszą o nie
zmienianie terenów
zielonych znajdujących
się na osiedlu
Wyszyńskiego na teren
przeznaczony pod
budownictwo
wielorodzinne,
oznaczony symbolem
1MW.

Teren 1MW

Teren 1MW

Protest wpłynął dnia 26.08.2019r. po terminie
składania uwag do projektu planu. Uwagi można było
składać do dnia 23.08.2019r.

45.

05.09.
2019r.

[…]

Wnosi o zmianę
przeznaczenia jego
działki z zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
usługową (teren
U(MN)).

Działka nr
geod. 83/1
obr. 70 przy
ul.
Starowiejskiej 221

Działka znajduje się
w terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem
zabudowy usługowej,
oznaczonym
symbolem 11MN(U).

Uwaga wpłynęła dnia 05.09.2019r. po terminie
składania uwag do projektu planu. Uwagi można było
składać do dnia 23.08.2019r. Uwaga złożona po
terminie składania uwag do projektu planu

……………………………………
Prezydent Miasta

Przygotowała, insp. J.Lech, tel. w 3773
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