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XLII/423/2021
Rady Miasta Siedlce z dnia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Starowiejskiej w Siedlcach wniesionych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym

Lp

Data

uwagi

Nazwisko i

jednostki
organizacyjnej

i adres

uwagi

Oznaczenie
nieruchomo-

dotyczy
uwaga

Ustalenie projektu
planu dla

dotyczy uwaga

Rady Miasta
Siedlce o sposobie

rozpatrzenia
uwag

Uwagi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 16.07.
2019r.

-
zenie

projektowanych

tj. 8m, 9,2m, 10m, 15m
na 5m, analogicznie do
usytuowania

Starowiejskiej.

i

Starowiej-
skiej po obu
stronach.

w
terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
-
z dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.

niewielkim stopniu w
liniach
r

Nie
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11KDD, 6KDD,
8KDD, 1KDZ, 2KDZ,
1KDG.

2. 18.07.
2019r.

-
zenie

wyznaczenie
nieprzekraczalnej linii
zabudowy po

66/4 i 66/1 obr. 70.

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

planowanym terenie
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
oznaczonym symbolem
2MN.

Nie

projektem planu. Przesuwanie linii zabudowy do

naruszenie przepisu art. 43 ust. 1 ustawy o
drogach publicznych w zakresie minimalnej

lanych od

3. 18.07.
2019r.

-
zenie

nr geod. 51/1 obr. 70
planowanej drogi
dojazdowej oznaczonej
symbolem 10KDD.

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

D a jest
w terenach
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

.

publicznych 10KDD,
11KDD i 12KDD.

Uwaga

projekcie planu (poz. nr 21)
przebi

.

i zabudowane -52/8,
70-52/10).

4. 23.07.
2019r.

-

23.03.
2020r.
i
21.07.
2020r.
I -

23.11

wyznaczone w planie
trzy drogi : 10KDD,
11KDD i 12KDD.

geod. 51/2
obr. 70 ul.
Starowiej-
skiej 195A

D a jest
w terenach
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

.

publicznych o
symbolach 10KDD,
11KDD i 12KDD.

obs

(np. dz. 70-52/8, 70-52/10). Droga 10KDD
i nr geod. 49/2 obr.

staleniach poprzedniego planu i
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2020r
III

-

5. 31.07.
2019r.

-
zenie

31

1.Zainteresowani

pkt. 8 projektu planu
wprowadzono
ograniczenia propozycji
przezn

zagospodarowania i

mpzp terenu w rejonie

zabudowy 12m bez

i 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.
Starowiej-
skiej

terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

symbolu 14 MN(U),
- zabudowy
z dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oznaczonych
symbolami 5U(MN) i
6U(MN).

planowanej drogi
publicznej 5KDD oraz

nr geod. 32 i 54 obr. 77

infrastruktury
technicznej o symbolu
2IT i 3IT.

1. i 3.
Nie

2.

ad.1 i 3 Uwaga n

nadzoru wojewody mazow

dopuszczone).

opisywanej MN/U). (Patrz rozpatrzenie nr ad.1 ,
2 i 3). Jest to wynikiem zmiany interpretacji

o

zmieniony.

6. 14.08.
2019r.

-

Wnosi o:

nie ulicy
geod. 30 obr.
70 przy ul.
Starowiej-
skiej 163

Dz a jest
w terenie zabudowy

dopuszczeniem
zabudowy

1.
Nie

ad. 1
S

na 25m.
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zabudowy zostanie

po drugiej stronie ulicy.

zlokalizowana jej

U(MN)

mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 4U(MN).

terenu d
liniach

publicznych 1KDG i
1KDZ.

2.
Nie

ulicach i planowanej drodze KDG.

29.07.
2020r.

-

Zainteresowana wnosi o
przesuniecie o min.
2,0m planowanej drogi
1KDG w kierunku
wschodnim.

-

-

nieko
7. 19.08.

2019r.

-
zenie

poprowadzenie
planowanej drogi

a nr
geod. 10/1
obr. 77 przy
ul. Starowiej-
skiej 198

planowanych liniach

drogi publicznej
6KDD.

przeznaczona do wykupu. Droga publiczna w

ul. Starowiejskiej

8. 20.08.
2019r.

o-
zenie

przebiegu drogi 1KDG geod. 34 obr.
70 ul.
Janowska 46

terenach:
- w liniach

drogi publicznej o
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symbolu 1KDG
- w terenie zabudowy

z
dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
oznaczonym
symbolem 8U(MN).

zabudowa mieszkaniowa.

9. 20.08.
2019r.

-
zenie

pieszych: 2KP, 3KP,

przeznaczenie tych

MN/U/.

2

wody i odprowadzenia

dopuszczenie takiej

wybudowania miejskich
sieci tej infrastruktury.

Teren
7MN(U) i
6 MN(U) oraz
droga 4KDD i

1KP, 2KP,
3KP.

Teren 7MN(U) i 6
MN(U) oraz droga

1KP, 2KP, 3KP.

1.
Nie

2.
Nie

ad. 1 Uwaga
3KP w celu

enia dr g publicznych i przyspieszenia

zlokalizowania w nich infrastruktury technicznej.

ad. 2 dla
do

sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w
ulicach Janowskiej i Starowiejskiej oraz
Terespolskiej (poza granicami planu) oraz na

10. 22.08.
2019r.

-
zenie

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

geod. 12/1
obr. 77 przy
ul. Starowiej-

terenu)

terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
oznaczonym symbolem

liniach

drogi 6KDD.

Nie
y na 3,0m.

(zmieniono z 6,0m na 4,0m).
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11. 22.08.
2019r

-
zenie

Zainteresowana wnosi o
zachowanie na jej

ul.Starowiejskiej jak

projekcie planu istnieje
pas zieleni od
ul.Starowiejskiej.
Pozostali
zainteresowani nie

planem
zagospodarowania.

-
9/1, 77-26, 77-
20, 77-29, 77-
40, 77-7/5, 77-
3, 76-52/1, 70-
15/1, 76-41,
76-34, 76-35

terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
oznaczonych
symbolami 4MN(U),
5MN(U), 6MN(U),
7MN(U), 8MN(U),
13MN(U), 14MN(U).
D -40 - w
terenie zabudowy

dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 5U(MN).

nr 77-40, 77-26, 77-29

drogi publicznej
5
nr 76-34, 76-35 - w
liniach

publicznych 3KDD i

nr 76-41, 76-52/1 - w
liniach

drogi publicznej
1KDZ.

Nie

aby ulica



7

12. 22.08.
2019r.

-

23.04.
2020r.

-

budowy pasa
drogowego planowanej

ewentualnie
przesuniecie tego

obr. 70.

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

terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

oznaczonej symbolem

w liniach

drogi publicznej
13KDD.

swobodnego dojazd

13. 22.08.
2019r.

-
zenie

[ Wnosi o:
1.dopuszczenie na jej

obszarze opracowania

budowy budynku
gospodarczego poprzez

2.dopuszczenie na jej

realizacji miejsc
parkingowych: w
formie

dopuszczalnej w nich

parkingowych jak

budynek o innym
przeznaczeniu w tym

geod. 11 obr.
77
ul.Starowiej-
ska 200
oraz obszar
projektu planu

terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
oznaczonym
symbolem 14MN(U)

liniach

drogi publicznej
6KDD.

1.

2.

3.

reprezentacyjnymi w strukturze miasta.

Wszystkie ostatnio uchwalane plany miejscowe

archite
konsekwentnie wykluczone na obszarze planu.

Wszystkie ostatnio uchwalane plany miejscowe
anu.

dopuszczenie
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3.dopuszczenie na jej

budowy wiaty
gar

miejsc.

przestrzeni miasta w tym rejonie. Konsekwentnie
ne w innych planach

miejscowych.

14. 23.08.
2019r.

-
zenie

zabudowy

linie zabudowy

7MN, 8MN, 9MN.

2. albo ustanowienie na
w/w obszarach linii
zabudowy
nieprzekraczalnej

budynku
zlokalizowanego
Klonowa 22 (obszar
9MN przy drodze
2KDL).

geod. 13/1 i
14/1 obr. 72

terenach zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oznaczonych
symbolami 8MN i
7
liniach

drogi publicznej
2KDL.

1.

2.

przeanalizowane przed ich wyznaczeniem w

zabudowana od strony drogi, a dopiero potem w

15. 23.08.
2019r.

-
zenie

listy 21 pozostawienie
przeznaczenia terenu w

(ul.Starowiejska),
1KDZ
(uL.Terespolska),
5KDD (ulica
projektowana, 6KDD
(ulica projektowana)

-
41, 77-40, 77-
11, 77- 54, 77-
43, 77-32, 77-
28/3, 77-28/4,
77-29.

terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
oznaczonych
symbolami 14MN(U),
-
z dopuszczeniem

(uprawnienia) realizacyjne (czyli opisywanej
MN/U). Jest to wynikiem zmiany interpretacji



9

terenu zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej i
(1MN/U).

zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolach 5U(MN) i

publicznych 5KDD

u
technicznej o symbolu
3IT.

16. 23.08.
2019r.

-
zaprojektowanie na jego
dzia
dojazdowej o symbolu
11KDD. Dojazd do

48/7, 49/2, 51/1, 51/2,

2KDL oraz przez
zaprojektowanie

zachodnim do drogi
2KDL do granicy jego
nieru

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

terenach zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
oznaczonych
symbolami 10MN(U) i
17MN(U).
Ponadto niewielka

rozgraniczaj
drogi publicznej o
symbolu 11KDD.

Nie

10MN(U).
budowy od

drogi 11KDD na 4,0m (uwaga poz. nr 10).

17. 23.08.
2019r.

-
zenie

Obszar
projektu planu

70-43/1, 77-
28/3, 77-28/4,
77-32, 77-
33/3, 77-

terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
- zabudowy
mieszkaniowej

1. ad. 1

reprezentacyjnymi w strukturze miasta.
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11 ust.2 pkt.3
zakaz stosowania

44/1,77-46/1,
77-45/1, 77-
47/1, 77-50,
76-52/1. 77-3,
77-11, 70-
50/2, 77-7/6, -
77-7/5, 77-20,
77-26, 77-29,
71-28, 71-
57/1, 70-83/5,
70-43/2, 77-
41, 77-54, 77-
40, 77-43/3.

jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
-
z dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
-

5KDD, 10KDD,
11KDD, 1KDZ.

2.
Nie

Wszystkie ostatnio uchwalane plany miejscowe

ad. 2

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i

elewacji.

18. 23.08.
2019r.

-
zenie

1.zmniejszenie
nieprzekraczalnej linii
zabudowy od ul.

usytuowania

-12 i
70-23.

pkt. 3 lit.a tiret drugi
ch

geod. 17/3 i
17/4 obr. 70

terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
oznaczonym
symbolem 8MN(U).

1.
Nie

2.

ad. 1 Uwaga n
-12 i 70-

ad. 2 Uwaga nie

mieszkalnym regulu
zakresu prawa budowlanego.

19. 23.08.
2019r.

-

przeznaczenie ich

otrzyma w zamian

lokalizacji w Siedlcach
lub w przypadku

pieszo-

2/32 obr. 78
ul.Starowiej-

terenu)

- terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
oznaczonym
symbolem 7MN(U),
- liniach

drogi 2KDD,
- terenie zieleni
izolacyjnej 2ZI.

tym etapie procedury planistycznej o sposobach

inwestycje celu publicznego.
Zgodnie z rozpatrzeniem uwag poz. nr 9 i 20
droga 2KDD zostanie zlikwidowana na odcinku
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39/1 i 39/2 obr. 76.
30.07.
2020r.

-

Zainteresowani wnos
o:

odcinku od ul.

prostej).

2.zlikwidowanie drogi
7KDD.

1 , 2
no o

od
2002r. planem miejscowym (Starowiejska-

.

20. 23.08.
2019r.

-
zenie

4KDD kosztem jego

geod.39/1 i 39/2 i

na rzecz tej drogi,

zaprojektowanie przez

-

naniesienie w projekcie
planu nowych

parcelacyjnych
naniesionych na

500m2).

geod. 39/1,
39/2, 2/32
obr. 76 ul.
Starowiejska

terenu.

terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
oznaczonym
symbolem
6MN(U),7MN(U),
- liniach

4KDD,2KDD, 7KDD,
1KDZ,
- terenie zieleni
izolacyjnej 2ZI.

1.

2.

3.

publicznych. Droga 4KDD

ad.

-

ad. 3

oficjalnie pozyskana z PODGiK miasta Siedlce.

30.07. 1. Zainteresowany nie iona



12

2020r.

-
poszerzenie
projektowanej drogi

nr geod. 39/1 i 39/2 obr.
76. Dlatego prosi o
przesuniecie tej drogi w
kierunku zachodnim i
poszerzenie tej drogi o

obr. 76.

2.Wnosi o wskazanie w
pasie drogowym 4KDD,

drzewa, we wschodniej
do 20%

jako terenu biologicznie

izolacyjna), poprzez
poszerzenie tej drogi w
kierunku zachodnim, tj.

obr. 76.

poszerzona w kierunku zachodnim (kosztem

kierunku wschodnim poszerzona o 1,8m w

od strony zachodniej.

biologicznie czynnej (pbc) na poziomie nie

projekcie planu na poziomie 0,1% nie

21. 23.08.
2019r.

-
zenie

zgody na
zaprojektowanie przez

arowiejska-

geod. 42 obr.
76
ul.Starowiej-
ska 156

terenach zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
oznaczonych
symbolami 6MN(U) i
7MN(U)
liniach

h
drogi 1KDZ i 7KDD.

-

22. 23.08.
2019r. zainteresowani projektowanej ulicy

70-
36/3, 70-36/4, terenie zabudowy

Nie
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-
zenie

- 9KDD do
projektowanej ulicy

Starowiejskiej przez
-38, 70-

37/2, 70-37/3, 70-36/2,
70-36/3.

70-36/2, 70-
38, 70-37/2,
70-40, 70-37/3
ul.
Starowiejska
do ul.
Janowskiej

mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
oznaczonym
symbolem 9MN(U)

rozgranic
drogi 9KDD.

-
w liniach

nr 70-36/3 w liniach

drogi 1KDG.

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
powinny

-34 ma
publicznej, a przecinanie jej

powierzchni.

23. 23.08.
2019r.

-
zenie

W
projektowanej linii

Starowiejskiej .

geod. 40 obr.
70 ul.
Starowiejska

terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
oznaczonym
symbolem 9MN(U)

9KDD i 8KDD .

Nie
.

(zmieniono z 10,0m na 8,0m).

24. 23.08.
2019r.

-
zenie

drogi 1KDG. geod. 1/1 obr.
77 ul.
Starowiejska

terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
oznaczonym
symbolem 13MN(U)

1KDG i 5KDD.

oraz fakt

tej ulicy (bez wyburzania budynku mieszkalnego
-30).
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25. 23.04.
2020r.

-

oraz
zainteresowa-ni

drogowego ulicy 7KDD

pasa drogowego w

geod. 2/21,
2/25, 2/24,
2/20, 2/19 obr.

geod. 40, 51/4,
50/6, 47, 52/7,
49/3, 41, 55/5,
45/5 obr. 76 w

ul. Starowiej-
skiej.

i nr geod. 40,
51/4, 50/6, 47, 52/7,
49/3, 41, 55/5, 45/5
obr. 76 e w

- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

symbolu 6MN(U) i

drogi publicznej
1KDZ i 7KDD.

2/25, 2/24, 2/20, 2/19

terenie zieleni
izolacyjnej o symbolu
2ZI.

Nie pas drogi

26. 07.07.
2020r.

-
zenie

BUDOMA-
TEX SA,
Siedlce, ul.

60A

o przeznaczenie c

do 12,0m.

geod. 5 i 7
obr. 76 przy
ul. Starowiej-
skiej

- terenie zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej o
symbolu 2MW.
- terenie zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej do max.
6 lokali mieszkalnych
o symbolu 3MW.

ek o
szer. 5,0m od strony ul. Starowiejskiej
przeznaczono na teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
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21.07.
2021

-
wprowadzone na ich

projektu z czwartego

zaproponowanych w
.

- w terenie zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej do max.
6 lokali mieszkalnych
o symbolu 3MW,
- terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z

symbolu 1MN(U).
Ponadto niewielka

w liniach

drogi publicznej o
symbolu 1KDZ.

Nie

e zaproponowanego w V

27. 23.04.
2020r.

-
ie

nosi
o

zabrania
pod poszerzenie pasa

0,75 do 1,2mb.

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

znajduj
terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

o
symbolu 15MN(U).
Ponadto niewielka

liniach

drogi 14KDD.

,

gowego
infrastruktury miejskiej). Ulica jest poszerzana w

Janowskiej).
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28. 07.07.
2020r.

-
zenie

zgody na
zlokalizowanie drogi
18KDD.

geod. 4 obr.72
przy ul.
Starowiej-
skiej 227

terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

o
symbolu 12MN(U),
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolach 6MN, 7MN
i 8MN.

liniach

- lokalnej oznaczonej
symbolem 2KDL,
-
o symbolach: 17KDD i
18KDD.

L) z ul.

dojazdu (wyjazdu) do centrum miasta, w
przypadku zablokowania ul. Starowiejskiej.

29. 07.07.
2020r.

-
zenie

zgody na
zlokalizowanie drogi
17KDD.

geod. 4 obr.72
przy ul.
Starowiej-
skiej 227

terenach:
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

o
symbolu 12MN(U),
- zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolach 6MN, 7MN
i 8MN.

liniach

- lokalnej oznaczonej

Nie
m drogi 17KDD do drogi

17KDD.
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symbolem 2KDL,
-
o symbolach: 17KDD i
18KDD.

30. 13.07.
2020r.

-
zenie

przebieg planowanej
drogi 7KDD przez ich

nr
geod. 42 obr.
76 przy ul.
Starowiej-
skiej 156

terenach zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

,
oznaczonych
symbolami 6MN(U) i
7MN(U).

liniach

planowanych d
symbolach 7KDD i
1KDZ.

prze od
2002r. planem miejscowym (Starowiejska-

.

31. 20.07
2020r.

-
zenie

1. Zainteresowani

linii zabudowy w linii

Starowiejskiej i
Energetycznej.

2. W przypadku braku

ustalenia tej linii

linii zabudowy w

geod. 14/1
obr. 80 przy
ul. Starowiej-
skiej

terenie zabudowy

dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 7U(MN) .

1 , 2

towana linia zabudowy jest

32. 29.07.
2020r.

-
zenie

przebieg ulicy 7KDD

10,0m.

geod. 2/21,
2/25, 2/24,
2/20, 2/19 obr.

geod. 40, 51/4,
50/6, 47, 52/7,

i nr geod. 40,
51/4, 50/6, 47, 52/7,
49/3, 41, 55/5, 45/5
obr. 76 e w

- zabudowy
mieszkaniowej

Nie U pas drogi
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49/3, 41, 55/5,
45/5 obr. 76 w

ul. Starowiej-
skiej.

jednorodzinnej z
dopuszczeniem

symbolu 6MN(U) i
7MN(U) oraz w liniach

drogi publicznej
7KDD.

2/25, 2/24, 2/20, 2/19

terenie zieleni
izolacyjnej o symbolu
2ZI.

symbolu 1KP.
33. 30.07.

2020r

-
zenie.

31.07.
2020r.

Data
nada-
nia
30.07.
2020r.

y nie
zgody na

wytyczenie drogi
5KDD.

2.Wnos aby droga
lokalna oddzielaj ca od

13m).

3.Wnos aby budowa

niedopuszczalna tam
gdzie nie ma

do kanalizacji.

4.Wnos
dopuszczalna na terenie

geod. 27/2, 29,
32, 48, 49, 50
obr. 77 przy
ul. Terespol-
skiej

nr geod. 48, 49,
50

dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 6U(MN).

29, 32

dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 5U(MN).

27/2

zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z

1 Nie

infrastruktury technicznej oraz pasy zieleni od

wskazana od

ad. 2 U

wprowadzenia sieci infrastruktury technicznej,
zieleni, chodnik

ad. 3
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lokalizacja wysokich dopuszczeniem

symbolu 14MN(U).

drogi publicznej o
symbolu 5KDD oraz

granicami obszaru
projektu planu.
.

4

dopuszczona jest w projekcie planu do czasu
realizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej tylko dla

pozytywnie zaopiniowane przez PWiK w

tymczasowe do czasu realizacji kanalizacji.

dynamicznie.

ad. 4 U

u

MN, MN(U), UO i ZP(US).
34. 26.04.

2021

21.05.
2021

10,0m od granicy

wielorodzinnej.

geod. 9 i 14/1
obr. 76 ul.
Starowiejska
90

e
terenach zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem

oznaczonych
symbolami 1MN(U) i
18MN(U). Niewielka

ych
e

u 1MN(U)

budynki wielorodzinne komunalne. Miasto musi
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drogi publicznej
oznaczonej symbolem
1KDZ.

35. 13.05.
2021

oraz
17.05.
2021

IV
-

y
sprzeciwia
mpzp w zakresie w
jakim przewiduj on

jednorodzinnej w

obr. 76
przy ul. Starowiejskiej -
teren 3MW.

zgody
na usytuowanie

zabudowy z 5,0m na
10,0m.

zgody
na ustalony w planie
zakaz budowy
budyn
gospodarczych.

4. Wnos o
dopuszczenie

gospodarczych, takich

mechaniczne
do prania tapicerki

geod. 6, 8, 9,
10, 11, 12/3,
12/2, 12/1 obr.
76 ul.
Starowiejska
94 oraz teren
zabudowy
mieszkanio-
wej
wielorodzinnej
o symbolu
3MW

e
terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z

oznaczonym symbolem
1MN(U). Niewielka

ych
e

drogi publicznej
oznaczonej symbolem
1KDZ.

Teren zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej o
symbolu 3MW.

w

2.Nie

Ad.1.

przeznaczenia dla

dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

35).

zabudowy na
2MW i 3MW jest

.

zdarzeniem
interwencji inwestycyjnej (pozwolenia na

w strukturze miasta. Pomieszczenia gospodarcze
powinny znajd ,

gospodarczych.
Budynki te

p
budynku mieszkalnego. Od wielu lat uchwalane
w centrum miasta
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samochodowej. ustalenia owych
.

chronionej zabudowy mieszkaniowej

mechaniczn

udowie
mieszkaniowej jednorodzinnej z zakresu:

36. 13.05.
2021

17.05.
2021

18.05.
2021

IV
-

nie

y wnos o:
1
1 projektu tekstu planu
zakazu lokalizacji

gospodarczych,

2
usytuowania

wielorodzinnej poprzez

5,0m na 10,0 od granicy
d

Starowiejskiej,

3

Dzia
geod. 9,10,
11,12/1,
12/2,12/3,
14/1,14/6,
14/7 obr. 76,
ul.
Starowiejska

nr geod. 9,10,
11,12/1, 12/2,12/3

ach
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z

oznaczonych
symbolami 1MN(U) i
18MN(U).

tych

drogi publicznej
oznaczonej symbolem
1KDZ.

1 Nie

2

Ad.1
budynki
reprezentacyjnymi strukturze miasta.
Pomieszczenia gospodarcze powinny znajd

, w tym
gospodarczych, Budynki te

powinny pomieszczenia w piwnicy lub w innej
budynku mieszkalnego. Wszystkie

takie ustalenia jak w projekcie planu.

Ad. 2

2MW i 3MW jest

.
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prowadzenia

tapicerki samochodowej

budynkach
jednorodzinnych.

dopuszczeniem
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
symbolu 9U(MN). 3

interwencji inwestycyjnej (pozwolenia na

W celu podniesie

Ad. 3.

pod funkcje chronionej zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej z zakresu: administracji, handlu,

37. 18.05.
2021

21.05.
2021

IV
-

Starowiejskiej do

projekt podczas

do obszaru 1MN(U).

76 ul.
Starowiejska

ona jest w:
- terenie zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej o
symbolu 2MW.
- terenie zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej do max.
6 lokali mieszkalnych
o symbolu 3MW.

- w terenie zabudowy
mieszkaniowej

Nie
w c

. Osoby
e ami

Skorygowano parametry dla nowej zabudowy
MW

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
-9, zmieniono
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wielorodzinnej do max.
6 lokali mieszkalnych
o symbolu 3MW,
- terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z

symbolu 1MN(U).
Ponadto niewielka

w liniach

drogi publicznej o
symbolu 1KDZ.

na MN(U)

12.08.
2021

16.08.
2021

17.08
2021

-

1. wprowadzenie zmian

tekstu projektu planu
poprzez dodanie zapisu:

frontowej

2.zast pienie
dotychczasowego

nowym zapisem o

warunki
zagospodarowania
terenu oraz ograniczenia

zgodnie z ustaleniami

wszystkich granic z

geod. 5 (w

obr. 76 przy
ul. Starowiej-
skiej

- terenie zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej o
symbolu 2MW.
- terenie zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej do max.
6 lokali mieszkalnych
o symbolu 3MW.
Dzi

- w terenie zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej do max.
6 lokali mieszkalnych
o symbolu 3MW,
- terenie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z

symbolu 1MN(U).
Ponadto niewielka

w liniach

1.Nie

2.
Nie

zy uwagi
nie ami

sprzeczna z

zabudowy na tym terenie w stosunku do IV

sprzecznymi kierunkami rozwoju zabudowy tych

zaproponowany w uwadze zapis nie wprowadzi

u od strony

stosunku do obaw wnioskodawcy w zakresie

i.
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terenem 1MN(U) ustala

min. 3m wykonanego z

drogi publicznej o
symbolu 1KDZ.

38. 24.05.
2021

IV
-

P.U.
BUDMAR,
Marek Mazur,

Miedzna

Wnosi o dopuszczenie
stosowania kolorystyki

elewacji drewnianej

Droga 1KDZ Droga publiczna, ulica
zbiorcza 1KDZ

Nie Uwaga ni
zadaniem planu

dla niego

jskiej o wysokich

39. 19.08.
2021

-

Wnosi o :

1KDD na prywatnej
-16/110

2.wyznaczenie na
terenie 2MW linii

cej
na utrzymanie i
kontynuowanie

3.ustalenie na terenie

terenu produkcyjno-

geod 16/110

prywatnych
nie
wnioskodawcy
oraz teren
2MW bez
wskazania
konkretnej

uwaga
dotyczy.

Teren zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej 2MW
oraz droga publiczna
1KDD.

1.Nie

2.Nie

3.Nie

Ad. 1. Uwaga dot. drogi 1KDD
tu V

planu.

.

Ad. 2.

planu: (par. 16 pkt 2), z jednoczesnym
d

odpowiada wyznaczonym w planie liniom

.

Ad. 3. Uwaga nieu Funkcjonalnie

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i

funkcji

-

nie
posiada

Siedlce, a
podany
adres nie
odnajduje

ewidencji.
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terenie produkcyjno



1.



2.

3.

4.

5.



6.



XLII/423/2021
Rady Miasta Siedlce
z dnia r.

Dane przestrzenne tworzone dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ulicy Starowiejskiej w Siedlcach .

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741

oraz zakres i y informacji przestrzennej

w zakresie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej w Siedlcach zostanie umieszczony na stronie

www.siedlce.pl Planowanie przestrzenne .
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