Uchwa a Nr XLII/591/2009
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ograniczonego ulicami: Graniczn , Pó nocn , Kazimierzowsk , pod nazw
„B onia Siedleckie”, obejmuj cej teren wzd
ul. Pó nocnej, na odcinku od granicy
drogi gruntowej do ul. Poniatowskiego.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n.zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó . zm.)
w zwi zku z Uchwa Rady Miasta Siedlce Nr XXIX/332/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
o przyst pieniu do sporz dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Siedlce obszaru ograniczonego ulicami Graniczn , Pó nocn ,
Kazimierzowsk pod nazw „B onia Siedleckie” obejmuj cej teren wzd
ul. Pó nocnej
na
odcinku
od
granicy
drogi
gruntowej
do
ul.
Poniatowskiego,
Rada Miasta Siedlce uchwala co nast puje:
Rozdzia 1
Ustalenia ogólne
§1
1. Po stwierdzeniu zgodno ci z ustaleniami Studium Uwarunkowa i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Siedlce, uchwalonego Uchwa
Nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005 r., uchwala si zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce obszaru
ograniczonego ulicami Graniczn , Pó nocn , Kazimierzowsk pod nazw „B onia
Siedleckie” obejmuj
teren wzd
ul. Pó nocnej na odcinku od granicy drogi
gruntowej do ul. Poniatowskiego, zwan dalej planem, rozstrzygaj c jednocze nie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale do zada w asnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z ustaw o finansach publicznych.
2. Zmiana planu obejmuje obszar, którego granice wyznaczaj :
1) od pó nocy: granica strefy ochrony ekologicznej wyznaczona w Studium
Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Siedlce
uchwalonym Uchwa Nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada
2005 r;
2) od wschodu: zachodnia linia rozgraniczaj ca drogi wewn trznej gruntowej;
3) od po udnia: pó nocna linia rozgraniczaj ca ul. Pó nocnej;
4) od zachodu: wschodnia linia rozgraniczaj ca ul. Poniatowskiego.
3. Granice obszaru zmiany planu, o którym mowa w ust. 2 zawiera rysunek sporz dzony
w skali 1:500, stanowi cy za cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa y.
4. Integralne cz ci niniejszej uchwa y stanowi za czniki:
1) za cznik nr 1 – rysunek zmiany planu sporz dzony w skali 1: 500;

2) za cznik nr 2 – rozstrzygni cie Rady Miasta Siedlce o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu;
3) za cznik nr 3 – rozstrzygni cie Rady Miasta Siedlce o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, które nale do zada
w asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych;
5. W zmianie planu okre la si :
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu
lub ró nych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska niki intensywno ci zabudowy;
5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie,
ustalonych na podstawie odr bnych przepisów;
6) szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem
miejscowym;
7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów;
10) stawki procentowe, na podstawie których ustala si op at , o której mowa w art.36
ust.4;
11) granice terenów s
cych organizacji imprez masowych.
6. W zmianie planu nie okre la si , jako nie dotycz cych obszaru obj tego planem:
1) granic obszarów wymagaj cych przeprowadzenia scale i podzia u nieruchomo ci;
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej;
3) wymaga wynikaj cych z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych;
4) granic obszarów rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej;
5) granic obszarów wymagaj cych przekszta ce lub rekultywacji;
6) granic terenów pod budow obiektów handlowych, o których mowa w art.10 ust.2
pkt 8;
7) granic terenów rekreacyjno – wypoczynkowych;
8) granic pomników zag ady oraz ich stref ochronnych, a tak e ograniczenia dotycz ce
prowadzenia na ich terenie dzia alno ci gospodarczej, okre lone w ustawie z dnia
7 maja 1999 r. o ochronie terenów by ych hitlerowskich obozów zag ady.
§2
1. Ilekro w dalszych przepisach uchwa y jest mowa o:
1) budynkach pomocniczych - nale y przez to rozumie budynki wspomagaj ce
funkcj podstawow o powierzchni zabudowy nie przekraczaj cej 25 m2 i wysoko ci
do 4 m;
2) dobudowie - nale y przez to rozumie rozbudow istniej cego budynku, której nowa
funkcja nie jest zwi zana z istniej
a cz ci nie s powi zane komunikacyjnie,
natomiast mog wyst powa powi zania konstrukcyjne;
3) dzia ce – nale y przez to rozumie ci y obszar gruntu, po ony w granicach
jednego obr bu , jednorodny pod wzgl dem prawnym, wydzielony z otoczenia
za pomoc linii granicznych;

4) dzia ce gruntu – nale y przez to rozumie definicj zawart w przepisach
szczególnych;
5) inwestycji celu publicznego – nale y przez to rozumie dzia ania o znaczeniu
lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym),
stanowi ce realizacje celów publicznych, o których mowa w ustawie o gospodarce
nieruchomo ciami;
6) jednostce terenowej - nale y przez to rozumie teren, o wskazanym w planie
przeznaczeniu, zawarty w liniach rozgraniczaj cych tereny o ró nym przeznaczeniu
lub ró nych zasadach zagospodarowania z dopuszczeniem dróg wewn trznych;
7) maksymalnej d ugo ci elewacji budynku - nale y przez to rozumie najwi kszy
nieprzekraczalny wymiar poziomy elewacji budynku (w metrach) mierzony mi dzy
skrajnymi naro nikami budynku, przy wyokr gleniach naro nika lini umown
przed enia ciany do dochodz cej;
8) maksymalnej liczbie kondygnacji – nale y przez to rozumie najwi ksz
nieprzekraczaln liczb kondygnacji u ytkowych nadziemnych budynku;
9) maksymalnej powierzchni zabudowy na terenie - nale y przez to rozumie
najwi ksz nieprzekraczaln warto
stosunku sumy powierzchni zabudowy
wszystkich obiektów kubaturowych, mierzon w obrysie zewn trznym wszystkich
budynków istniej cych i projektowanych na danym terenie (w stanie wyko czonym
bez tarasów, schodów zewn trznych, ramp i podjazdów) do powierzchni terenu
obj tego t inwestycj ;
10) maksymalnej wysoko ci budynków, obiektów - nale y przez to rozumie
najwi kszy nieprzekraczalny wymiar pionowy budynku, budynków, obiektu,
obiektów, (w metrach), mierzony od poziomu terenu przy najni ej po onym wej ciu
do budynku lub jego cz ci pierwszej kondygnacji nadziemnej, do górnej p aszczyzny
stropu b
najwy ej po onej kraw dzi stropodachu nad najwy sz kondygnacj
ytkow , cznie z grubo ci izolacji cieplnej i warstwy j os aniaj cej, albo
do najwy ej po onej górnej powierzchni innego przekrycia;
11) ma ym, tymczasowym obiekcie us ugowo - handlowym - nale y przez to rozumie
obiekt budowlany tymczasowy o funkcji handlowej lub handlowo – us ugowej,
posiadaj cy maksymalnie jedn kondygnacj nadziemn , o wysoko ci nie wi kszej ni
3,5 m i o powierzchni u ytkowej nie wi kszej ni 12 m2, o okresie trwania do 120
dni;
12) meble uliczne – nale y przez to rozumie ma architektur w postaci awek, koszy
mietnikowych, wiat, tablic, s upów informacyjnych;
13) minimalnym wska niku powierzchni biologicznie czynnej – nale y przez to
rozumie wyra on w procentach (%) najmniejsz dopuszczaln na terenie w asnym
inwestycji powierzchni gruntu rodzimego oraz wody powierzchniowej na terenie
dzia ki budowlanej, a tak e 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów,
o powierzchni nie mniejszej ni 10 m2, urz dzonych jako sta e trawniki lub kwietniki
na pod u zapewniaj cym ich naturaln wegetacj ;
14) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale y
przez
to
rozumie
lini
ograniczaj
obszar, na którym dopuszcza si lokalizacj budynków, obiektów
oraz okre lonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie b cych
liniami przesy owymi i sieciami uzbrojenia terenu, bez uwzgl dnienia balkonów,
loggii, werand, wykuszy, okapów i nadwiesze , wystaj cych poza obrys budynku,
obiektu, nie wi cej ni 1,5 m oraz schodów zewn trznych i ramp przy wej ciach
do budynków;
15) obiektach tymczasowych - nale y przez to rozumie obiekty budowlane
przeznaczone do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od ich trwa ci

technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e
obiekty budowlane nie po czone trwale z gruntem, z wyj tkiem obiektów i budynków
towarzysz cych budowie, lokalizowanych na czas nie d szy ni czas budowy;
16) obiektach wielko kubaturowych - nale y przez to rozumie obiekty budowlane
o kubaturze zamkni tej (budynki), cz ciowo zamkni tej, otwartej, o formie
jednorodnej lub niejednorodnej, o kubaturze wi kszej ni 20 000 m3;
17) obszarze planu - nale y przez to rozumie obszar obj ty zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Graniczn , Pó nocn ,
Kazimierzowsk , pod nazw „B onia Siedleckie, obejmuj cy teren wzd
ul. Pó nocnej na odcinku od granicy drogi gruntowej do ul. Poniatowskiego;
18) planie - nale y przez to rozumie Tekst zmiany planu oraz jego cz
graficzn ;
19) przepisach szczególnych lub odr bnych - nale y przez to rozumie inne przepisy
poza ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
20) przeznaczeniu terenu - nale y przez to rozumie kategori przeznaczenia terenu,
w tym mieszcz ce si w danym przeznaczeniu funkcje obiektu, które s dopuszczone
na danym terenie;
21) przeznaczeniu podstawowym - nale y przez to rozumie ustalone w planie
przeznaczenie przewa aj ce na danym terenie wyznaczonym liniami
rozgraniczaj cymi;
22) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale y przez to rozumie przeznaczenie inne ni
podstawowe;
23) reklamie - nale y przez to rozumie grafik umieszczon na materialnym pod u lub
form przestrzenn nios
przekaz informacyjno-reklamowy;
24) reklamie remontowej - nale y przez to rozumie reklam na siatce okrywaj cej
rusztowanie budowlane;
25) rysunku planu - nale y przez to rozumie graficzny zapis planu na kopii mapy
zasadniczej w skali 1:500, stanowi cy za cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa y;
26) upie og oszeniowym – nale y przez to rozumie szczególny rodzaj no nika reklamy
w formie walca o rednicy 120 do 160 cm (na wysoko ci cz ci ekspozycyjnej),
wysoko ci od 270 do 360 cm dla cz ci ekspozycyjnej i maksymalnej wysoko ci nie
przekraczaj cej 470 cm, s
cy do umieszczania og osze i informacji o imprezach
(wydarzeniach) kulturalnych, o wiatowych lub edukacyjnych oraz reklam;
27) szyldzie reklamowym - nale y przez to rozumie rodzaj szyldu, umieszczanego
nad witryn lub wej ciem do lokalu/miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej,
zawieraj cego grafik informacyjno-reklamow , okre laj ca nazw i charakter
prowadzonej dzia alno ci;
28) szyldzie semaforowym - nale y przez to rozumie szyld reklamowy zamocowany do
ciany budynku z p aszczyzn umieszczan pod k tem do p aszczyzny ciany
budynku;
29) tablicy reklamowej - nale y przez to rozumie wydzielone na no niku lub obiekcie
aszczyzny, na której s naklejane lub mocowane plakaty reklamowe;
30) tekst planu – nale y przez to rozumie tre niniejszej Uchwa y;
31) terenach publicznych - nale y przez to rozumie tereny ulic publicznych oraz obszary
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszka ców, poprawy jako ci
ycia i sprzyjaj cy nawi zywaniu kontaktów spo ecznych ze wzgl du na jego
po enie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne;
32) terenie - nale y przez to rozumie fragment obszaru planu o okre lonym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku zmiany planu
liniami rozgraniczaj cymi i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym;

33) terenie w asnym ka dej inwestycji - nale y przez to rozumie dzia
lub zespó
granicz cych ze sob dzia ek, na których inwestor realizuje lub zamierza realizowa
inwestycj ;
34) uchwale - nale y przez to rozumie niniejsz uchwa , o ile z tre ci przepisu nie
wynika inaczej;
35) urz dzeniach infrastruktury technicznej - nale y przez to rozumie zlokalizowane
pod ziemi , na ziemi albo nad ziemi przewody lub urz dzenia wodoci gowe,
kanalizacyjne, ciep ownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, z wy czeniem
przy czy do budynków;
36) us ugach uci liwych - nale y przez to rozumie dzia alno , która powoduje
przekroczenia dopuszczalnych standardów jako ci
rodowiska okre lonych
w przepisach prawa, spowodowane emisj py ów i gazów pochodz
z procesów
spalania nie zwi zanych z ogrzewaniem pomieszcze lub podgrzaniem wody na cele
bytowe, wytwarzaniem odpadów innych ni komunalne, wytwarzaniem cieków
innych ni bytowe, zanieczyszczeniem gleby i powierzchni ziemi, wytwarzaniem pól
elektromagnetycznych, emisja ha asu spowodowan wzmo onym ruchem pojazdów,
w tym przedsi wzi cia mog ce znacz co oddzia ywa na rodowisko, okre lone
w przepisach odr bnych;
37) wska niku intensywno ci zabudowy - nale y przez to rozumie warto ilorazu sumy
powierzchni ca kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych w obrysie
zewn trznym wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie w asnym inwestycji,
do powierzchni terenu obj tego t inwestycj ;
38) wysoko obiektów - nale y przez to rozumie najwi kszy wymiar pionowy
budynku, budynków, obiektu, obiektów, (w metrach), mierzony od poziomu terenu
przy najni ej po onym wej ciu do budynku, obiektu, lub jego cz ci pierwszej
kondygnacji nadziemnej, do górnej p aszczyzny stropu b
najwy ej po onej
kraw dzi stropodachu nad najwy sz kondygnacj u ytkow , cznie z grubo ci
izolacji cieplnej i warstwy j os aniaj cej, albo obiektu, do najwy ej po onej górnej
powierzchni innego przekrycia;
39) zwiastunie szyldu - nale y przez to rozumie zewn trzne oznaczenie sta ego miejsca
wykonywania przez przedsi biorc dzia alno ci gospodarczej, umieszczane poza
nieruchomo ci , na której ta dzia alno jest wykonywana; zwiastun szyldu mo e
zawiera informacj kieruj
do siedziby firmy i mo e by umieszczony poza
miejscem prowadzenia dzia alno ci, ale nie dalej ni 100 m (liczone wzd
drogi
doj cia).
2. W odniesieniu do innych okre le u ytych w planie i nie uj tych w § 2, ust.1, nale y
stosowa definicje zgodnie z obowi zuj cymi przepisami szczególnymi.

§3
1. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu s obowi zuj cymi jego
ustaleniami;
1) granice obszaru obj tego planem;
2) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach
zagospodarowania;
3) linie rozgraniczaj ce tereny o tych samych funkcjach lecz ró nych zasadach
zagospodarowania;
4) oznaczenia literowo – cyfrowe rodzajów przeznaczenia terenu;
5) oznaczenie literowe a na rysunku planu okre laj ce tereny wolne od zabudowy;

6) oznaczenie literowe b na rysunku planu okre laj ce tereny z adaptacj istniej cej
zabudowy, z dopuszczeniem przebudowy, zabudowy, rozbudowy, dobudowy
nadbudowy;
7) granice terenów s
cych organizacji imprez masowych;
8) linie zabudowy nieprzekraczalne;
9) szpalery drzew li ciastych istniej ce (do zachowania);
2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu nie wymienione w ust. 1 maj charakter
informacyjny.
Rozdzia 2
Ustalenia
§4
1. W planie ustala si :
1) tereny o jednakowych i ró nych rodzajach przeznaczenia i jednakowych oraz ró nych
zasadach zagospodarowania, których zasi gi wyznaczone s na rysunku planu liniami
rozgraniczaj cymi;
2) dla poszczególnych terenów – dopuszczalne przeznaczenie oraz warunki jego
dopuszczenia;
3) dla poszczególnych terenów – w sytuacjach uzasadnionych istniej cymi lub
przewidywanymi ograniczeniami lub utrudnieniami – okre la si lokalne wymagania
szczególne dla inwestowania i zagospodarowania terenu oraz wyznacza si na rysunku
planu zasi gi terenowe ich obowi zania.
2. Ustala si nast puj ce rodzaje przeznaczenia terenów:
1) tereny us ug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 US;
2) tereny us ug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 2 US;
3) teren us ug, us ug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 3 U/US;
4) teren istniej cej stacji transformatorowej, oznaczony na rysunku planu symbolem
4 EE;
5) tereny us ug zdrowia i opieki spo ecznej, oznaczone na rysunku planu symbolem 5 UZ;
6) tereny us ug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 6 US;
7) tereny us ug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 7 US/ZP;
8) tereny parkingów, oznaczone na rysunku planu symbolem 8 TP;
9) teren zieleni urz dzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 9 ZP;
10) teren dróg publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem KD, w tym:
a)
1 KDL – droga lokalna
b)
2 KDL - poszerzenie ul. Poniatowskiego
c)
1 KDD – droga dojazdowa
d)
1 KDZ - poszerzenie drogi zbiorczej – ulicy Pó nocnej
11) istniej ca ulica lokalna – oznaczona na rysunku planu symbolem 2KUL*;
12) poszerzenie drogi wewn trznej – istniej cej drogi gruntowej, oznaczenie na rysunku
planu symbolem 1 KDW.
3.

Tereny 4EE, 5UZ, 1KDL,2KDL,1KDD,1KDW,1KDZ, 2KUL*, 1US, przeznacza si
do realizacji celów publicznych.

4.

W terenach 2US, 3U/US, 6US, 7US/ZP, dopuszcza si realizacje celów publicznych.

§5
Ustala si zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego w obszarze planu:
1) wyznacza si podzia obszaru obj tego planem na:
a) tereny zabudowane, przewidziane pod zabudow , wzd
oznaczonych linii
zabudowy na odcinkach istotnych dla kszta towania zabudowy i terenów
publicznych oraz odpowiedniego eksponowania zabudowy;
b) tereny zieleni, stanowi ce system terenów otwartych nie podlegaj cych zabudowie;
c) tereny parkingów;
d) tereny komunikacji;
2) wyznacza si nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu:
a) ustala si przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu
w odniesieniu do nowych budynków lub obiektów oraz w odniesieniu do rozbudowy
i dobudowy do istniej cych budynków;
b) linie zabudowy nie dotycz podziemnych cz ci budynków nie wystaj cych ponad
poziom terenu ukszta towanego;
3) dopuszcza si wprowadzanie na obszarze planu zieleni o wysoko ci nieprzekraczaj cej
2,0 m od istniej cego terenu;
4) nakazuje si na terenach zainwestowanych ( 3U/US) dostosowanie form nowej
zabudowy do zabudowy istniej cej;
5) kszta towanie zabudowy przez:
a) okre lenie zasad kszta towania geometrii dachu zgodnie z ustaleniem §12 pkt 7;
b) okre lenie zasad stosowania pokrycia oraz kolorystyki dachów przez:
- dopuszczenie stosowania dachów jednospadowych lub wielospadowych;
- dopuszczenie zastosowania dachów pokrytych ro linno ci ;
- ograniczenie kolorystyki dachów spadzistych do odcieni czerwieni, br zów,
szaro ci;
c) okre lenie zasad stosowania kolorystyki i materia ów wyko czenia elewacji
projektowanych,
przebudowywanych,
nadbudowywanych,
adaptowanych
i rozbudowywanych budynków na obszarze planu:
- nakaz stosowania stonowanej kolorystyki elewacji;
- nakaz stosowania na elewacjach tynkowanych odcieni be u, szaro ci, bieli
i koloru zbli onego do piaskowca;
- dopuszczenie stosowania ok adzin z kamienia naturalnego lub p ytek
ceramicznych matowych, jako elementy zakomponowania p aszczyzn;
- dopuszczenie stosowania przeszklenia elewacji (w tym cian kurtynowych)
przy czym stopie przeszklenia elewacji nie mo e przekracza 60% ca ej
powierzchni elewacji;
- dopuszczenie zastosowania na elewacjach drewna wy cznie jako elementów
detalu architektonicznego, aluzji rozpraszaj cych wiat o, okiennic lub barierek
balkonów i tarasów;
- dopuszczenie zastosowania na elewacjach wyko czenia z systemowych paneli
z blach aluminiowych p askich w kolorach stonowanych;
- zakaz stosowania na elewacjach ok adzin z sidingu;
6) okre la si zasady kszta towania terenów publicznych zgodnie z ustaleniem § 10;
7) okre la si zasady stosowania ogrodze :
a) zakaz przegradzania ci gów pieszych;
b) dopuszcza si wydzielenia terenów przy pomocy niskich murków, stopni, ma ej
architektury maksymalnej wysoko ci do 60 cm od poziomu terenu, wykonanych

z materia ów kolorystycznie nawi zuj cych do otaczaj cej zabudowy (kamie
naturalny lub sztuczny, szk o, drewno, stal szlachetna);
c) dopuszcza si grodzenie przej bramowych ogrodzeniem a urowym w min. 80%
z zachowaniem mo liwo ci przej cia lub przejazdu;
d) dopuszcza si grodzenie wzd
linii rozgraniczaj cych terenów o ró nym
przeznaczeniu z dopuszczeniem ich do lokalnego wycofania w g b tego terenu;
e) maksymalna wysoko ogrodze : do 2,4 m nad poziom terenu, z coko em do
wysoko ci 40 cm, powy ej coko u a urowe w minimum 60%. Nie ogranicza si
wysoko ci ogrodze kortów tenisowych, stadionu, boisk;
f) zakaz realizacji ogrodze z prefabrykowanych elementów (prz se ) betonowych;
8) okre la si zasady rozmieszczania no ników reklamowych zgodnie z ustaleniem § 6;
9) dopuszcza si wyznaczanie w poszczególnych jednostkach terenowych wewn trznych
dróg dojazdowych do nowo wydzielonych dzia ek budowlanych;
10) dopuszcza si lokalizacj ma ych, tymczasowych obiektów us ugowo – handlowych
zgodnie z ustaleniami Rozdzia u 3;
11) okre la si zasady dotycz ce lokalizowania i kszta towania ma ych, tymczasowych
obiektów us ugowo – handlowych:
a) dopuszcza si lokalizowanie
wy cznie w ilo ci nie wi kszej ni
1 na wydzielonym terenie w asnym ka dej inwestycji, nakazuje si lokalizowanie
obiektów o jednakowej architekturze i wystroju;
b) powierzchnia u ytkowa nie powinna by wi ksza ni 12 m2 ; rzut powinien by
zwarty, bez przybudówek;
c) wysoko nie powinna by wi ksza ni 3,5 m, poziom pod ogi nie powinien by
wyniesiony wy ej ni 15 cm nad poziom terenu;
d) dopuszcza si stosowanie dachów p askich, jednospadowych lub ukowatych
(o strza ce uku nie przekraczaj cej 1/10 rozpi to ci), okap dachu powinien
zapewnia ochron przed deszczem dla klientów i towarów bez stosowania
dodatkowych daszków, widoczna grubo dachu lub elementu maskuj cego dach
nie powinna by wi ksza ni 20 cm;
e) elewacje cian powinny by wykonane z materia ów trwa ych, o powierzchniach
adkich, dopuszcza si stosowanie wype nie ze szk a lub innych materia ów
adkich, zakazuje si stosowania blachy falistej lub trapezowej;
f) elementy reklamowe zgodnie z ustaleniami § 6, dopuszcza si umieszczanie
szyldów w pasie o szeroko ci ok. 20 cm poni ej dolnej kraw dzi dachu;
12) zakazuje si realizacji zabudowy gara owo – gospodarczej;
13) dopuszcza si lokalizowanie tymczasowych obiektów us ugowo – handlowych
o powierzchni wi kszej ni 12 m2 w konstrukcji lekkiej namiotowej.
§6
Ustala si zasady rozmieszczania reklam, szyldów, zwiastunów szyldów i s upów
og oszeniowych, polegaj ce na:
1) dopuszczeniu umieszczania no ników reklamowych na elewacjach obiektów
pod warunkiem:
a) nie przekraczania 3m2 powierzchni reklamowej dla 1 elementu;
b) nie przes aniania okien ani detali architektonicznych;
c) dostosowania formy i wielko ci reklamy do kompozycji ca ej ciany budynku
lub budowli;
d) szyldy nie mog wystawa poza obrys budynku wi cej ni 1 m;
2) ograniczeniu realizacji wolnostoj cych reklam i znaków informacyjno–plastycznych do:

a) s upów og oszeniowych o wysoko ci 3,5-4,0 m;
b) pylonów reklamowych, o wysoko ci 2,5-3,0 m i powierzchni reklamowej nie
przekraczaj cej 3m2, przy czym powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych
nie sumuje si , traktuj c je jak reklamy jednostronne;
3) okre leniu minimalnych odleg ci miedzy wolnostoj cymi no nikami reklamy,
a innymi elementami zagospodarowania;
a) 10 m od znaków drogowych;
b) 2,5m od kraw dzi jezdni;
c) 5 m od przej cia dla pieszych;
d) 10 m od granicy terenów zieleni urz dzonej;
e) 5 m od pnia drzewa;
4) nakazie stosowania w jednym ci gu komunikacyjnym, jednolitych formatów reklam,
jednakowo ukierunkowanych, zawieszonych na jednej wysoko ci, mo liwie
w jednakowych odleg ciach;
5) zakazie sytuowania reklam;
a) w pasie dziel cym jezdnie;
b) na terenach EE;
c) na latarniach ulicznych;
d) w szpalerach drzew;
e) w sposób powoduj cy pogarszanie warunków wegetacyjnych drzew lub przycinanie
ga zi;
f) na urz dzeniach naziemnych infrastruktury technicznej;
g) w sposób ograniczaj cy widoczno z kamer systemu monitoringu i transmisji TV;
6) dopuszczeniu realizacji reklam remontowych umieszczonych na rusztowaniu jedynie na
czas rzeczywistego prowadzenia prac remontowych, w okresie nie d szym ni 15
miesi cy;
7) dopuszczeniu realizacji reklam wietlnych posiadaj cych w asne wewn trzne ród o
wiat a jedynie od strony ulicy Pó nocnej, nie powinny by
uci liwe
dla u ytkowników obiektu oraz powodowa ol nienia przechodniów i u ytkowników
jezdni; no niki reklamowe ze zmienn ekspozycj obrazu lub o wietlenia, którego czas
zmiany ekspozycji by by krótszy ni 10 sekund ( w tym obraz telewizyjny), mog by
umieszczane w odleg ci wi kszej ni 50 m od kraw dzi jezdni i 100 m
od skrzy owania ulic;
8) dopuszcza si
wykorzystywanie tymczasowych ogrodze
placów budowy
do sytuowania reklam o jednostkowej powierzchni do 3 m2 bez ograniczania odleg ci
mi dzy reklamami, na czas nie d szy ni czas trwania budowy;
9) usytuowanie reklam, szyldów i s upów og oszeniowych w liniach rozgraniczaj cych
ulic musi by zgodne z przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa ruchu drogowego
i przepisami prawa budowlanego;
10)dopuszcza si sytuowanie zwiastunów szyldów.
§7
1. Ustala si zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:
1) ustala si dokonanie scale i podzia ów nieruchomo ci w celu wyznaczenia uk adu
komunikacyjnego w obszarze planu;
2) przeprowadzany podzia nie mo e powodowa
powstania sytuacji, która
uniemo liwia aby prawid owe zagospodarowanie dzia ek powsta ych w wyniku
podzia u – zgodnie z przepisami oraz funkcj i warunkami zagospodarowania
w jednostce terenowej;

3) dopuszcza si przeprowadzenie podzia ów w jednostkach terenowych;
4) ustala si przeprowadzanie podzia u na dzia ki w granicach równoleg ych
i prostopad ych do linii rozgraniczaj cych ulic;
5) dla nowo tworzonych dzia ek ( z wy czeniem zapisów ust.2) przeznaczonych
do zabudowy dla ka dej nowej funkcji ustala si :
a) minimaln szeroko frontów dzia ek na 50 m;
b) minimaln powierzchni 4 500 m2;
6) lokalizacja reklam, elementów miejskiej informacji nie wymaga wydzielenia dzia ek.
2. Ustala si dla ni ej wymienionych terenów zasady i warunki scalania i podzia u
nieruchomo ci:
a) 1US – minimaln powierzchni dzia ki 33 000 m2, minimaln szeroko frontu
dzia ki 160 m;
b) 5UZ - minimaln powierzchni dzia ki 15 000 m2, minimaln szeroko frontu dzia ki
75 m;
c) 6US - minimaln powierzchni dzia ki 2 000 m2, minimaln szeroko frontu dzia ki
36 m;
d) 8TP - minimaln powierzchni dzia ki 21 000 m2, minimaln szeroko frontu dzia ki
80 m;
e) 9ZP - minimaln powierzchni dzia ki 1000 m2, minimaln szeroko frontu dzia ki
20 m.
§8
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1) Ustala si nakaz utrzymania charakteru zadrzewie rosn cych wzd drogi gruntowej
1KDW poprzez:
a) sukcesywn wymian na gatunki odpowiednie do obsadzania ulic w mie cie;
b) adaptacj drzew odpowiadaj cych gatunkom stosowanym do obsadzania ulic
w mie cie;
c) uzupe nianie szpalerów drzew.
2) Wzmacnia si ochron utworzonego rezerwatu przyrody „Stawy Siedleckie” poprzez
ustalenie ochrony istniej cej warto ci zieleni wysokiej i niskiej na obszarze
oznaczonym symbolem 9ZP, który obj ty jest w ca ci granicami otuliny
przedmiotowego rezerwatu. Stosownie do przepisów odr bnych linia rozgraniczaj ca
tereny o ró nym przeznaczeniu i ró nych zasadach zagospodarowania oznaczonych
9ZP i 8TP stanowi granic otuliny rezerwatu przyrody „Stawy Siedleckie”.
3) Dopuszcza si mo liwo
kszta towania nowej zieleni ulicznej niskiej w linii
rozgraniczaj cej ulicy Poniatowskiego.
4) Dopuszcza si mo liwo
kszta towania nowej zieleni ulicznej niskiej w linii
rozgraniczaj cej ulicy Pó nocnej na odcinkach:
a) od ulicy Poniatowskiego do drogi 1KDD;
b) nale y stosowa krzewy o jednakowym pokroju i gatunku.
5) Ustala si wydzielenie w liniach rozgraniczaj cych 1 KDL od jej strony po udniowej
pasa trawnika szeroko ci minimum 2,5 m.
6) Zakazuje si lokalizacji innych obiektów, w szczególno ci miejsc parkingowych,
elementów reklamowych i informacji miejskiej na wydzielonych terenach
warto ciowych grup i szpalerów zieleni wysokiej.

7) W jednostkach terenowych w niezagospodarowanym pasie terenu pomi dzy obiektami
budowlanymi a liniami rozgraniczaj cymi ulic, dopuszcza si wprowadzenie zieleni
zwartej niskiej.
8) Ustala si minimalna powierzchni biologicznie czynn , wyra ona w %, zgodnie
z ustaleniami szczegó owymi dla poszczególnych terenów.
9) W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza na ca ym terenie obowi zuj
ogólnopa stwowe przepisy zapewniaj ce utrzymanie standardów rodowiskowych dla
projektowanych funkcji.
10) W zakresie ochrony przed ha asem ustala si :

a)

dopuszczenie na granicy terenu DPS oznaczonego w planie symbolem 5UZ
posadzenia pasa zieleni wysokiej lub rednio wysokiej;
b) dopuszczenie lokalizowania ekranów akustycznych wzd ulicy Pó nocnej;
c) realizacj nowej zabudowy zlokalizowanej na dzia kach po onych wzd
ulic,
w sposób uwzgl dniaj cy uci liwo tych ulic, mi dzy innymi poprzez
zastosowanie rozwi za konstrukcyjno– budowlanych ograniczaj cych
uci liwo akustyczn , a w szczególno ci przegród o wysokiej izolacyjno ci,
w budynkach i pomieszczeniach przeznaczonych na sta y pobyt ludzi;
d) dopuszcza si wprowadzanie zieleni w pierzei ulic, stanowi cych akustyczn
izolacj
dla zabudowy;
e) ustala si renowacj akustyczn budynków istniej cych, np. poprzez wprowadzenie
okien o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej i renowacj elewacji.
11) W zakresie ochrony wód ustala si :
a) obowi zek odprowadzania wód deszczowych z terenów ulic oraz parkingów
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z zachowaniem obowi zku podczyszczania
cieków w separatorach produktów ropopochodnych zgodnie z wymogami
stosownych przepisów szczególnych Prawa wodnego oraz
obowi zuj cych
przepisów wykonawczych;
b) odprowadzanie wód deszczowych z pozosta ych terenów, szczególnie z terenów
zieleni do gruntu lub do lokalnych uk adów wód powierzchniowych, zgodnie
z wymogami stosownych przepisów szczególnych Prawa wodnego oraz stosownego
Rozporz dzenia Ministra rodowiska;
12) Zakazuje si
lokalizacji przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa
na rodowisko na terenach 3U/US, 5UZ, 7US/ZP, 9ZP;
13) Tereny 1US, 2US, 8TP przeznacza si do lokalizacji przedsi wzi
mog cych
potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko, w których ustala si rozwi zania
maj ce na celu zminimalizowanie oddzia ywa projektowanych przedsi wzi
na rodowisko i ludzi w postaci:
a) wprowadzania zieleni niskiej i redniej;
b) na terenie 1US zadaszenia stadionu;
c) dopuszczenia lokalizowania dla terenów 1US, 2US ekranów akustycznych od strony
ulicy Pó nocnej.
14) Na obszarze obj tym planem nie wyst puj tereny lub obiekty obj te prawn form
ochrony przyrody.
§9
Granice terenów s
cych organizacji imprez masowych.
1) Oznaczona na rysunku planu i wyznaczona w jednostce terenowej 1US przeznaczonej
na sport granica terenu, s
cego organizacji imprez masowych, stanowi zarazem
postulowan granic lokalizacji stadionu wraz z obiektami zaplecza sportowego i us ug
towarzysz cych.

2) Podstawowym przeznaczeniem terenu, umo liwiaj cym organizacj imprez masowych,
jest lokalizacja stadionu – wyposa enie terenu w urz dzenia techniczne i budowlane musi
ci le odpowiada wymogom realizacji stadionu okre lonym odpowiednimi przepisami.
3) Dopuszcza si us ugi zwi zane z obs ug stadionu oraz us ugi towarzysz ce pod
warunkiem, e nie b
kolidowa y z wyposa eniem terenu s
cego organizacji imprez
masowych w odpowiednie urz dzenia techniczne i budowlane oraz b
spe nia y inne
warunki organizacji imprez masowych ( nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia
zagospodarowania ) – zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy o bezpiecze stwie
imprez masowych.
4) Ustala si na rysunku planu w jednostce terenowej 2US granic terenu s
cego
organizacji imprez masowych.
5) W jednostce terenowej 2US w obszarze wyznaczonym granic imprez masowych
dopuszcza si lokalizacj imprez sportowych, artystycznych lub rozrywkowych
wynikaj cych z przepisów szczególnych.
6) Dopuszcza si korekty granicy, o której mowa w punkcie 4 z tolerancj do 15 m.
7) Dopuszcza si us ugi towarzysz ce zwi zane z imprezami masowymi okre lonymi w pkt.5
pod warunkiem e nie b
kolidowa y z wyposa eniem terenu s
cego organizacji
imprez masowych w odpowiednie urz dzenia techniczne i budowlane oraz b
spe nia y
inne warunki organizacji imprez masowych ( nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia
zagospodarowania ) – zgodnie z wymogami stosownych przepisów szczególnych.
§ 10
Ustala si zasady kszta towania terenów publicznych:
1) dla terenów w liniach rozgraniczaj cych dróg publicznych, wskazanych na rysunku
planu ustala si , :
a)
zakaz lokalizowania ma ych, tymczasowych wolnostoj cych
obiektów
us ugowo -handlowych;
b)
zakaz lokalizowania ogrodze wewn trznych ( przy czym nie uwa a si
za ogrodzenia obiektów ma ej architektury takich jak pacho ki, pojemniki
z zieleni , ogrodzenia tymczasowe ), zakaz nie dotyczy ogrodzenia stadionu
(w jednostce terenowej 1US);
c)
nakaz ujednolicania, w obr bie dróg i skrzy owa , elementów ma ej
architektury pod wzgl dem stosowanych materia ów i ich kolorystyki;
d)
na terenie w liniach rozgraniczaj cych 1KDD nakaz obj cia projektem
zagospodarowania uk adu posadzki z
zastosowaniem
podzia ów
na
powierzchni piesz , jezdn i parkingow
(w kolorze, materiale,
wzorze).
2) Okre la si zasady lokalizowania obiektów ma ej architektury dla poszczególnych
terenów, zgodnie z ustaleniami w Rozdziale 3:
a)
dopuszcza si lokalizowanie obiektów ma ej architektury tak, aby
nie kolidowa y z funkcj terenu;
3) Dopuszcza si lokalizacj reklam, szyldów i s upów og oszeniowych zgodnie
z zasadami okre lonymi w ustaleniach § 6.
4) Dopuszcza si lokalizowanie urz dze infrastruktury technicznej, o ile nie koliduj
z zieleni , zgodnie z zasadami okre lonymi w ustaleniach § 8 i § 14.
5) Dopuszcza si realizacj ogrodzenia stadionu przewidzianego na terenie 1 US.
6) Dopuszcza si adaptacj istniej cego ogrodzenia terenu 5 UZ z ewentualn jego
wymian
i realizacj nowego w liniach rozgraniczaj cych ulic Pó nocnej
i Poniatowskiego na zasadach okre lonych w ustaleniach § 5.

§ 11
Ustala si nakaz dostosowania terenów publicznych do potrzeb osób niepe nosprawnych
poprzez:
1) likwidowanie barier urbanistycznych oraz dost pno
miejsc i przestrzeni
publicznych;
2) stosowanie rozwi za
przestrzennych, architektonicznych i technicznych
zapewniaj ce dost pno terenów, budynków i urz dze dla osób niepe nosprawnych;
3) w zakresie likwidowania barier urbanistycznych oraz dost pno ci terenów
publicznych dla osób niepe nosprawnych ustala si :
a) nakaz stosowania na chodnikach, drogach pieszych z dopuszczeniem ruchu
rowerowego oraz na innych powierzchniach utwardzonych przeznaczonych
dla ruchu pieszego nawierzchni równej, antypo lizgowej, twardej, stabilnej;
b) nakaz stosowania na przej ciach dla pieszych kraw ników opuszczonych
(wtopionych) na ca ej szeroko ci przej cia ale nie mniejszej ni 1,5 m;
c) nakaz stosowania na chodnikach przed kraw nikami opuszczonymi (wtopionymi)
pasa nawierzchni o wyró niaj cej si fakturze, wyczuwalnej dla osób z dysfunkcj
wzroku;
d) nakaz stosowania na jezdni w rejonach przej dla pieszych nawierzchni równej,
anty-po lizgowej, twardej, stabilnej;
e) nakaz stosowania obni enia chodnika agodn ramp do poziomu jezdni tak aby
umo liwi zjazd i wjazd na chodnik osobie poruszaj cej si na wózku;
f) nakaz stosowania na przej ciach z sygnalizacj wietln sygnalizacji d wi kowej;
g) nakaz dostosowania wszystkich mebli ulicznych: awek, koszy mietnikowych,
wiat, tablic, s upów informacyjnych, itp. do potrzeb osób niepe nosprawnych,
a ich lokalizacja nie mo e kolidowa z pasami dla ruchu pieszego;
h) dopuszcza si lokalizowanie ramp, pochylni i podno ników przy budynkach
w liniach rozgraniczaj cych
ulic, dróg wewn trznych, pod warunkiem
zachowania pasa chodnika wy cznie dla ruchu pieszego o szeroko ci nie
mniejszej ni 1,5 m, a na ulicach dojazdowych i dojazdach o szeroko ci nie
mniejszej ni 1 m.
§ 12
Okre la si parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w odniesieniu do terenów o ró nym przeznaczeniu:
1) ustala si gabaryty i wysoko zabudowy, zgodnie z ustaleniami Rozdzia u 3;
2) ustala si lini zabudowy zgodnie z ustaleniami Rozdzia u 3;
3) ustala si maksymaln intensywno zabudowy, zgodnie z ustaleniami Rozdzia u 3;
4) ustala si maksymaln powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki,
zgodnie z ustaleniami Rozdzia u 3;
5) ustala si minimalny procentowy udzia powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie
z ustaleniami Rozdzia u 3;
6) ustala si maksymaln wysoko
budynku czy obiektu, zgodnie z ustaleniami
Rozdzia u 3;
7) ustala si zasady kszta towania geometrii dachu:
a) nakazuje si stosowanie dachów p askich i stropodachów, z wyj tkiem obiektów
us ugowych o liczbie kondygnacji nie przekraczaj cej 2 kondygnacji + poddasze

ytkowe;
b) dopuszcza si stosowanie dachów spadzistych o geometrii i k cie nachylenia
po aci dachowych jak istniej cych dla zachowania kontynuacji charakteru
zabudowy DPS, w obiektach us ugowych i us ugowo – handlowych o liczbie
kondygnacji nie przekraczaj cej 2 kondygnacje + poddasze u ytkowe.
§ 13
1. Ustala si zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji poprzez
okre lenie:
1) linii rozgraniczaj cych dla dróg wraz ze skrzy owaniami;
2) klasyfikacji technicznej dróg;
3) powi za uk adu dróg z podstawowym uk adem drogowym miasta w miejscu
ustalonym planem i przez zarz dc dróg;
4) zasad funkcjonowania uk adu obs uguj cego poprzez wyznaczenie jego geometrii;
5) sposobu funkcjonowania komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem terenów
dla elementów niezb dnych do jej dzia ania;
6) usytuowania urz dze dla ruchu pieszego.
2. Ustala si uk ad komunikacji ko owej obs uguj cej teren obj ty opracowaniem, w sk ad
którego wchodz :
1) droga lokalna (1KDL);
2) droga dojazdowa (1KDD);
3) poszerzenia linii rozgraniczaj cej drogi gruntowej ( 1KDW);
4) poszerzenia linii rozgraniczaj cej drogi zbiorczej - ulicy Pó nocnej (1KDZ);
5) poszerzenia linii rozgraniczaj cej drogi lokalnej - ulicy Poniatowskiego (2KDL);
6) istniej ca ul. Poniatowskiego (2KUL*).
3. Dopuszcza si po redni obs ug terenów poprzez drogi wewn trzne niepubliczne,
stanowi ce dojazdy do poszczególnych dzia ek, których budowa uwarunkowana jest
spe nieniem ustalonych w planie parametrów i wska ników kszta towania zabudowy
oraz zagospodarowania poszczególnych terenów tak, aby mo liwa by a realizacja
podstawowej funkcji terenów.
4. Ustala si wprowadzenie wydzielonej cie ki rowerowej nad kana em „Ulga”
w planowanym poszerzeniu linii rozgraniczaj cej drogi gruntowej.
5. Dopuszcza si wprowadzenie ruchu rowerowego w ramach jezdni, wydzielonych cie ek
rowerowych lub chodników ze cie
rowerow , dla pozosta ych dróg publicznych.
6. Dopuszcza si prowadzenie ruchu rowerowego w ramach jezdni, wydzielonych cie ek
rowerowych lub chodników ze cie
rowerow na terenie dróg wewn trznych.
7. Ustala si wydzielenie w ramach ogólnodost pnych parkingów samochodowych miejsc
postojowych (stojaków) dla rowerów.
8. Ustala si lokalizacj miejsc parkingowych na terenie w asnym ka dej inwestycji w ilo ci
wynikaj cej ze wska ników ustalonych w ust. 10, z wyj tkiem terenów okre lonych
w ust. 11 i 12.
9. Ustala si zasady lokalizowania parkingów:
1) dopuszcza si zachowanie istniej cych parkingów na poziomie terenu;
2) na terenie 8TP ustala si realizacj parkingów ogólnodost pnych dla dopuszczalnej
(maksymalnej) liczby miejsc postojowych, spe niaj cych wymagania przepisów
szczególnych;
3) na terenie 8TP dopuszcza si przestrzenie pod nowe krzewy lub ziele
z zachowaniem minimalnie powierzchni biologicznie czynnej okre lonej w §22;
4) ustala si zasad kompensacji miejsc parkingowych: w przypadku likwidacji

10.

11.
12.
13.

istniej cych miejsc parkingowych, zwi zanej z realizacj nowej zabudowy, ustala si
obowi zek odtworzenia likwidowanych miejsc parkingowych na terenach nowej
zabudowy przynajmniej w tej samej liczbie, co liczba likwidowanych miejsc
parkingowych, o ile to mo liwe wyprzedzaj co w stosunku do realizacji nowej
zabudowy, powinien by zapewniony dost p do nowych miejsc parkingowych nie
gorszy od dotychczasowego;
5) dopuszcza si zachowanie istniej cych i realizacj nowych wydzielonych zatok
parkingowych na terenach dróg publicznych.
Ustala si nast puj ce wska niki parkingowe dla obszaru obj tego planem dla istniej cej,
przebudowywanej i nowej zabudowy:
1) dla budynków i lokali us ugowych, tj: biur, administracji – nie mniej ni 20 miejsc
parkingowych na 1000 m2 powierzchni u ytkowej budynków lub lokali;
2) dla budynków i lokali us ugowych z zakresu: handlu, kultury (teatru), rozrywki,
gastronomii, poczty i czno ci albo innych nie wymienionych w pkt. 1 i 3 – nie
mniej ni 25 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni u ytkowej budynków lub
lokali;
3) dla budynków i pomieszcze us ug o wiaty, zdrowia– nie mniej ni 10 miejsc
parkingowych na 1000 m2 powierzchni u ytkowej budynków lub pomieszcze ;
4) dla budynków i pomieszcze us ug sportu – nie mniej ni 20% miejsc parkingowych
na przewidzian maksymaln liczb u ytkowników;
5) dla budynków i pomieszcze mieszkalnictwa zbiorowego (lub turystyki), tj: hoteli,
domów opieki spo ecznej – nie mniej ni 10 miejsc parkingowych na 1000 m2
powierzchni u ytkowej budynków lub pomieszcze ;
6) dla pomieszcze mieszkalnych – nie mniej ni 1 miejsce parkingowe na mieszkanie,
nie mniej jednak ni 1 miejsce parkingowe na 60 m2 powierzchni u ytkowej
mieszkania.
Zakazuje si lokalizowania miejsc parkingowych na wyznaczonych w planie terenach
zieleni: terenach zieleni urz dzonej (9ZP).
Zakazuje si lokalizowania miejsc parkingowych na terenach us ug sportu i rekreacji
(7US/ZP).
Dla zapewnienia realizacji zasad wymienionych w ust pie 1, ustala si warunki
zagospodarowania terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami KD i KUL
zgodnie z § 24 ÷ § 29.
§ 14

1. Okre la si nast puj ce zasady modernizacji, rozbudowy lub budowy systemów
infrastruktury na obszarze obj tym opracowaniem:
1) ustala si zaopatrzenie istniej cej i projektowanej zabudowy oraz obiektów
z istniej cych lub projektowanych sieci infrastruktury technicznej, a w szczególno ci
z sieci miejskich, zgodnie z ust. 2 ÷ 9;
2) ustala si zachowanie i rozbudow istniej cej infrastruktury technicznej, dopuszcza
si przebudow sieci i przy czy koliduj cych z projektowan zabudow , obiektami
i zagospodarowaniem terenu;
3) ustala si utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczaj cych ulic, ulic
wewn trznych dla: istniej cych, przebudowywanych, remontowanych i noworealizowanych: wodoci gów, gazoci gów, kabli elektroenergetycznych i kabli
wietlenia ulicznego, kanalizacji telefonicznej oraz kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej i przy czy; dopuszcza si lokalizowanie urz dze
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3.
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5.

in ynieryjnych poza liniami rozgraniczaj cymi ulic, ulic wewn trznych;
4) dopuszcza si realizacj kana ów zbiorczych dla sieci uzbrojenia terenu;
5) zakaz realizacji indywidualnych uj wody oraz indywidualnych rozwi za w zakresie
odprowadzenia cieków.
W zakresie zaopatrzenia w wod z sieci wodoci gowej:
1) ustala si zaopatrzenie w wod obiektów na terenie obj tym planem z sieci
wodoci gowej;
2) ustala si rezerwy terenu dla istniej cych, przebudowywanych, remontowanych
i nowo-realizowanych sieci wodoci gowych i przy czy w liniach rozgraniczaj cych
ulic, ulic wewn trznych.
W zakresie odprowadzania cieków i wód opadowych do sieci kanalizacyjnej:
1) ustala si zachowanie systemu rozdzielczego kanalizacji - kanalizacja sanitarna
i kanalizacja deszczowa;
2) ustala si odprowadzanie cieków bytowych z terenu obj tego opracowaniem do sieci
kanalizacji sanitarnej;
3) ustala si odprowadzanie cieków deszczowych z terenów ulic, ulic wewn trznych
i parkingów do sieci kanalizacyjnej deszczowej;
4) ustala si odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pozosta ych terenów
nie wymienionych w pkt. 3, a w szczególno ci z terenów zieleni, do gruntu
lub do lokalnych uk adów wód powierzchniowych zgodnie z wymogami stosownych
przepisów szczególnych Prawa wodnego oraz stosownych przepisów Rozporz dzenia
Ministra rodowiska;
5) ustala si rezerwy terenu dla istniej cych, przebudowywanych, remontowanych
i nowo-realizowanych sieci kanalizacyjnych i przy czy. Zaleca si prowadzenie sieci
kanalizacyjnych w liniach rozgraniczaj cych ulic, ulic wewn trznych;
6) ustala si zakaz realizacji i stosowania indywidualnych kanalizacji sanitarnych
oraz zbiorników bezodp ywowych do gromadzenia cieków bytowych;
7) na terenach sportu i rekreacji – 7US/ZP dopuszcza si realizacj powierzchniowych
cieków i zbiorników wodnych o charakterze naturalnym oraz zbiorników
retencyjnych;
8) dopuszcza si realizacj powierzchniowych cieków wodnych na terenach ulic, ulic
wewn trznych, jako powi za pomi dzy uk adami wodnymi na terenach zielonych;
9) dopuszcza si retencjonowanie wód opadowych z uwzgl dnieniem mo liwo ci ich
wtórnego wykorzystywania.
W zakresie zaopatrzenia w ciep o z sieci ciep owniczej:
1) dopuszcza si zaopatrzenie w ciep o:
a) z miejskiej sieci ciep owniczej zdalaczynnej,
b) z indywidualnych urz dze grzewczych, z zastrze eniem pkt. 2),
c) w oparciu o urz dzenia zasilane z miejskiej sieci gazowej lub z miejskiej sieci
elektroenergetycznej;
2) zakazuje si zaopatrzenie istniej cej zabudowy w ciep o z indywidualnych urz dze
grzewczych opalanych paliwem sta ym;
3) ustala si rezerwy terenu dla istniej cych, przebudowywanych, remontowanych
i nowo-realizowanych sieci ciep owniczych. Zaleca si prowadzenie sieci
ciep owniczych w liniach rozgraniczaj cych ulic, ulic wewn trznych.
W zakresie zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej:
1) ustala si zaopatrzenie w gaz zabudowy na terenie planu z miejskiej sieci gazowej;
2) ustala si rezerwy terenu dla nowo-realizowanych sieci gazowych. Zaleca si
prowadzenie sieci gazowych na terenach po onych w liniach rozgraniczaj cych ulic,
ulic wewn trznych;
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3) sieci i urz dzenia gazowe nale y realizowa zgodnie z warunkami okre lonymi
w obowi zuj cych przepisach prawa.
W zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn z sieci elektroenergetycznych:
1) ustala si zaopatrzenie w energi elektryczn obiektów na terenie obj tym
opracowaniem z miejskiej sieci elektroenergetycznej;
2) dopuszcza si zachowanie istniej cych stacji transformatorowych, dopuszcza si
lokalizacj nowych stacji transformatorowych wolnostoj cych - w tym podziemnych,
oraz wbudowanych w obiekty kubaturowe;
3) ustala si rezerwy terenu dla istniej cych, remontowanych, przebudowywanych,
remontowanych i nowo-realizowanych sieci elektroenergetycznych. Zaleca si
prowadzenie sieci elektroenergetycznych na terenach po onych w liniach
rozgraniczaj cych ulic, ulic wewn trznych;
4) ustala si zakaz lokalizowania na terenie obj tym opracowaniem napowietrznych linii
elektroenergetycznych.
W zakresie dost pu do telefonicznych po cze kablowych i sieci teletechnicznych:
1) dopuszcza si obs ug telekomunikacyjn obiektów na terenie obj tym opracowaniem
z istniej cej sieci telekomunikacyjnej lub z innych sieci telekomunikacyjnych;
2) ustala si rezerwy terenu dla istniej cych, remontowanych, przebudowywanych,
remontowanych i nowo-realizowanych sieci teletechnicznych na terenach po onych
w liniach rozgraniczaj cych ulic, ulic wewn trznych.
W zakresie usuwania odpadów:
1) ustala si unieszkodliwianie odpadów poza obszarem obj tym opracowaniem oraz
powszechn
obs ug
w zakresie wywo enia odpadów realizowan
przez
wyspecjalizowane firmy;
2) ustala si wyposa enie ka dej posesji w urz dzenia do zbierania oraz segregacji
odpadów, przy czym dopuszcza si
zachowanie istniej cych mietników
obs uguj cych kilka budynków;
3) dopuszcza si lokalizowanie urz dze do zbierania lub segregacji odpadów (kosze,
pojemniki), na terenach ulic, ulic wewn trznych oraz na terenach zieleni urz dzonej.
W zakresie sieci radiokomunikacyjnych:
1) ustala si nakaz zachowania istniej cych urz dze sieci radiokomunikacyjnych;
2) dopuszcza si instalacj urz dze sieci radiokomunikacyjnych, w tym anten i stacji
bazowych, przy zachowaniu nast puj cych warunków:
a) ustala si zakaz budowy urz dze w formie wolnostoj cych budynków i budowli;
b) dopuszcza si sytuowanie urz dze o wysoko ci nie przekraczaj cej 5 metrów
w taki sposób, aby urz dzenia te nie wystawa y poza obrys budynku, na którym s
zlokalizowane.
Rozdzia 3
Ustalenia szczegó owe dla terenów
§ 15

Dla terenu 1US ustala si :
Symbol terenu
Przeznaczenie terenu

1US
U ugi sportu, rekreacji, turystyki i rehabilitacji z podstawowym
przeznaczeniem pod stadion, dopuszczeniem us ug zgodnie z ustaleniami
§ 9.

Warunki zabudowy i
zagospodarowania
terenu oraz zasady
ochrony i
kszta towania adu
przestrzennego

Szczególne warunki
zagospodarowania
terenu oraz
ograniczenia w
ytkowaniu

Zasady obs ugi terenu
w infrastruktur
techniczn
Zasady obs ugi terenu
komunikacyjne

Warunki
tymczasowego
zagospodarowania
Stawki procentowe

1) Maksymalna intensywno zabudowy dla terenu – 3,2.
2) Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 60%.
3) Maksymalna wysoko obiektu – 18 m z wy czeniem obowi zku
utrzymania wysoko ci dla masztów o wietleniowych.
4) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 30%.
5) Kszta towanie elewacji – zgodnie z ustaleniami § 5.
6) Geometria i kszta towanie dachu – zgodnie z ustaleniami § 5 i § 12
pkt.7.
7) Minimalna szeroko elewacji frontowej – 120 m.
8) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5.
9) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, nie dotycz elementów
nadwieszonych przy zapewnieniu wysoko ci skrajni drogowej.
1)Dopuszcza si lokalizacj projektowanej stacji trafo wolnostoj cej
z dost pem do drogi publicznej poprzez drog ogólnie dost pn .

2) Zakaz lokalizowania obiektów obs ugi komunikacji takich jak:
stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obs ugi pojazdów,
myjnie.
3) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych,
zgodnie z ustaleniami § 6.
4) Dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11.
5) Zasady ochrony rodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8.
6) Zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie
z ustaleniami § 7.
1)Warunki zaopatrzenia w wod , w ciep o, w gaz i energi elektryczn ,
odprowadzenie cieków, dost p do sieci teletechnicznych oraz usuwanie
odpadów – zgodnie z ustaleniami § 14.
2) Lokalizacja projektowanej stacji trafo z agregatem pr dotwórczym.
1)Wjazd na teren z projektowanej drogi publicznej lokalnej 1KDL
i 1KDD.
2) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13.
3) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z ustaleniami § 13.
Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala si .

Wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej
ze wzrostem warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami §30.

§ 16
Dla terenu 2US ustala si :
Symbol terenu
Przeznaczenie terenu

2US
Podstawowe - us ugi sportu, rekreacji, turystyki i rehabilitacji

Dopuszczalne - us ugi z zakresu gastronomii, hotelarstwa, kultury
(teatr), rozrywki, wystawiennictwa, zaplecze techniczne dla w/w
us ug;
Warunki zabudowy i
zagospodarowania
terenu oraz zasady
ochrony i
kszta towania adu
przestrzennego

1) Maksymalna intensywno zabudowy dla terenu – 2,1.
2) Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 60%.
3) Maksymalna wysoko obiektów – 18 m.
4) Minimalna wysoko obiektów : 2 kondygnacje.
5) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 30%.
6) Geometria i kszta towanie dachu– zgodnie z ustaleniami § 5 i §12

pkt.7.
7) Kszta towanie elewacji – zgodnie z ustaleniami § 5.
8) Minimalna szeroko elewacji frontowej:
– dla obiektów wielko kubaturowych 120 m;
- dla obiektów innych 10 m.
9) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5.
10) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
Szczególne warunki
zagospodarowania
terenu oraz
ograniczenia w
ytkowaniu

Zasady obs ugi terenu
w infrastruktur
techniczn
Zasady obs ugi terenu
komunikacyjne

Warunki
tymczasowego
zagospodarowania
Stawki procentowe

1) Zakaz lokalizowania obiektów obs ugi komunikacji takich jak:
stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obs ugi pojazdów,
myjnie.
2) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych,
zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11.
4) Zasady ochrony rodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8.
5) Zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie
z ustaleniami § 7.
Warunki zaopatrzenia w wod , w ciep o, w gaz i energi elektryczn ,
odprowadzenie cieków, dost p do sieci teletechnicznych oraz usuwanie
odpadów – zgodnie z ustaleniami § 14.
1)Wjazd na teren z ulicy Pó nocnej i projektowanych dróg:
drogi lokalnej 1KDL oraz dojazdowej 1KDD.
2) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13.
3) Wska niki miejsc parkingowych –zgodnie z ustaleniami § 13.
Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala si .

Wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej
ze wzrostem warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami §30.

§ 17
Dla terenu 3U/US ustala si :
Symbol terenu
Przeznaczenie terenu

Warunki zabudowy i
zagospodarowania
terenu oraz zasady
ochrony i
kszta towania adu
przestrzennego

3U/US
Podstawowe dla stref a i b – us ugi zdrowia, opieki spo ecznej
i socjalnej, us ugi sportu i rekreacji, handlu, biur, administracji, us ugi
z zakresu gastronomii, hotelarstwa, rozrywki, o wiaty, poczty,
telekomunikacji, nauki, wystawiennictwa, kultu religijnego, z zakresu
wypoczynku, ziele towarzysz ca, w tym:
- dla strefy a – tereny wolne od zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji
budynków pomocniczych i obiektów ma ej architektury;
- dla strefy b – tereny z adaptacj istniej cej zabudowy oraz jej
rozbudow , przebudow , dobudow , nadbudow .
1) Maksymalna intensywno zabudowy dla terenu strefy b – 1,5.
2) Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu strefy b – 60%.
3) Maksymalna wysoko budynków w strefie b – 2 kondygnacje
+ poddasze u ytkowe.
4) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenów:
– strefy a - 40%;
- strefy b – 40%.
5) Geometria i kszta towanie dachu – zgodnie z ustaleniami § 5 i §12
pkt.7 .
6) Kszta towanie elewacji – zgodnie z ustaleniami § 5.

Szczególne warunki
zagospodarowania
terenu oraz
ograniczenia w
ytkowaniu
Zasady obs ugi terenu
w infrastruktur
techniczn
Zasady obs ugi terenu
komunikacyjne
Warunki
tymczasowego
zagospodarowania
Stawki procentowe

7) Minimalna szeroko elewacji frontowej – 10 m.
8) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5.
9) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
1) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych,
zgodnie z ustaleniami § 6.
2) Dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11.
3) Zasady ochrony rodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8.
4) Zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie z
ustaleniami § 7.
Warunki zaopatrzenia w wod , w ciep o, w gaz i energi elektryczn ,
odprowadzenie cieków, dost p do sieci teletechnicznych oraz usuwanie
odpadów – zgodnie z ustaleniami § 14.
1) Wjazd na teren z ulicy Pó nocnej.
2) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13.
3) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z ustaleniami § 13.
Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala si .

Wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej ze
wzrostem warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami §30.

§ 18
Dla terenu 4EE ustala si :
Symbol terenu
Przeznaczenie terenu
Warunki zabudowy i
zagospodarowania
terenu oraz zasady
ochrony i
kszta towania adu
przestrzennego
Szczególne warunki
zagospodarowania
terenu oraz
ograniczenia w
ytkowaniu
Zasady obs ugi terenu
w infrastruktur
techniczn
Zasady obs ugi terenu
komunikacyjne
Warunki
tymczasowego
zagospodarowania
Stawki procentowe

4EE
Teren istniej cej stacji trafo .
1) Adaptacja istniej cej zabudowy.
2) Dopuszcza si modernizacj istniej cej zabudowy, mo liwo
rozbudowy wewn trznych urz dze bez rozbudowy obiektu.
3) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5.
4) Linii zabudowy nie ustala si .
1) Nie dopuszcza si rozmieszczania reklam, szyldów i s upów
og oszeniowych .
2)Dost pno wy cznie dla osób uprawnionych.
3) Zasady ochrony rodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8.
4) Zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci – nie ustala si .

Infrastruktura techniczna – zgodnie z ustaleniami § 14.
1) Dost pno na teren z ulicy Pó nocnej.
2) Warunki obs ugi komunikacyjnej – wg § 13.
3) Wska niki miejsc parkingowych – nie ustala si .
Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala si .

Wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej ze
wzrostem warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami §30.

§ 19
Dla terenu 5UZ ustala si :
Symbol terenu
Przeznaczenie terenu

Warunki zabudowy i
zagospodarowania
terenu oraz zasady
ochrony i
kszta towania adu
przestrzennego

Szczególne warunki
zagospodarowania
terenu oraz
ograniczenia w
ytkowaniu
Zasady obs ugi terenu
w infrastruktur
techniczn
Zasady obs ugi terenu
komunikacyjne
Warunki
tymczasowego
zagospodarowania
Stawki procentowe

5UZ
Tereny
us ug
zdrowia i opieki spo ecznej
z dopuszczeniem
pomieszcze mieszkalnych s bowych, rekreacji , zieleni towarzysz cej,
w tym:
- dla strefy a – tereny wolne od zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji
budynków pomocniczych i obiektów ma ej architektury;
- dla strefy b – tereny z adaptacj istniej cej zabudowy oraz jej
rozbudow , przebudow , dobudow .
1) Adaptacja istniej cej zabudowy.
2) Dopuszcza si w strefie b rozbudow , przebudow , dobudow oraz
adaptacj istniej cej zabudowy.
3) Maksymalna intensywno zabudowy dla terenu strefy b – 1,5.
4) Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu strefy b – 40%.
5) Maksymalna wysoko budynków w strefie b – 2 kondygnacje.
6) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenów:
– strefy a - 40%;
- strefy b – 40%.
7) Geometria i kszta towanie dachu – zgodnie z ustaleniami § 5 i §12
pkt.7.
8) Kszta towanie elewacji – zgodnie z ustaleniami § 5.
9) Minimalna szeroko elewacji frontowej – 10 m.
10) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5.
11) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
1) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych,
zgodnie z ustaleniami § 6.
2) Dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11.
3) Zasady ochrony rodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8.
4) Zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie
z ustaleniami § 7.
Warunki zaopatrzenia w wod , w ciep o, w gaz i energi elektryczn ,
odprowadzenie cieków, dost p do sieci teletechnicznych oraz usuwanie
odpadów – zgodnie z ustaleniami § 14.
1) Wjazd na teren z ulicy Poniatowskiego ( 2KUL*).
2) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13.
3) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z ustaleniami § 13.
Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala si .

Wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej ze
wzrostem warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami §30.

§ 20
Dla terenu 6 US ustala si :
Symbol terenu
Przeznaczenie terenu

Warunki zabudowy i
zagospodarowania
terenu oraz zasady
ochrony i
kszta towania adu
przestrzennego
Szczególne warunki
zagospodarowania
terenu oraz
ograniczenia w
ytkowaniu
Zasady obs ugi terenu
w infrastruktur
techniczn
Zasady obs ugi terenu
komunikacyjne

Warunki
tymczasowego
zagospodarowania
Stawki procentowe

6 US
Tereny us ug sportu i rekreacji, wypoczynku, wystawiennictwa,
w formie urz dze i obiektów terenowych, ma ej architektury, z zieleni
towarzysz .
1) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 60%.
2) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5.
3) Linie zabudowy - nie ustala si .

1) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych,
zgodnie z ustaleniami § 6.
2) Dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11.
3) Zasady ochrony rodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8.
4) Zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie
z ustaleniami § 7.
Warunki zaopatrzenia w wod i energi elektryczn , odprowadzenie
wód opadowych, dost p do sieci teletechnicznych – zgodnie z
ustaleniami § 14.
1) Wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej 1KDL .
2) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13.
3) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z ustaleniami § 13.
Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala si .

Wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej ze
wzrostem warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami §30.

§ 21
Dla terenu 7 US/ZP ustala si :
Symbol terenu
Przeznaczenie terenu

Warunki zabudowy i
zagospodarowania
terenu oraz zasady
ochrony i
kszta towania adu
przestrzennego

7 US/ZP
Tereny us ug sportu i rekreacji, wypoczynku, wystawiennictwa,
w formie urz dze i obiektów terenowych, ma ych, tymczasowych
obiektów, ma ej architektury, z zieleni towarzysz .
1) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 60%.
2) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5.
3) Linie zabudowy - nie ustala si .

Szczególne warunki
zagospodarowania
terenu oraz
ograniczenia w
ytkowaniu
Zasady obs ugi terenu
w infrastruktur
techniczn
Zasady obs ugi terenu
komunikacyjne
Warunki
tymczasowego
zagospodarowania
Stawki procentowe

1) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych,
zgodnie z ustaleniami § 6.
2) Dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11.
3) Zasady ochrony rodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8.
4) Zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie
z ustaleniami § 7.
Warunki zaopatrzenia w wod i energ elektryczn , odprowadzenie
wód opadowych, dost p do sieci teletechnicznych – zgodnie
z ustaleniami § 14.
1) Wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej 1KDL .
2) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13.
Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala si .

Wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej ze
wzrostem warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami §30.

§ 22
Dla terenu 8 TP ustala si :
Symbol terenu
Przeznaczenie terenu

Warunki zabudowy i
zagospodarowania
terenu oraz zasady
ochrony i
kszta towania adu
przestrzennego
Szczególne warunki
zagospodarowania
terenu oraz
ograniczenia w
ytkowaniu

Zasady obs ugi terenu
w infrastruktur
techniczn
Zasady obs ugi terenu
komunikacyjne
Warunki
tymczasowego
zagospodarowania
Stawki procentowe

8TP
Podstawowe – parkingi dla samochodów osobowych.
Dopuszczalne – ma e, tymczasowe obiekty o pow. zabudowy do 12 m2
ce obs udze parkingu oraz obiekty ma ej architektury.
1) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 20%.
2) Zasady dotycz ce lokalizowania i kszta towania ma ych,
tymczasowych obiektów s
cych obs udze parkingu – zgodnie z
ustaleniami § 5 ust.11.

1) Ustala si wydzielenie w ramach ogólnodost pnych parkingów
samochodowych miejsc postojowych (stojaków) dla rowerów.
2) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych,
zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11.
4) Zasady ochrony rodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8.
5) Zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie
z ustaleniami § 7.
6) Dopuszcza si przestrzenie terenowe pod nowe krzewy lub ziele na
wydzielonych wysepkach pomi dzy stanowiskami parkingowymi.
Warunki zaopatrzenia w energi elektryczn , odprowadzenie wód
opadowych, dost p do sieci teletechnicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 14.
Wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej 1KDL i drogi
wewn trznej 1KDW.
Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala si .

Wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej ze
wzrostem warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami §30.

§ 23
Dla terenu 9 ZP ustala si :
Symbol terenu
Przeznaczenie terenu
Warunki zabudowy i
zagospodarowania
terenu oraz zasady
ochrony i
kszta towania adu
przestrzennego
Szczególne warunki
zagospodarowania
terenu oraz
ograniczenia w
ytkowaniu

Zasady obs ugi terenu
komunikacyjne
Warunki
tymczasowego
zagospodarowania
Stawki procentowe

9ZP
Tereny zieleni urz dzonej.
Nie ustala si .

1) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych,
zgodnie z ustaleniami § 6.
2) Dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11.
3) Zasady ochrony rodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8.
4) Zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie
z ustaleniami § 7.
5) Dopuszcza si nasadzenia now zieleni nisk .
1) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13.
Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala si .

Wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej ze
wzrostem warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami §30.

§ 24
Dla drogi 1 KDL ustala si :
1) Klasa drogi: lokalna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych, zgodnie z rysunkiem planu - 16 m;
b) liczba jezdni:1, o szeroko ci 6,0 m;
c) chodniki: obustronne, szeroko ci 4,0 m ( strona pó nocna jezdni) i 6,0 m (strona
po udniowa jezdni z pasem trawnika szeroko ci 2,5 m i cie
rowerow szeroko ci
3,5 m);
d) trawnik pomi dzy chodnikiem a jezdni od strony po udniowej szeroko ci 2,5 m;
e) droga przeznaczona dla ruchu samochodowego oraz pieszego z dopuszczeniem
rowerowego;
f) powi zania z uk adem komunikacyjnym istniej cym – zjazdy z drogi wewn trznej
1KDW i ul. Poniatowskiego;
g) skrzy owania – z projektowan drog dojazdow 1KDD i projektowanym wjazdem
na parking;
h) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 14.
i) wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej ze wzrostem
warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami §30.
§ 25
Dla poszerzenia drogi wewn trznej 1KDW ustala si :

1) Klasa drogi: wewn trzna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) poszerzenie zachodniej linii rozgraniczaj cej drogi na teren planu, oznaczone
symbolem 1KDW, szeroko ci od 5m do 6m; w tym pasie przewiduje si realizacj
zieleni niskiej szeroko ci od 1m do 2m z barierk dla trwa ego odgrodzenia drogi
od ci gu pieszego szeroko ci 4 m ( na kanale „ULGI”) z dopuszczeniem cie ki
rowerowej;
b) powi zania z uk adem komunikacyjnym istniej cym – zjazd z drogi zbiorczej –
ulicy Pó nocnej;
c) skrzy owania – z projektowan drog lokaln (1KDL) i projektowanym wjazdem
na parking;
d) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 14;
e) droga przeznaczona dla ruchu samochodowego oraz pieszego z dopuszczeniem
rowerowego;
f) wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej ze wzrostem
warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami §30.
§ 26
Dla poszerzenia ulicy Pó nocnej - drogi 1KDZ, ustala si :
1) Klasa drogi: zbiorcza.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) poszerzenie pó nocnej linii rozgraniczaj cej drogi na teren planu, oznaczone
symbolem 1KDZ, szeroko ci 5 m, w tym pasie przewiduje si realizacj chodnika
z dopuszczeniem cie ki rowerowej;
b) powi zania z uk adem komunikacyjnym istniej cym – zjazd z drogi publicznej –
ulicy Kazimierzowskiej;
c) skrzy owania – z istniej
drog gruntow wewn trzn 1KDW, projektowan
dojazdow 1KDD, istniej
drog lokaln - ulic Poniatowskiego, projektowanym
wjazdem na teren jednostek 2US i 3U/US;
d) docelowa planowana szeroko w liniach rozgraniczaj cych - 25 m;
e) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 14;
f) droga przeznaczona dla ruchu samochodowego oraz pieszego z dopuszczeniem
rowerowego;
g) wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej ze wzrostem
warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami §30.
§ 27
Dla poszerzenia ulicy Poniatowskiego - drogi 2KDL, ustala si :
1) Klasa drogi: lokalna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) poszerzenie wschodniej linii rozgraniczaj cej drogi na teren planu, szeroko ci 4,8 m
do 6,5 m, w tym pasie przewiduje si realizacj chodnika z dopuszczeniem cie ki
rowerowej szeroko ci 4,5 m;
b) powi zania z uk adem komunikacyjnym istniej cym – w ci gu drogi lokalnej ulicy
Poniatowskiego, która posiada skrzy owanie z ulic Pó nocn ;
c) skrzy owania – z projektowan drog lokaln (1KDL);
d) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 14.

e) droga przeznaczona dla ruchu samochodowego oraz pieszego z dopuszczeniem
rowerowego;
f) wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej ze wzrostem
warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami § 30.
§ 28
Dla drogi 1 KDD ustala si :
1) Klasa drogi: dojazdowa.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych, zgodnie z rysunkiem planu - 16 m
na d ugo ci ok.120 m, a w strefie parkingu dla autokarów - 29 m na d ugo ci
ok. 100 m;
b) liczba jezdni:1, o szeroko ci 6,0 m; jezdnia nie ograniczona kraw nikami;
c) chodnik dwustronny:
szeroko 7 m – strona zachodnia drogi d ugo ci ok.120 m ( cz
pó nocna);
szeroko 3 m – ca a d ugo strony wschodniej drogi;
d) strefa parkingowa dla autokarów szeroko ci 20 m – strona zachodnia drogi d ugo ci
ok. 100 m ( cz
po udniowa);
e) powi zania z uk adem komunikacyjnym istniej cym – zjazd z ul. Pó nocnej;
f) skrzy owanie – z istniej
ulic Pó nocn (1KDZ) i projektowan drog
lokaln 1KDL;
g) droga przeznaczona dla ruchu samochodowego i pieszego, ze wzgl dów
funkcjonalnych nakaz obj cia projektem zagospodarowania uk adu posadzki
z zastosowaniem podzia ów na powierzchni piesz , jezdn i parkingow
(w kolorze, materiale, wzorze);
h) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 14.
i) wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej ze wzrostem
warto ci nieruchomo ci – zgodnie z §30.
§ 29
Dla drogi 2 KUL* ustala si :
1) Klasa : istniej ca ulica lokalna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) zachowuje si istniej ce linie rozgraniczaj ce i linie zabudowy jako nieprzekraczalne
oraz przekrój poprzeczny ulicy na odcinku od ul. Pó nocnej do wysoko ci istniej cego
budynku DPS (d ugo oko o 134 m);
b) docelowa planowana szeroko jezdni 7 m;
c) powi zania z uk adem komunikacyjnym istniej cym – zjazd z drogi zbiorczej – ulicy
Pó nocnej (1KDZ);
d) skrzy owania – ze zjazdem na dzia
DPS;
e) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 14.
f) droga przeznaczona dla ruchu samochodowego oraz pieszego z dopuszczeniem
rowerowego;
g) wysoko stawki procentowej s
cej naliczaniu op aty zwi zanej ze wzrostem
warto ci nieruchomo ci – zgodnie z ustaleniami §30.

Rozdzia 4
Skutki prawne planu w zakresie warto ci nieruchomo ci

§ 30
Ustala si wysoko stawki procentowej, s
cej naliczaniu jednorazowej op aty od wzrostu
warto ci nieruchomo ci zwi zanego z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
odpowiednio:
1) dla terenów : 3U/US, 4EE, 8TP, 9ZP oraz dróg publicznych – 1%
2) dla terenów pozosta ych - 30%;
Rozdzia 5
Przepisy ko cowe
§ 31
Uchwa a wymaga og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Mazowieckiego oraz
publikacji na internetowej stronie Urz du Miasta Siedlce.
§ 32
Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 30 dni od dnia jej og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Mazowieckiego.
§ 33
Uchwa a Rady Miasta Siedlce Nr X/138/2003 z dnia 28 maja 2003 roku
(Dz. Urz d. Woj.Maz. Nr 181 poz. 4497 ) wy cznie w cz ci obj tej zmian oraz traci moc
Uchwa a Rady Miasta Siedlce nr XXVII/365/96 z dnia 26.09.1996 r. ( Dz.Urz.Woj.Siedl.
Nr 31 poz.377).
Traci moc

§ 34
Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Siedlce.

Przewodnicz cy
Rady Miasta
Mariusz Dobija ski

Za cznik nr 2
do Uchwa y Nr XLII/591/2009
Rady Miasta Siedlce z dnia 29.05.2009 r.
LISTA NIEUWZGL DNIONYCH UWAG dotycz cych projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ograniczonego ulicami: Graniczn , Pó nocn , Kazimierzowsk pod nazw „B onia Siedleckie”, obejmuj cej
teren wzd
ul. Pó nocnej, na odcinku od granicy drogi gruntowej do ul. Poniatowskiego
wniesionych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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Przewodnicz cy
Rady Miasta
Mariusz Dobija ski
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---

Za cznik Nr 3
do Uchwa y Nr XLII/591/2009

Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
ograniczonego ulicami: Graniczn , Pó nocn , Kazimierzowsk , pod nazw „B onia Siedleckie”,
obejmuj cej teren wzd ul. Pó nocnej, na odcinku od granicy drogi gruntowej
do ul. Poniatowskiego.
ROZTRZYGNI CIE
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OGRANICZONEGO ULICAMI: GRANICZN , PÓ NOCN , KAZIMIERZOWSK ,
POD NAZW
„B ONIA SIEDLECKIE”, OBEJMUJ CEJ TEREN WZD
UL. PÓ NOCNEJ, NA ODCINKU OD GRANICY DROGI GRUNTOWEJ
DO
UL. PONIATOWSKIEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE
DO ZADA W ASNYCH MIASTA SIEDLCE
ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH
PUBLICZNYCH.
I.

Inwestycje infrastruktury technicznej obj te ustaleniami i obszarem zmiany planu.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
w tym charakterystyka rozwi za i zasady obs ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej obszaru
ograniczonego ulicami: Graniczn , Pó nocn , Kazimierzowsk , pod nazw „B onia Siedleckie”,
obejmuj cego teren wzd
ul. Pó nocnej, na odcinku od granicy drogi gruntowej do ul.
Poniatowskiego zosta y okre lone w ustaleniach zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
W zakresie nale cym do zada w asnych Miasta Siedlce zapisano w zmianie planu
inwestycje strukturalne:
1.

Modernizacj , rozbudow i budow uk adu komunikacyjnego, obejmuj :
a)
budow drogi lokalnej 1 KDL;
b)
poszerzenie ul. Poniatowskiego 2 KDL;
c)
budow drogi dojazdowej 1 KDD;
d)
poszerzenie drogi zbiorczej – ulicy Pó nocnej 1 KDZ;
e)
poszerzenie drogi wewn trznej – istniej cej drogi gruntowej, oznaczenie
na rysunku planu symbolem 1 KDW;
f)
budow parkingów ogólnodost pnych na terenie 8TP;
g)
budow
dróg wewn trznych niepublicznych, stanowi cych dojazdy
do poszczególnych dzia ek;
h)
budow wydzielonej cie ki rowerowej nad kana em „Ulga”.

Ca
inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak e infrastruktur drogow , tj chodniki, cie ki
rowerowe, ziele oraz urz dzenia chroni ce tereny przyleg e przed zanieczyszczeniami
komunikacyjnymi.

2.

Modernizacj , rozbudow i budow pozosta ych systemów infrastruktury
technicznej, obejmuj cych:
1) Zaopatrzenie w wod :
a)
zaopatrzenie w wod obiektów na terenie obj tym zmian planu odbywa si
dzie w oparciu o budowany uk ad sieci wodoci gowej (realizacja w asna PWiK
w Siedlcach) dn 225 z PE wzd ul. Pó nocnej.
2) Odprowadzenie cieków i wód opadowych:
a)
odprowadzenie cieków sanitarnych socjalno – bytowych na terenie obj tym
zmian planu odbywa si b dzie za po rednictwem przepompowni cieków do
kana u sanitarnego dn 200 mm (kana ten jest w fazie projektowania
przez PWiK);
b)
odprowadzenie wód opadowych na terenie obj tym zmian planu odbywa
dzie poprzez sie kanalizacji deszczowej do istniej cego kana u „Ulgi”.
3) Zaopatrzenie w sie ciepln :
a)
zaopatrzenie w ciep o na terenie obj tym zmian planu odbywa si b dzie
z projektowanej miejskiej sieci cieplnej wysokoparametrowej.
4) Zasilanie w gaz:
a)
zaopatrzenie w gaz na terenie obj tym zmian
z projektowanej sieci gazowej redniego ci nienia.

planu odbywa

si

b dzie

5) Zasilanie w energi elektryczn :
a)
zasilanie w energi elektryczn na terenie obj tym zmian planu odbywa si
dzie ze stacji transformatorowej kontenerowej PZ-0, stacja PZ-0 wpi ta b dzie
przelotowo w lini kablow SN-15 kV relacji ST Nr 1388 Technikum Rolnicze ÷
ST Nr 2050 Poniatowskiego DPS (zakres zada realizowanych przez ZEW-T
Dystrybucja Sp. z o.o. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowanej linii
kablowych SN-15 kV zasilaj cych projektowany PZ-0);
b)
zasilanie obiektów na terenie obj tym zmian planu oraz o wietlenie drogi
lokalnej, dróg wewn trznych, parkingów, odbywa si b dzie liniami kablowymi
ze stacji transformatorowej PZ-0;
c)
zasilanie rezerwowe obiektów zapewnione b dzie zespo em pr dotwórczym
usytuowanym w pobli u stacji PZ-0.
6) Zasilanie w inne urz dzenia infrastruktury technicznej miasta, s
cych m.in.
utrzymaniu porz dku publicznego, rozwoju publicznego dost pu do Internetu,
sieci teleinformatycznych, itp.
II.

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale
do zada w asnych Miasta Siedlce.

Finansowanie inwestycji odbywa si b dzie poprzez:
1)
wydatki z bud etu miasta, w tym;
a)
wykup gruntów niezb dnych do realizacji wybudowania i poszerzenia dróg;
b)
koszty wybudowania i poszerzenia dróg;
c)
budowa infrastruktury technicznej;
2)
wspó finansowanie rodkami zewn trznymi poprzez bud et miasta, w ramach m.in.:

3)

a)
cen sprzeda y;
b)
op at planistycznych;
c)
op at za u ytkowanie wieczyste;
d)
op at adiacenckich;
e)
podatków od nieruchomo ci;
f)
podatków od czynno ci cywilno - prawnych
g)
kredytów i po yczek bankowych;
h)
dotacji i po yczek z funduszy celowych;
i)
dotacji samorz du województwa;
j)
rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej;
k)
programu wynikaj cego z lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
l)
innych rodków zewn trznych;
udzia inwestorów w finansowaniu w ramach porozumie o charakterze cywilno –
prawnym lub w formie „partnerstwa publiczno – prywatnego”.

III.

Finansowanie zada nale cych do zada
asnych Miasta Siedlce, zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przebiega b dzie
w oparciu o okre lenie terminów przyst pienia i zako czenia realizacji tych zada ,
ustalanych wed ug kryteriów i zasad celowo ci i oszcz dno ci z zachowaniem zasady
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nak adów oraz w sposób umo liwiaj cy
terminow realizacj zada .

IV.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mog by realizowane przez miejskie
jednostki organizacyjne, w ciwe w sprawach przygotowania i realizacji tych inwestycji
takie jak Urz d Miasta Siedlce, Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Siedlcach, Przedsi biorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o.o. , Miejskie
Przedsi biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Siedlcach oraz inne przedsi biorstwa
(spó ki) realizuj ce w/w zadania, w oparciu o Prawo zamówie publicznych.

V.

Rysunki zasady realizacji infrastruktury zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, Plansza podstawowa i Przekroje, stanowi graficzn cz
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