Uchwa a Nr XL/641/2005
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2005 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce
w rejonie ulicy Piaskowej

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, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz.1568, Nr 153, poz. 1271, Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139, Nr 41 poz.
412, Nr 111, poz. 1279, Dz. U.
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, Dz. U. z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz.1112) w zwi zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717,
Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130
poz. 1087), w wykonaniu uchwa y Nr XXX/445/2001 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2001 r. w
sprawie przyst pienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Siedlce w rejonie ulicy Piaskowej, Rada Miasta Siedlce, na wniosek Prezydenta Miasta
Siedlce, uchwala co nast puje:

ROZDZIA 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulicy
Piaskowej, zwany dalej planem. Granice obszaru planu wyznaczaj :
- od po udnia - po udniowa linia rozgraniczaj ca ulicy Piaskowej,
- od zachodu - granica terenu PKP,
- od pó nocy - pó nocna linia rozgraniczaj ca ulicy ytniej na odcinku od granicy terenu PKP do
projektowanej obwodnicy, zachodnia linia rozgraniczaj ca projektowanej obwodnicy oraz linia
przeprowadzona równolegle do ulicy ytniej w kierunku pó nocnym, w odleg ci 170 m od
drogi,
- od wschodu - wschodnia linia rozgraniczaj ca projektowanej drogi – ulicy Spokojnej Bis,
wyznaczona na przed eniu istniej cej ul. Spokojnej.
2. Powierzchnia obszaru obj tego planem wynosi oko o 40 ha. Granice planu s wyznaczone
na rysunku planu sporz dzonym na mapie w skali 1:1000, który jest integraln cz ci planu
(za cznik Nr 1 do uchwa y).
§2
Przedmiotem ustale planu jest:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj ce tereny o ró nych funkcjach lub ró nych
zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczaj ce ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urz dzeniami pomocniczymi,
3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczaj ce te tereny,
4) zasady obs ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczaj ce tereny tej
infrastruktury,
5) lokalne warunki, zasady i standardy kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w
tym równie linie zabudowy i gabaryty obiektów, a tak e maksymalne lub minimalne wska niki
intensywno ci zabudowy,
6) zasady i warunki podzia u terenów na dzia ki budowane.
§3

1. Nast puj ce ustalenia graficzne na rysunku planu s obowi zuj cymi ustaleniami planu:
a) granice terenu obj tego uchwa planu,
b) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nych funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania, tj.
granice terenów, w tym linie rozgraniczaj ce ulic,
c) oznaczenia funkcji terenu,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) projektowany uk ad komunikacji,
f) zasi gi stref lokalnych ogranicze dla inwestowania i zagospodarowania,
g) warto ciowe drzewa wskazane do zachowania.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 pe ni funkcj postulatywn lub
informacyjn .
Rozdzia 2.
Ustalenia ogólne planu
§4
ownik terminów u ytych w tek cie planu
Ilekro w dalszych przepisach niniejszej uchwa y jest mowa o:
1) rysunku planu – nale y przez to rozumie rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowi cy
za cznik Nr 1 do niniejszej uchwa y,
2) przepisach szczególnych – nale y przez to rozumie przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz przepisy ograniczaj ce dysponowanie terenami, zawarte w prawomocnych
decyzjach administracyjnych,
3) terenie – nale y przez to rozumie teren o okre lonym przeznaczeniu lub odr bnych zasadach
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi,
4) przeznaczeniu podstawowym – nale y przez to rozumie przeznaczenie, które przewa a na
danym terenie,
5) przeznaczeniu towarzysz cym – nale y przez to rozumie dopuszczone na danym terenie
funkcje o znaczeniu drugorz dnym, b
ce uzupe nieniem przeznaczenia podstawowego,
6) zachowaniu istniej cej zabudowy (istniej cych budynków) – nale y przez to rozumie mo liwo
pozostawienia na sta e budynków istniej cych bez naruszania ich istniej cej substancji (mury
zewn trzne, konstrukcja),
7) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – nale y przez to rozumie jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny lub ich zespó wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj cych
w nich rodzin budynkami gara owymi i gospodarczymi
8) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - nale y przez to rozumie budynek mieszkalny
zawieraj cy 2 lub wi cej mieszkania lub zespó takich budynków, wraz z urz dzeniami
zwi zanymi z ich obs ug oraz zieleni i rekreacj przydomow ,
9) us ugach (bez bli szego okre lenia ich profilu) - nale y przez to rozumie obiekty us ugowe
wolnostoj ce lub lokale us ugowe wbudowane, s
ce szeroko rozumianej funkcji us ugowej
(przede wszystkim w zakresie handlu, biur i rzemios a) b
funkcjom administracji, wymiaru
sprawiedliwo ci i utrzymania porz dku publicznego, z wy czeniem us ug technicznych, tj. obs ugi
technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzeda y detalicznej paliw do pojazdów, handlu
hurtowego wymagaj cego magazynów, a tak e obiektów wymagaj cych placu sk adowego,
zaplecza warsztatowego o powierzchni przekraczaj cej 50 m2 lub bazy pojazdów transportu
towarowego,
10) us ugach podstawowych – nale y przez to rozumie obiekty us ugowe wolnostoj ce lub lokale
us ugowe wbudowane, nastawione na obs ug mieszka ców i u ytkowników najbli szego rejonu,
po onego w promieniu ok. 500 m od obiektu (lokalu),
11) us ugach bytowych - nale y przez to rozumie dzia alno zwi zan z obs ug mieszka ców w
zakresie handlu, gastronomii, bankowo ci, czno ci, rzemios a, przemys u us ugowego oraz
dzia alno zwi zan z obs ug tych us ug pod warunkiem, e nie b dzie to przedsi wzi cie
mog ce znacz co wp ywa na rodowisko ani obni
standard warunków mieszkaniowych,
12) obiektach s
cych dzia alno ci gospodarczej - nale y przez to rozumie siedziby firm
( podmiotów gospodarczych) prowadz cych dzia alno
gospodarcz w zakresie produkcji
i przetwórstwa rzemie lniczego, budownictwa, handlu hurtowego oraz szeroko rozumianych us ug
dla innych podmiotów gospodarczych i ludno ci a tak e zak ady i bazy, w których dzia alno ta
jest prowadzona,

13) obiektach us ugowych ma ogabarytowych – nale y przez to rozumie obiekty us ugowe
wolnostoj ce lub lokale us ugowe wbudowane, których kubatura ogólna nie przekracza 150 m3 na
jeden obiekt (lokal),
14) funkcjach chronionych – nale y przez to rozumie us ugi o wiaty, us ugi s by zdrowia i opieki
spo ecznej,
15) obiekcie obni aj cym standard warunków mieszkaniowych – nale y przez to rozumie obiekt
powoduj cy w trakcie normalnej dzia alno ci osi gni cie 80% dopuszczalnej normy
zanieczyszczenia rodowiska na granicy przynale nej mu dzia ki lub obiektu w sytuacji
wspó ytkowania dzia ki (dla bezpo rednich s siadów), lub ka dy obiekt emituj cy nieprzyjemny
zapach, lub w sposób oczywisty pogarszaj cy warunki ycia s siadów, np. obiekt emituj cy
widoczny dym, opary itp., wymagaj cy sk adowania odpadów na otwartej przestrzeni, generuj cy
ruch drogowy lub ha as o du ym nat eniu – przekraczaj cym 50 dB(A) w porze dziennej i (lub)
40 dB(A) w porze nocnej,
16) powierzchni biologicznie czynnej – nale y przez to rozumie powierzchni okre lon
w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002
r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pó n. zm.),
17) minimalnym wska niku powierzchni biologicznie czynnej – nale y przez to rozumie
najmniejsz , nieprzekraczaln warto procentow powierzchni biologicznie czynnej w stosunku
do powierzchni ca kowitej dzia ki,
18) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale y przez to rozumie wyznaczone na rysunku planu
linie okre laj ce najmniejsz dopuszczaln odleg
ciany budynku od linii rozgraniczaj cych.
§5
W planie okre la si zasi gi terenów o jednakowych rodzajach przeznaczenia b
jednakowych
zasadach zagospodarowania, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi, zwane dalej
terenami.
§6
W planie wyodr bnia si nast puj ce rodzaje przeznaczenia terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – oznaczone na rysunku planu symbolem
MW,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej – oznaczone na rysunku
planu symbolem MW/MN,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone na rysunku planu symbolem
MN,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ug – oznaczone na rysunku planu
symbolem MNU,
5) tereny zabudowy us ugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej – oznaczone na rysunku
planu symbolem UM,
6) ci gi komunikacyjne – wyodr bnione liniami rozgraniczaj cymi tereny ulic oznaczone na
rysunku planu trzyznakowymi symbolami KUG, KUZ, KUL, KUD lub KUX, w których:
a) dwie pierwsze litery - KU oznaczaj ci g komunikacyjny,
b) trzecia litera okre la funkcj danego ci gu komunikacyjnego w systemie komunikacji miejskiej:
- G - ulica g ówna,
- Z - ulica zbiorcza,
- L - ulica lokalna,
- D - ulica dojazdowa,
- X – ci g pieszo-jezdny.
§7
Plan wyznacza jako zasi g terenów przeznaczonych na cele publiczne - tereny po one w liniach
rozgraniczaj cych ulic wyznaczonych na rysunku planu (dotyczy dróg powiatowych
i gminnych).
§8
Na rysunku planu oznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy od ulic publicznych, wyznaczonych w
planie.

Plan ustala jako zasad nieprzekraczaln lini zabudowy w odleg ci 5 m od linii rozgraniczaj cych
dróg.
W
wyj tkowych
wypadkach
ustala
si
odleg
mniejsz
–
3
m
i wi ksz – 10 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
§9
Ustala si
nast puj ce rodzaje lokalnych ogranicze
lub utrudnie
w inwestowaniu
i zagospodarowaniu terenu, w zwi zku z którymi wyznacza si na rysunku planu strefy
ich obowi zywania i okre la si na ich obszarze wymagania szczególne dla inwestowania
i zagospodarowania:
1) ograniczenia wynikaj ce z po enia terenu w zasi gu oddzia ywania linii elektroenergetycznych
110kV,
2) ograniczenia wynikaj ce z po enia terenu w zasi gu oddzia ywania tras komunikacyjnych,
3) ograniczenia wynikaj ce z po enia terenu w zasi gu oddzia ywania linii kolejowej.
§ 10
Ustala si nast puj ce zasady realizacji ogrodze :
1. Ogrodzenie powinno by sytuowane w linii rozgraniczaj cej drogi, z tym e dopuszcza si jego
miejscowe wycofanie w g b dzia ki.
2. Ogrodzenie zewn trzne powinno spe nia nast puj ce warunki:
- maksymalna wysoko ogrodzenia nie mo e przekracza 2 metrów od poziomu terenu,
- ogrodzenie pe ne (nie a urowe) nie mo e by wy sze ni 0,6 metra od poziomu terenu.
§ 11
Ustala si generalne zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych:
1. Dopuszcza si rozmieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych, przy zachowaniu
warunków okre lonych w przepisach szczególnych (prawo budowlane, przepisy dotycz ce
bezpiecze stwa ruchu drogowego itp.) w formie:
- s upów reklamowych o wysoko ci nie wi kszej ni 3 m i rednicy nie wi kszej ni 1,2 m,
- tablic reklamowych na wolnostoj cych no nikach, przy czym maksymalna wysoko no nika
wraz z tablic nie mo e przekracza 5 m, a powierzchnia tablicy reklamowej nie mo e
przekracza 18 m2.
2. Nie dopuszcza si umieszczania reklam:
- na budowlach i urz dzeniach miejskiej infrastruktury technicznej, znajduj cych si w obr bie
ci gów komunikacyjnych,
- w strefie zastrze onej wy cznie dla znaków miejskiego systemu informacji i urz dze
infrastruktury miejskiej; stref t stanowi powierzchnie obejmuj ce jezdnie ulic i placów wraz
z pasami terenu po obu stronach jezdni po 5 m od kraw nika w ulicach i placach
podstawowego uk adu miejskiego, oznaczonych na rysunku planu symbolami KUG i KUZ, a
po 2 metry od kraw nika w ulicach lokalnych i dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami KUL i KUD (nie dotyczy reklam przeno nych, nie zwi zanych trwale z gruntem).
3. Umieszczanie wolnostoj cych reklam i znaków informacyjno-plastycznych nie mo e powodowa
utrudnie w komunikacji pieszej oraz nie mo e z powodu przes oni cia utrudnia odczytywania
kompozycji przestrzennej uk adów urbanistycznych.
§ 12
1. Podzia terenu na dzia ki mo e nast pi jedynie pod warunkiem zachowania warto ci u ytkowych
(jako dzia ki budowlanej) wszystkich cz ci terenu powsta ych po podziale.
2. Ka da dzia ka winna mie zapewnion mo liwo dojazdu (bezpo redniego lub po redniego) od
uk adu ulic wyznaczonych w planie – zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 13
Plan ustala, e na ca ym obszarze opracowania:
1. Dopuszcza si wy cznie realizacj funkcji zgodnych z przeznaczeniem terenów okre lonym na
rysunku planu oraz zasadami i warunkami ich zagospodarowania okre lonymi w niniejszym
rozdziale – z uwzgl dnieniem warunków i zasad ochrony rodowiska okre lonych w Rozdziale 3,

2.

3.

4.
5.
6.

7.

zasad realizacji uk adu drogowo ulicznego okre lonych w Rozdziale 4 i zasad realizacji
infrastruktury okre lonych w Rozdziale 5.
Dopuszcza si realizacj nowych lub przebudow istniej cych urz dze komunikacyjnych
tj. dojazdów do budynków, placyków manewrowych, miejsc parkingowych, s
cych obs udze
zainwestowania.
Dopuszcza si realizacj nowych lub przebudow istniej cych urz dze infrastruktury technicznej,
cej obs udze zainwestowania, w tym takich obiektów jak stacje transformatorowe czy
podziemne przepompownie cieków, bez zmiany niniejszego planu.
W liniach rozgraniczaj cych ulic rezerwuje si trasy dla infrastruktury technicznej.
Dopuszcza si utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania.
Wprowadza si nakaz pod czenia wszelkich nowo-realizowanych lub przebudowywanych
obiektów do miejskich sieci in ynieryjnych, a do czasu realizacji sieci dopuszcza si
odprowadzenie cieków z terenów zabudowy jednorodzinnej do indywidualnych osadników
szczelnych.
Dopuszcza si zagospodarowanie o charakterze tymczasowym w pasach drogowych ustalonych
na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi - przy zachowaniu warunków okre lonych w
przepisach szczególnych (prawo budowlane, przepisy dotycz ce bezpiecze stwa ruchu
drogowego itp.) - o ile nie b dzie powodowa utrudnie w komunikacji pieszej i przes ania
kompozycji przestrzennej uk adów urbanistycznych.

Rozdzia 3
Ustalenia w zakresie ochrony i kszta towania rodowiska

1.

2.
3.

4.

5.
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7.

8.

9.

10.
11.

§ 14
W celu ochrony szaty ro linnej ustala si nakaz zachowania powierzchni biologicznie czynnej na
poszczególnych dzia kach okre lonej procentowo w stosunku do ca ej powierzchni dzia ki.
Wielko
t , jako wska nik powierzchni biologicznie czynnej, okre la si w ustaleniach dla
poszczególnych terenów.
Ustala si nakaz zachowania rz dowych nasadze drzew oraz pojedynczych drzew o walorach
krajobrazowych wskazanych na rysunku planu.
Na terenach p ytkiego wyst powania wód gruntowych zaleca si lokalizacje obiektów p ytko
posadowionych, nie podpiwniczonych. W przypadku lokalizacji obiektów o standardowym
lub g bszym posadowieniu nale y liczy si z konieczno ci odwodnienia terenu w wykopach
oraz stosowania zabezpiecze przeciw wilgotno ciowych fundamentów.
Nie dopuszcza si lokalizacji rodzajów przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa
na rodowisko, wymagaj cych sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko w rozumieniu
rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre lenia rodzajów
przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa
na
rodowisko oraz szczegó owych
uwarunkowa zwi zanych z kwalifikowaniem przedsi wzi cia do sporz dzenia raportu o
oddzia ywaniu na rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).
Ewentualna uci liwo obiektów us ugowych nie mo e wykracza poza teren lokalizacji obiektu.
Podejmowanie dzia alno ci gospodarczej wi
cej si
z wprowadzeniem substancji
zanieczyszczaj cych rodowisko mo liwe jest wy cznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej
emisji.
W strefie mieszkaniowej i mieszkaniowo-us ugowej, na terenach oznaczonych symbolami MW,
MN, MW/MN, MNU nie dopuszcza si lokalizacji obiektów us ug produkcyjnych, baz, magazynów
oraz innych obiektów mog cych powodowa sta e lub okresowe uci liwo ci oraz obni enie
standardu warunków mieszkaniowych.
Ustala si szeroko
strefy mo liwego oddzia ywania akustycznego szlaków komunikacyjnych
(mierzonej od zewn trznych kraw ników jezdni) dla tras podstawowego uk adu miejskiego –
Obwodnicy Zachodniej (1KUG) 40 metrów, ul. Spokojnej (2KUZ) i ul. ytniej (3KUZ) 15 metrów.
Na terenach po onych w zasi gu stref, o których mowa w ust. 8, wymagana jest lokalizacja
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta y pobyt ludzi w odpowiedniej odleg ci od
kraw dzi jezdni lub wyposa enie budynków w zabezpieczenia akustyczne zapewniaj ce nie
przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha asu,
Ustala si szeroko strefy mo liwego oddzia ywania akustycznego od tras kolejowych – 60 m
mierzon od linii torów .
Na terenach po onych w zasi gu strefy, o której mowa w ust.10, wymagana jest lokalizacja
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta y pobyt ludzi w odpowiedniej odleg ci od

kraw dzi skrajnego toru lub wyposa enie budynków w zabezpieczenia akustyczne zapewniaj ce
nie przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha asu.
12. Dla terenów po onych w zasi gu oddzia ywania linii elektroenergetycznej 110 kV ustala si :
- lokalizacj budynków mieszkalnych i takich , w których czas przebywania ludzi jest d szy ni
8 h / dob w odleg ci mierzonej od skrajnych przewodów w dwie strony linii, nie mniejszej
ni 14,5 m (19 m od osi linii),
- zachowanie odleg ci 4 m (8,5 m od osi linii) dla budynków gospodarczych i takich, w których
czas przebywania ludzi nie jest d szy ni 8 h / dob .
13. Dla zapewnienia ochrony jako ci wód poziemnych i powierzchniowych ustala si :
- tereny nie skanalizowane uzbroi w kanalizacj sanitarn (w pierwszej kolejno ci na obszarach
wyst powania p ytkich wód gruntowych),
- tereny komunikacyjne (o du ym nat eniu ruchu) wyposa
w kanalizacj deszczow
z odpowiednimi urz dzeniami podczyszczaj cymi (w pierwszej kolejno ci na obszarach
wyst powania p ytkich wód gruntowych),
- ewentualne obiekty przemys owo-us ugowe produkuj ce cieki technologiczne wyposa
w odpowiednie urz dzenia podczyszczaj ce.
14. W celu ochrony stanu higieny atmosfery nale y wykluczy stosowanie dla celów grzewczych
paliwa sta ego.
Rozdzia 4
Ustalenia ogólne w zakresie uk adu drogowo-ulicznego
§ 15
Ustalenia dla terenów ci gów komunikacyjnych
1. Przyjmuje si , e nast puj ce ulice stanowi elementy podstawowego miejskiego uk adu
drogowo-ulicznego oraz pe ni funkcje ponad-lokalne w stosunku do obszaru obj tego planem:
- projektowana Zachodnia Obwodnica – funkcja ulicy g ównej G, oznaczona na rysunku planu
symbolem 1KUG (droga powiatowa);
- projektowana ul. Spokojna – funkcja ulicy zbiorczej Z, oznaczona na rysunku planu symbolem
2KUZ (droga powiatowa);
- ul. ytnia – funkcja ulicy zbiorczej Z, oznaczona na rysunku planu symbolem 3KUZ postulowana droga powiatowa (obecnie droga gminna)
2. Dla obs ugi istniej cego i nowego zainwestowania na obszarze obj tym planem ustala si uk ad
ulic lokalnych, dojazdowych:
- ul. Piaskowa odc. ul. Projektowana 3 – ul. Spokojna – funkcja ulicy lokalnej L, oznaczona na
rysunku planu symbolem 4KUL (droga gminna);
- ul. Projektowana 1 – funkcja ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem
6KUD (droga gminna);
- ul. Projektowana 2 – funkcja ulicy lokalnej L, oznaczona na rysunku planu symbolem 7KUL
(droga gminna);
- ul. Projektowana 3 odc. ul. Piaskowa – ul. Projektowana 4 – funkcja ulicy lokalnej L,
oznaczona na rysunku planu symbolem 8KUL (droga gminna);
- ul. Projektowana 4 – funkcja ulicy lokalnej L, oznaczona na rysunku planu symbolem 9KUL
(droga gminna);
- ul. Projektowana 5 – funkcja ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem
10KUD (droga gminna);
- ul. Projektowana 6 – funkcja ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem
11KUD (droga gminna);
- ul. Piaskowa na odcinku od ul. Projektowanej 3 w kierunku pó nocno-zachodnim – funkcja
ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem 4KUD (droga gminna);
- ul. Projektowana 3 odc. ul. Projektowana 4 – ul. ytnia – funkcja ulicy dojazdowej D,
oznaczona na rysunku planu symbolem 8KUD (droga gminna);
- ul. Projektowana 11 – funkcja ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem
16KUD (droga wewn trzna).
3. Dla obs ugi istniej cego i nowego zainwestowania na obszarze obj tym planem postuluje si
uk ad dróg wewn trznych i ci gów pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu liniami
przerywanymi:

-

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

ul. kowa – funkcja ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem 5KUD; na
odcinku od ul. Projektowanej 2 do ul. Projektowanej 4 – postulowana zmiana klasy gminnej na
wewn trzn .
- ul. Projektowana 8 – funkcja ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem
13KUD;
- ul. Projektowana 9 – ci g pieszo - jezdny, oznaczony na rysunku planu symbolem 14KUX;
- ul. Projektowana 10 – funkcja ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem
15KUD;
- ul. Projektowana 12 – funkcja ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem
17KUD;
- ul. Projektowana 13 – funkcja ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem
18KUD;
- ul. Projektowana 14 – funkcja ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem
19KUD;
- ul. Projektowana 15 – funkcja ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem
20KUD;
- ul. Projektowana 16 – funkcja ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem
21KUD;
- ul. Projektowana 17 – funkcja ulicy dojazdowej D, oznaczona na rysunku planu symbolem
22KUD;
- ul. kowa na odcinku od ul. ytniej do ul. Projektowanej 4 ci g pieszo-jezdny, oznaczony na
rysunku planu symbolem 5KUX (postulowana zmiana klasy gminnej na wewn trzn )
Wyznacza si linie rozgraniczaj ce ulic wymienionych w pkt 1 i 2 – ustalenie szczegó owe
dla terenów komunikacyjnych okre la § 41 uchwa y.
Na obj tych planem odcinkach ulic wymienionych w pkt 1 ustala si skrzy owania i wloty
wy cznie wyznaczone na rysunku planu.
Ustala si naniesienia linii rozgraniczaj cych dróg publicznych, wyznaczonych w planie na map
zasadnicz miasta – zgodnie z przepisami szczególnymi.
Ustala si szeroko
w liniach rozgraniczaj cych 12 m dla ulic lokalnych (w wyj tkowych
sytuacjach ze wzgl du na istniej ce zagospodarowanie dopuszcza si szeroko 10 m).
Ustala si szeroko
w liniach rozgraniczaj cych 10 m dla ulic dojazdowych (w wyj tkowych
sytuacjach ze wzgl du na istniej ce zagospodarowanie dopuszcza si szeroko
8 m), a dla
ci gów pieszo-jezdnych i dojazdów do 3-4 dzia ek – 5 m.
Rozwi zania wewn trz przyj tych linii rozgraniczaj cych (jezdnie, chodniki, skrzy owania)
postulowane na rysunku planu mog by u ci lone w ramach projektów budowlanych
bez konieczno ci zmiany niniejszego planu.
Ustala si nast puj ce minimalne wska niki parkingowe dla obiektów nowo wznoszonych
i rozbudowywanych:
- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1,5 m. p. / mieszkanie;
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 m. p. / lokal (dom);
2
- dla obiektów administracji – 25 m. p. / 1000 m p. u .;
2
- dla handlu (sklepy, punkty us ugowe) – 30 m. p. / 1000 m p. u .;
2
- dla hurtowni – 5÷15 m. p. / 1000 m p. u .;
- dla zak adów produkcyjnych – 35 m. p. / 100 zatrudnionych;
- dla restauracji, kawiarni – 35 m. p. / 100 miejsc konsumpcyjnych;
- dla przychodni zdrowia
• rejonowych – 10 m. p. / 1000 m2 p. u .;
• prywatnych – 2 m. p. / gabinet;
- dla klubów i domów kultury – 20 m. p. / 1000 u ytkowników jednocze nie;
- dla stacji obs ugi samochodów – 4 m. p. / 1 stanowisko naprawcze.
Inwestorzy maj obowi zek realizacji wymaganej ilo ci miejsc parkingowych na terenie w asnej
lokalizacji.
Dopuszcza si budow ogólnodost pnych parkingów podziemnych pod terenami o innym
przeznaczeniu (np. pod boiskami, terenami zieleni) pod warunkiem spe nienia wymaga
zawartych w przepisach szczególnych.
Dopuszcza si realizacj systemu cie ek rowerowych, prowadzonych na terenach ci gów
komunikacyjnych poza jezdni w ulicach: Zachodniej Obwodnicy, ytniej, Spokojnej o szeroko ci:
- min. 2 m (gdy jest ona dwukierunkowa),
- min. 1,5 m (gdy jest ona jednokierunkowa),
- min. 2,5 m (gdy ze cie ki jednokierunkowej mog korzysta piesi).

Rozdzia 5
Ustalenia z zakresu uzbrojenia in ynieryjnego
§ 16
Zaopatrzenie w wod
Projektuje si uzbrojenie w sie wodoci gow wszystkich terenów zainwestowanych.
ród em zaopatrzenie w wod b dzie miejska sie wodoci gowa. Bezpo rednie zasilenie w wod
przewiduje si z istniej cych przewodów rozbiorczych 110 PVC w ul. ytniej i Piaskowej oraz z
przewodów projektowanych (zlokalizowan w projektowanych ulicach), które zasilane b
z
istniej cych magistral wodoci gowych.
W liniach rozgraniczaj cych wszystkich nowoprojektowanych ulic rezerwuje si pasy terenu
dla usytuowania przewodów wodoci gowych z zachowaniem odleg ci minimalnej 1 m wodoci gu od
kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
§ 17
Kanalizacja
Na obszarze obj tym planem projektuje si rozdzielczy system kanalizacji.
Odprowadzenie cieków bytowo – gospodarczych przewiduje si do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. Odbiornikiem cieków bytowo – gospodarczych z obszaru obj tego planem b
istniej ce
kana y sanitarne drugorz dne: w ul. Piaskowej, biegn cy przez teren obecnie niezagospodarowany i
w ul. ytniej oraz kana y projektowane zlokalizowane w projektowanych ulicach z w czeniem do
istniej cego kolektora
1000 mm zlokalizowanego poza obszarem opracowania i do istniej cej
oczyszczalni cieków.
Docelowo przewiduje si pe ne uzbrojenie terenów zainwestowanych w sie kanalizacji sanitarnej.
§ 18
Odprowadzenie wód deszczowych
Odprowadzenie wód deszczowych przewiduje si do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Istniej ca
na terenie obj tym planem sie melioracyjna ulegnie likwidacji, a jej funkcje przejmie projektowana
sie deszczowa.
Odbiornikiem wód deszczowych b
istniej ce kana y deszczowe w ul. Piaskowej, Spokojnej i ytniej
oraz kana y projektowane deszczowe zlokalizowane w ul. Obwodnica Zachodnia i ulicach
projektowanych w obszarze planu. G ównym odbiornikiem wód deszczowych z istniej cych i
projektowanych kana ów deszczowych jest i b dzie rów otwarty Strza ka, maj cy uj cie do rzeki
Liwiec, w pobli u miejscowo ci Chodów. Wody deszczowe w rowie Strza ka b
podczyszczane do
warunków wymaganych obowi zuj cymi przepisami w tym zakresie w istniej cej podczyszczalni wód
deszczowych, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni cieków.
§ 19
Zaopatrzenie w gaz
1. Projektuje si uzbrojenie w sie gazow wszystkich terenów zainwestowanych. Gaz dostarczany
dzie na cele przygotowania posi ków oraz na cele przygotowania ciep ej wody i ogrzewania dla
budownictwa mieszkaniowego ekstensywnego. Pokrycie zapotrzebowania gazu dla obszaru
obj tego planem przewiduje si z miejskiej sieci gazowej redniego ci nienia.
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada sieci gazowe okre la rozporz dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).
3. Linia ogrodze winna przebiega min. 0,5 m od gazoci gu.
4. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe (otwierane na zewn trz od strony ulicy) winny
by lokalizowane w linii ogrodze , w pozosta ych przypadkach w miejscu uzgodnionym z
zarz dzaj cym sieci gazow – na podstawie przepisów szczególnych.
5. Gazyfikacja uwarunkowana jest zawarciem porozumienia pomi dzy dostawc gazu i odbiorc , po
spe nieniu kryteriów ekonomicznej op acalno ci dostaw gazu dla Przedsi biorstwa Gazowniczego
– na podstawie przepisów szczególnych.
§ 20

Elektroenergetyka
1. Dostarczenie energii elektrycznej przewiduje si dla wszystkich odbiorców. Przewiduje si pe ne
pokrycie potrzeb dla celów tradycyjnych tj. o wietlenia i zasilenia sprz tów gospodarstwa
domowego. Przewiduje si równie cz ciowe (w niewielkim zakresie) pokrycie potrzeb odbiorców
dla przygotowania posi ków i uzyskiwania ciep ej wody. W nieznacznym zakresie przewiduje si
wykorzystanie energii do celów ogrzewania i klimatyzacji pomieszcze . ród em zasilania obszaru
opracowania w energi elektryczn b dzie istniej ca stacja 110/15 kV EE1, zlokalizowana w
pó nocno wschodniej cz ci miasta, w rejonie ul. Spokojnej i na po udnie od ul. Piaskowej (po
wschodniej stronie cmentarza).
2. W s siedztwie istniej cych napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV ustala si strefy o
szeroko ci 19 m licz c od osi linii. Lokalizacja obiektów, sadzenie drzew oraz wszelka inna
dzia alno prowadz ca do zmiany zagospodarowania przestrzennego terenu znajduj cego si w
tych strefach wymaga ka dorazowo rozpatrzenia indywidualnego przy wspó udziale specjalisty
Zak adu Energetycznego Warszawa-Teren S.A., Rejon Energetyczny Siedlce – na podstawie
przepisów szczególnych. Dla projektowanej zabudowy wyznacza si :
a) oznaczone na rysunku planu rejonizacje stacji elektroenergetycznych 15/0,4 kV; rednio
przyjmuje si lokalizacj 1 stacji ee. 15/0,4 kV dla obs ugi oko o 50 domów jednorodzinnych
(oko o 200 osób ) lub dla zapotrzebowania mocy energetycznej rz du 300 KW.
b) w liniach rozgraniczaj cych projektowanych ulic rezerwuje si miejsce na usytuowanie sieci
kablowej albo napowietrznej redniego lub niskiego napi cia.
Ewentualne kolizje z istniej cymi urz dzeniami elektroenergetycznymi, wynikaj ce ze zmiany
przeznaczenia terenu b
usuni te na koszt w cicieli nieruchomo ci lub inwestorów –
na warunkach okre lonych przez Zak ad Energetyczny Warszawa-Teren.
§ 21
Zaopatrzenie w ciep o
Zaopatrzenie w ciep o budownictwa wielorodzinnego oraz niskiego intensywnego, na których
to terenach g sto energetyczna b dzie co najmniej równa warto ci 30 MW/km2 - przewiduje si z
miejskiego systemu ciep owniczego. Bezpo rednim ród em zasilania w ciep o tego obszaru b dzie
istniej ca kot ownia centralna oraz istniej ce magistrale cieplne wyprowadzone w kierunku pó nocnym
i magistrale projektowane w ul. ytniej i Spokojnej.
Dla budownictwa mieszkaniowego niskiego g ównie ekstensywnego dopuszcza si indywidualny
sposób ogrzewania budynków z maksymalnym wykorzystaniem paliwa gazowego i równoczesnym
wykluczeniem paliwa sta ego.
§ 22
Telekomunikacja
1. Plan ustala pe
obs ug telefoniczn obszaru z central telefonicznych miasta Siedlce.
2. Pe na obs uga telefoniczna wymaga b dzie rozbudowy sieci telefonicznej i budowy nowych
szafek kablowych na obszarze opracowania oraz przydzia u nowych numerów telefonicznych.
§ 23
Usuwanie nieczysto ci
Ustala si zasad wywozu odpadków sta ych z obszaru obj tego planem sposobem zorganizowanym
na tereny sk adowania, przeróbki lub spalania, znajduj ce si poza obszarem opracowania.
Odpady p ynne nale y wywozi taborem asenizacyjnym do punktów zlewnych na sieci kanalizacyjnej,
wyznaczonych dla miasta Siedlce.
Rozdzia 6
Ustalenia szczegó owe dla poszczególnych terenów
USTALENIA SZCZEGÓ OWE DLA TERENÓW
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ - MW
§ 24

W sk ad terenów MW wchodz tereny: MW 1, MW 2.
§ 25
Na terenie MW 1 plan ustala:
1
1.1.
1.2.

Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie towarzysz ce

2.1.

Warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu
Kszta towanie przestrzenne

2.2.

Powierzchnia biologicznie czynna

2.3.

Wysoko

2.4.

Zasady podzia u terenów

2.5.
2.6.

Dost pno komunikacyjna
Parkowanie

2

zabudowy

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
us ugi nieuci liwe, bytowe lub inne zwi zane z obs ug
mieszka ców usytuowane w budynkach mieszkalnych
lub wolnostoj ce, ma e obiekty kubaturowe,
skomponowane z zabudow mieszkaniow
Ustala si realizacj stacji transformatorowej,
wbudowanej, w rejonie wskazanym na rysunku planu

Nakazuje si stosowanie dachów dwu lub
wielospadowych.
Ustala si wprowadzenie zieleni wysokiej wzd
ci gów pieszych i ulic.
Min. 25 % pod warunkiem urz dzenia zieleni
na powierzchni stanowi cej co najmniej 40 % pow.
terenu inwestycji (osiedla) – w tym:
- 25 % pow. biologicznie-czynnej
- na pozosta ej powierzchni zieleni, stanowi cej 15 %
pow. terenu dopuszcza si mo liwo wykorzystania
nawierzchni utwardzonych
nie wi cej ni 5 kondygnacji naziemnych w tym pi ta
kondygnacja ukryta w poddaszu – max wysoko 18 m
mierzona od istniej cego poziomu terenu
do najwy szego punktu kalenicy dachu
Podzia wtórny dzia ek mo liwy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych dzia ek
od ulic wyznaczonych w planie
od proj. ulic; - 7 KUL,8KUL, 9KUL, 5KUD
Potrzeby w zakresie parkowania musz by
zaspokojone na terenie w asnym w ilo ci wynikaj cej
ze wska nika: 1,5 stanowiska/1 mieszkanie,
dla zabudowy us ugowej wg standardów ustalonych
w Rozdziale 4 - § 15 ust.10
Zakazuje si realizacji gara y jedno-kondygnacyjnych
na poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy zespo ów gara y
pod warunkiem u ytkowego wykorzystania dachów.
Zaleca si realizacj gara y w podziemiach budynków
mieszkalnych.
§ 26

Na terenie MW 2 plan ustala:
1
1.1.
1.2.

Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie towarzysz ce

2

Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Us ugi nieuci liwe, bytowe lub inne zwi zane z
obs ug mieszka ców usytuowane w budynkach
mieszkalnych lub wolnostoj ce, ma e obiekty
kubaturowe, skomponowane z zabudow
mieszkaniow
Ustala si realizacj dwóch stacji transformatorowych,
wbudowanych, w rejonach wskazanych na rysunku
planu

2.1.

Kszta towanie przestrzeni

2.2.

Powierzchnia biologicznie czynna

2.3.

Wysoko

2.4.

Zasady podzia u terenów

2.5.
2.6.

Dost pno komunikacyjna
Parkowanie

3.

Warunki ochrony rodowiska
przyrodniczego

zabudowy

Nakazuje si stosowanie dachów dwu lub
wielospadowych.
Zaleca si wprowadzenie zieleni wysokiej wzd
ci gów pieszych i ulic.
Min. 25 % pod warunkiem urz dzenia zieleni na
powierzchni stanowi cej co najmniej 40 % pow. terenu
inwestycji (osiedla) – w tym:
- 25 % pow. biologicznie-czynnej
- na pozosta ej pow. zieleni, stanowi cej 15 % pow.
terenu dopuszcza si mo liwo wykorzystania
nawierzchni utwardzonych
nie wi cej ni 5 kondygnacji naziemnych w tym pi ta
kondygnacja ukryta w poddaszu – max wysoko 18 m,
mierzona od istniej cego poziomu terenu
do najwy szego punktu kalenicy dachu
Podzia wtórny dzia ek mo liwy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych dzia ek
od ulic wyznaczonych w planie
od ulic – 7KUL, 9KUL
Potrzeby w zakresie parkowania musz by
zaspokojone na terenie w asnym w ilo ci wynikaj cej
ze wska nika: 1,5 stanowisk/1 mieszkanie,
dla zabudowy us ugowej wg standardów ustalonych
w Rozdziale 4 - § 15 ust.10.
Zakazuje si realizacji gara y jedno-kondygnacyjnych
na poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy zespo ów gara y
pod warunkiem u ytkowego wykorzystania dachów.
Zaleca si realizacj gara y w podziemiach budynków
mieszkalnych.
Ustala si zachowanie drzew oznaczonych na rysunku
planu zgodnie z zasadami zawartymi w § 14 ust. 2.
Obowi zuj uwarunkowania dotycz ce terenów
po onych w zasi gu stref oddzia ywania tras
komunikacyjnych zawarte w § 14 ust. 9, 10.

USTALENIA SZCZEGÓ OWE DLA TERENÓW ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ i JEDNORODZINNEJ - MW/MN
§ 27
W sk ad terenów MW/MN wchodz tereny: MW/MN 1, MW/MN 2
§ 28
Na terenie MW/MN 1 plan ustala:
1
1.1.

Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Na terenach przyleg ych do projektowanych ulic; 9 KUL
i 2 KUZ – ustala si zabudow wielorodzinn zajmuj
co najmniej 20% terenu.
Dopuszcza si zabudow jednorodzinn szeregow
realizowan wzd
ul. kowej i w nawi zaniu
do istniej cej zabudowy po onej przy ul. ytniej.
Zachowuje si istniej
zabudow mieszkaniow
jednorodzinn z mo liwo ci jej przebudowy
i rozbudowy – w istniej cych formach tj. zabudowy
wolnostoj cej lub bli niaczej. Teren wyznaczono
orientacyjn granic oznaczon lini przerywan ci lenie granicy terenów projektowanej zabudowy

1.2.
Przeznaczenie towarzysz ce

2.1.

Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Kszta towanie przestrzeni

2.2.

Powierzchnia biologicznie czynna

2.3.

Wysoko

2.4.

Zasady podzia u terenów

2.5.
2.6.

Dost pno komunikacyjna
Parkowanie

2

zabudowy

mo e nast pi po dokonaniu podzia u dzia ek
i opracowaniu planu zagospodarowania lub projektów
budowlanych zabudowy wielorodzinnej lub
jednorodzinnej szeregowej.
Zakazuje si lokalizacji budynków gospodarczych oraz
gara y wolnostoj cych .
Ustala si realizacj dwóch stacji transformatorowych,
w rejonach wskazanych na rysunku planu.
Us ugi nieuci liwe, bytowe lub inne zwi zane
z obs ug mieszka ców usytuowane w budynkach
mieszkalnych lub wolno-stoj ce, ma e obiekty
kubaturowe, skomponowane z zabudow
mieszkaniow .

Nakazuje si stosowanie dachów dwu lub
wielospadowych.
Zaleca si wprowadzenie zieleni wysokiej wzd
ci gów pieszych i ulic.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
min. 40 %
Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - min. 25
% pod warunkiem urz dzenia zieleni rekreacyjnej na
powierzchni stanowi cej co najmniej 40 % pow. terenu
inwestycji (osiedla) – w tym:
- 25 % pow. biologicznie-czynnej
- na pozosta ej pow. zieleni, stanowi cej 15 % pow.
terenu dopuszcza si mo liwo wykorzystania
nawierzchni utwardzonych
Dla zabudowy jednorodzinnej – nie wi cej ni 3
kondygnacje naziemne w tym trzecia kondygnacja
ukryta w poddaszu – max wysoko 12 m, mierzona
od istniej cego poziomu terenu do najwy szego punktu
kalenicy dachu.
Dla zabudowy wielorodzinnej nie wi cej ni 5
kondygnacje naziemne w tym pi ta kondygnacja ukryta
w poddaszu – max wysoko 18 m, mierzona
od istniej cego poziomu terenu do najwy szego punktu
kalenicy dachu
Podzia wtórny dzia ek mo liwy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych dzia ek
od ulic wyznaczonych w planie dla zabudowy
jednorodzinnej wolnostoj cej – min. pow. dzia ki –
600m2, max pow. dzia ki – 1500 m2
dla zabudowy jednorodzinnej bli niaczej – min. pow.
dzia ki – 400m2, max pow. dzia ki – 1000 m2
dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej –
min. pow. dzia ki 300m2, max pow. dzia ki – 600 m2
- z tolerancj 5 %
od ulic ytniej – 3KUZ, kowej – 5KUX, proj. – 9KUL
Potrzeby w zakresie parkowania musz by
zaspokojone na terenie w asnym w ilo ci wynikaj cej
ze wska nika:
1,5 stanowisk/1 mieszkanie - dla zabudowy
wielorodzinnej,
2 stanowiska/1 lokal (dom) - dla zabudowy
jednorodzinnej
dla zabudowy us ugowej - wg standardów ustalonych
w Rozdziale 4 - § 15 ust.10.
Na terenach zabudowy wielorodzinnej zakazuje si

3.

Warunki ochrony rodowiska
przyrodniczego

realizacji gara y jedno-kondygnacyjnych na poziomie
terenu. Zakaz nie dotyczy zespo ów gara y pod
warunkiem u ytkowego wykorzystania dachów.
Zaleca si realizacj gara y w podziemiach budynków
mieszkalnych.
Na terenach zabudowy jednorodzinnej zakazuje si
realizacji gara y wolnostoj cych
Ustala si zachowanie drzew oznaczonych na rysunku
planu zgodnie z zasadami zawartymi w § 14 ust.2.
Obowi zuj uwarunkowania dotycz ce terenów
po onych w zasi gu stref oddzia ywania tras
komunikacyjnych zawarte w § 14 ust. 9, 10.
§ 29

Na terenie MW/MN 2 plan ustala:
1
1.1.

Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe

1.2.
Przeznaczenie towarzysz ce

2.1.

Warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu
Kszta towanie przestrzeni

2.2.

Powierzchnia biologicznie czynna

2.3.

Wysoko

2

zabudowy

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Na terenie przyleg ym do projektowanych ulic 7 KUL
i 2 KUZ – w pasie o szeroko ci co najmniej 20 m w g b
terenu od linii rozgraniczaj cej drogi 7 KUL –
dopuszcza si zabudow wielorodzinn lub
jednorodzinn szeregow . Zabudowa winna by
realizowana w sposób kszta tuj cy pierzeje ulic.
Zachowuje si istniej
zabudow mieszkaniow
jednorodzinn z mo liwo ci jej przebudowy
i rozbudowy – w istniej cych formach tj. zabudowy
wolnostoj cej lub bli niaczej. Teren wyznaczono
orientacyjn granic oznaczon lini przerywan .
ci lenie granicy terenów projektowanej zabudowy
wielorodzinnej lub jednorodzinnej szeregowej mo e
nast pi po dokonaniu podzia u dzia ek i opracowaniu
planu zagospodarowania lub projektów budowlanych
zabudowy na tych terenach.
Zakazuje si lokalizacji budynków gospodarczych oraz
gara y wolnostoj cych.
Us ugi nieuci liwe, bytowe lub inne zwi zane
z obs ug mieszka ców usytuowane w budynkach
mieszkalnych lub wolnostoj ce, ma e obiekty
kubaturowe, skomponowane z zabudow
mieszkaniow .
Ustala si realizacj stacji transformatorowej, w rejonie
wskazanym na rysunku planu.

Nakazuje si stosowanie dachów dwu lub
wielospadowych. Zaleca si wprowadzenie zieleni
wysokiej wzd
ci gów pieszych i ulic.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej min. 40 %.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej min. 25 % pod warunkiem urz dzenia zieleni na
powierzchni stanowi cej co najmniej 40 % pow. terenu
inwestycji (osiedla) – w tym:
- 25 % pow. biologicznie-czynnej
- na pozosta ej pow. zieleni, stanowi cej 15 % pow.
terenu dopuszcza si mo liwo wykorzystania
nawierzchni utwardzonych
Dla zabudowy jednorodzinnej – nie wi cej ni 3

2.4.

Zasady podzia u terenów

2.5.
2.6.

Dost pno komunikacyjna
Parkowanie

3.

Warunki ochrony rodowiska
przyrodniczego

kondygnacje naziemne w tym trzecia kondygnacja
ukryta w poddaszu – max wysoko 12 m, mierzona
od istniej cego poziomu terenu do najwy szego punktu
kalenicy dachu.
Dla zabudowy wielorodzinnej nie wi cej ni 5
kondygnacje naziemne w tym pi ta kondygnacja ukryta
w poddaszu – max wysoko 18 m, mierzona od
istniej cego poziomu terenu do najwy szego punktu
kalenicy dachu
Podzia wtórny dzia ek mo liwy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych dzia ek
od ulic wyznaczonych w planie
dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj cej – min. pow.
dzia ki – 600m2, max pow. dzia ki – 1500 m2
dla zabudowy jednorodzinnej bli niaczej – min. pow.
dzia ki – 400m2, max pow. dzia ki – 1000 m2
dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej –
min. pow. dzia ki 300m2, max pow. dzia ki – 600 m2
- z tolerancj 5 %
od ulic – 4KUL, 8KUL, 7KUL
potrzeby w zakresie parkowania musz by
zaspokojone na terenie w asnym w ilo ci wynikaj cej
ze wska nika: 1,5 stanowiska/1 mieszkanie - dla
zabudowy wielorodzinnej, 2 stanowiska/1 dom - dla
zabudowy jednorodzinnej dla zabudowy us ugowej - wg
standardów ustalonych w Rozdziale 4 - § 15 ust.10.
Na terenach zabudowy wielorodzinnej zakazuje si
realizacji gara y jedno-kondygnacyjnych na poziomie
terenu. Zakaz nie dotyczy zespo ów gara y pod
warunkiem u ytkowego wykorzystania dachów.
Zaleca si realizacj gara y w podziemiach budynków
mieszkalnych.
Na terenach zabudowy jednorodzinnej zakazuje si
realizacji gara y wolnostoj cych.
Obowi zuj uwarunkowania dotycz ce terenów
po onych w zasi gu stref oddzia ywania tras
komunikacyjnych zawarte w § 14 ust. 9, 10.

USTALENIA SZCZEGÓ OWE DLA TERENÓW
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ - MN
§ 30
W sk ad terenów MN wchodz tereny MN 1, MN 2, MN 3, MN 4, MN 5, MN 6.

§ 31
Na terenie MN 1 plan ustala:
1
1.1.

Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe

1.2.
Przeznaczenie towarzysz ce

2.1.

Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Kszta towanie przestrzeni

2.2.
2.3.

Powierzchnia biologicznie czynna
Wysoko zabudowy

2.4.

Zasady podzia u terenów

2.5.
2.6.

Dost pno komunikacyjna
Parkowanie

3.

Warunki ochrony rodowiska
przyrodniczego

2

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w formie
zabudowy wolnostoj cej lub bli niaczej.
Zachowuje si istniej
zabudow z mo liwo ci
remontów lub rozbudowy.
Zakazuje si lokalizacji budynków gospodarczych oraz
gara y wolnostoj cych.
Ustala si realizacj stacji transformatorowej, w rejonie
wskazanym na rysunku planu
Us ugi nieuci liwe – z zakresu us ug podstawowych
i rzemios a, wbudowane w budynek mieszkalny lub
wolnostoj ce jako towarzysz ce zabudowie
mieszkaniowej.

Nakazuje si stosowanie dachów dwu lub
wielospadowych.
Nakazuje si realizacj zieleni wysokiej w pasie terenu
szeroko ci 10 m wzd
projektowanej trasy Obwodnicy
Zachodniej
min. 60 %
nie wi cej ni 3 kondygnacje naziemne w tym trzecia
kondygnacja ukryta w poddaszu – max wysoko 12 m,
mierzona od istniej cego poziomu terenu
do najwy szego punktu kalenicy dachu
Podzia wtórny dzia ek mo liwy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych dzia ek
od ulic wyznaczonych w planie
dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj cej – min. pow.
dzia ki – 600 m2, max pow. dzia ki – 3000 m2
dla zabudowy jednorodzinnej bli niaczej – min. pow.
dzia ki – 400 m2, max pow. dzia ki – 2000 m2
– z tolerancj 5%
od ulic 11KUD, 10KUD, 13KUD, 3KUZ
potrzeby w zakresie parkowania musz by
zaspokojone na terenie w asnym w ilo ci wynikaj cej
ze wska nika: 2 stanowiska/1 dom(lokal)
dla zabudowy us ugowej wg standardów ustalonych
w Rozdziale 4 - § 15 ust.10.
Obowi zuj uwarunkowania dotycz ce terenów
po onych w zasi gu stref oddzia ywania tras
komunikacyjnych zawarte w § 14 ust. 9, 10.
§ 32

Na terenie MN 2 plan ustala:
1
1.1.

Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe

1.2.
Przeznaczenie towarzysz ce

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w formie
zabudowy wolnostoj cej lub bli niaczej.
Zachowuje si istniej
zabudow z mo liwo ci
remontów lub rozbudowy.
Us ugi nieuci liwe – z zakresu us ug podstawowych
i rzemios a, wbudowane w budynek mieszkalny
ub wolnostoj ce jako towarzysz ce zabudowie
mieszkaniowej.

Zakazuje si lokalizacji budynków gospodarczych oraz
gara y wolnostoj cych.
Ustala si realizacj stacji transformatorowej w rejonie
wskazanym na rysunku planu.

2.1.

Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Kszta towanie przestrzeni

2.2.
2.3.

Powierzchnia biologicznie czynna
Wysoko zabudowy

2.4.

Zasady podzia u terenów

2.5.
2.6.

Dost pno komunikacyjna
Parkowanie

3.

Warunki ochrony rodowiska
przyrodniczego

2

Nakazuje si stosowanie dachów dwu lub
wielospadowych.
min. 60 %
nie wi cej ni 3 kondygnacje naziemne w tym trzecia
kondygnacja ukryta w poddaszu – max wysoko 12 m,
mierzona od istniej cego poziomu terenu do
najwy szego punktu kalenicy dachu.
Podzia wtórny dzia ek mo liwy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych dzia ek od
ulic wyznaczonych w planie.
dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj cej – min. pow.
dzia ki – 600m2, max pow. dzia ki – 3000 m2
dla zabudowy jednorodzinnej bli niaczej – min. pow.
dzia ki – 400m2, max pow. dzia ki – 2000 m2
- z tolerancj 5 %
od ulic 10KUD, 11KUD, 14KUX, 15KUD, 3KUZ
potrzeby w zakresie parkowania musz by
zaspokojone na terenie w asnym w ilo ci wynikaj cej
ze wska nika: 2 stanowiska/1 dom (lokal).
dla zabudowy us ugowej wg standardów ustalonych
w Rozdziale 4 - § 15 ust.10.
Ustala si zachowanie drzew oznaczonych na rysunku
planu zgodnie z zasadami zawartymi w § 14 ust. 2.
Obowi zuj uwarunkowania dotycz ce terenów
po onych w zasi gu stref oddzia ywania tras
komunikacyjnych zawarte w § 14 ust. 9, 10.

§ 33
Na terenie MN 3 plan ustala:
1
1.1.

Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe

1.2.
Przeznaczenie towarzysz ce

2.1.

Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Kszta towanie przestrzeni

2.2.
2.3.

Powierzchnia biologicznie czynna
Wysoko zabudowy

2.4.

Zasady podzia u terenów

2

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w formie
zabudowy wolnostoj cej lub bli niaczej.
Zachowuje si istniej
zabudow z mo liwo ci
remontów lub rozbudowy.
Zakazuje si lokalizacji budynków gospodarczych
i gara y wolnostoj cych
Ustala si realizacj stacji transformatorowej, w rejonie
wskazanym na rysunku planu.
Us ugi nieuci liwe – z zakresu us ug podstawowych
i rzemios a, wbudowane w budynek mieszkalny lub
wolnostoj ce jako towarzysz ce zabudowie
mieszkaniowej

Nakazuje si stosowanie dachów dwu lub
wielospadowych.
min. 40 %
nie wi cej ni 3 kondygnacje naziemne w tym trzecia
kondygnacja ukryta w poddaszu – max wysoko 12 m,
mierzona od istniej cego poziomu terenu
do najwy szego punktu kalenicy dachu.
Podzia wtórny dzia ek mo liwy pod warunkiem

2.5.
2.6.

Dost pno komunikacyjna
Parkowanie

3.

Warunki ochrony rodowiska
przyrodniczego

zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych dzia ek
od ulic wyznaczonych w planie
dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj cej – min. pow.
dzia ki – 600m2, max pow. dzia ki – 1500 m2
dla zabudowy jednorodzinnej bli niaczej – min. pow.
dzia ki – 400m2, max pow. dzia ki – 800 m2
- z tolerancj 5 %
od ulic 9KUL, 6KUD, 3KUZ
potrzeby w zakresie parkowania musz by
zaspokojone na terenie w asnym w ilo ci wynikaj cej
ze wska nika 2 stanowiska/1 dom (lokal)
dla zabudowy us ugowej - wg standardów ustalonych
w Rozdziale 4 - § 15 ust.10.
Obowi zuj uwarunkowania dotycz ce terenów
po onych w zasi gu stref oddzia ywania tras
komunikacyjnych zawarte w § 14 ust. 9, 10.
§ 34

Na terenie MN 4 plan ustala:
1
1.1.

Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe

1.2.
Przeznaczenie towarzysz ce

2.1.

Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Kszta towanie przestrzeni

2.2.
2.3.

Powierzchnia biologicznie czynna
Wysoko zabudowy

2.4.

Zasady podzia u terenów

2.5.
2.6.

Dost pno komunikacyjna
Parkowanie

3.

Warunki ochrony rodowiska
przyrodniczego

2

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w formie
zabudowy wolnostoj cej lub bli niaczej.
Zachowuje si istniej
zabudow z mo liwo ci
remontów lub rozbudowy.
Zakazuje si lokalizacji budynków gospodarczych
i gara y wolnostoj cych.
Us ugi nieuci liwe – z zakresu us ug podstawowych
i rzemios a, wbudowane w budynek mieszkalny lub
wolnostoj ce jako towarzysz ce zabudowie
mieszkaniowej

Nakazuje si stosowanie dachów dwu lub
wielospadowych.
min. 40 %
nie wi cej ni 3 kondygnacje naziemne w tym trzecia
kondygnacja ukryta w poddaszu – max wysoko 12 m,
mierzona od istniej cego poziomu terenu
do najwy szego punktu kalenicy dachu.
Podzia wtórny dzia ek mo liwy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych dzia ek
od ulic wyznaczonych w planie dla zabudowy
jednorodzinnej wolnostoj cej – min. pow. dzia ki –
600 m2, max pow. dzia ki – 1500 m2
dla zabudowy jednorodzinnej bli niaczej – min. pow.
dzia ki – 400 m2, max pow. dzia ki – 800 m2
- z tolerancj 5 %
od ulic: 9KUL, 6KUD, 5KUX, 3KUZ
potrzeby w zakresie parkowania musz by
zaspokojone na terenie w asnym w ilo ci wynikaj cej
ze wska nika: 2 stanowiska/1 dom(lokal)
dla zabudowy us ugowej wg standardów ustalonych
w Rozdziale 4 - § 15 ust. 10.
Obowi zuj uwarunkowania dotycz ce terenów
po onych w zasi gu stref oddzia ywania tras
komunikacyjnych zawarte w § 14 ust. 9, 10.
§ 35

Na terenie MN 5 plan ustala:

1
1.1.

Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe

1.2.
Przeznaczenie towarzysz ce

2.1.

Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Kszta towanie przestrzeni

2.2.
2.3.

Powierzchnia biologicznie czynna
Wysoko zabudowy

2.4.

Zasady podzia u terenów

2.5.
2.6.

Dost pno komunikacyjna
Parkowanie

2

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna –
w formie zabudowy wolnostoj cej lub bli niaczej.
Zachowuje si istniej
zabudow z mo liwo ci
remontów lub rozbudowy.
Zakazuje si lokalizacji budynków gospodarczych.
Us ugi nieuci liwe – z zakresu us ug podstawowych
i rzemios a, wbudowane w budynek mieszkalny lub
wolnostoj ce jako towarzysz ce zabudowie
mieszkaniowej

Nakazuje si stosowanie dachów dwu lub
wielospadowych.
min. 40 %
nie wi cej ni 3 kondygnacje naziemne w tym trzecia
kondygnacja ukryta w poddaszu – max wysoko 12 m,
mierzona od istniej cego poziomu terenu
do najwy szego punktu kalenicy dachu.
Dopuszcza si zmian istniej cych granic dzia ki
w dostosowaniu do zagospodarowania i podzia u terenu
projektowanej zabudowy wielorodzinnej
min. pow. dzia ki – 600 m2 – max-1500 m2.
od ulicy 5KUX
potrzeby w zakresie parkowania musz by
zaspokojone na terenie w asnym w ilo ci wynikaj cej
ze wska nika: 2 stanowiska/1 dom (lokal).
dla zabudowy us ugowej wg standardów ustalonych
w Rozdziale 4 - § 15 ust.10.
§ 36

Na terenie MN 6 plan ustala:
1
1.1.

Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe

1.2.
Przeznaczenie towarzysz ce

2.1.

Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Kszta towanie przestrzeni

2.2.
2.3.

Powierzchnia biologicznie czynna
Wysoko zabudowy

2.4.

Zasady podzia u terenów

2

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – w formie
zabudowy wolnostoj cej lub bli niaczej.
Zachowuje si istniej
zabudow z mo liwo ci
remontów lub rozbudowy.
Us ugi nieuci liwe – z zakresu us ug podstawowych
i rzemios a, wbudowane w budynek mieszkalny lub
wolnostoj ce jako towarzysz ce zabudowie
mieszkaniowej.
Zakazuje si lokalizacji budynków gospodarczych
i gara y wolnostoj cych.

Nakazuje si stosowanie dachów dwu lub
wielospadowych.
min. 40 %
nie wi cej ni 3 kondygnacje naziemne w tym trzecia
kondygnacja ukryta w poddaszu – max wysoko 12 m,
mierzona od istniej cego poziomu terenu
do najwy szego punktu kalenicy dachu.
Podzia wtórny dzia ek mo liwy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych dzia ek
od ulic wyznaczonych w planie
dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj cej – min. pow.

2.5.
2.6.

Dost pno komunikacyjna
Parkowanie

dzia ki – 600m2, max pow. dzia ki – 1500 m2
dla zabudowy jednorodzinnej bli niaczej – min. pow.
dzia ki – 400m2, max pow. dzia ki – 800 m2
- z tolerancj 5 %
od ulic 9KUL, 7KUL, 5KUD
potrzeby w zakresie parkowania musz by
zaspokojone na terenie w asnym w ilo ci wynikaj cej
ze wska nika: 2 stanowiska/1 dom (lokal).
dla zabudowy us ugowej - wg standardów ustalonych
w Rozdziale 4 - § 15 ust.10.

USTALENIA SZCZEGÓ OWE DLA TERENÓW
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I US UG - MNU
§ 37
W sk ad terenów MNU wchodz tereny: MNU 1, MNU 2
§ 38
Dla terenu MNU 1 plan ustala:
1
1.1.

Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe

2
2.1.

Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Powierzchnia biologicznie czynna

2.2.

Wysoko

2.3.

Zasady podzia u terenów

2.4.

Dost pno

2.5.

Parkowanie

zabudowy

komunikacyjna

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
zabudowa us ugowa
Dopuszcza si zabudow us ugow , nieuci liw
z zakresu us ug handlu, rzemios a, gastronomii,
administracji, zdrowia, obs ugi finansowej, rozrywki,
kultury, turystyki.
Dopuszcza si zabudow mieszkaniow jednorodzinn
w formie zabudowy wolno-stoj cej, bli niaczej .
Zachowuje si istniej
zabudow mieszkaniowous ugow .
Zakazuje si lokalizacji budynków gospodarczych oraz
gara y wolnostoj cych.
Ustala si realizacj dwóch stacji transformatorowych,
w rejonie wskazanym na rysunku planu.

dla zabudowy us ugowej - 40 %
dla zabudowy jednorodzinnej - 60%
nie wi cej ni 3 kondygnacje naziemne w tym trzecia
kondygnacja ukryta w poddaszu – max wysoko 12 m,
mierzona od istniej cego poziomu terenu
do najwy szego punktu kalenicy dachu.
Podzia wtórny dzia ek mo liwy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych dzia ek
od ulic wyznaczonych w planie dla zabudowy
jednorodzinnej wolnostoj cej – min. pow. dzia ki –
600m2, max pow. dzia ki – 1500 m2
dla zabudowy jednorodzinnej bli niaczej – min. pow.
dzia ki – 400m2, max pow. dzia ki – 800 m2
dla zabudowy us ugowej i us ugowo-mieszkaniowej
min. pow. dzia ki – 500m2, max pow. dzia ki – 4000 m2
- z tolerancj 5 %
od ulic 4KUD, 8KUL, 8KUD, 18KUD, 19KUD, 20KUD,
21KUD, 22KUD
potrzeby w zakresie parkowania musz by
zaspokojone na terenie w asnym w ilo ci wynikaj cej
ze wska nika:

3.

Warunki ochrony rodowiska
przyrodniczego

2 stanowiska/1 dom (lokal) dla zabudowy
mieszkaniowej
dla zabudowy us ugowej - wg standardów ustalonych
w Rozdziale 4 - § 15 ust.10.
Nakazuje si realizacj zieleni wysokiej w pasie terenu
szeroko ci 10 m, przyleg ym do projektowanej
Obwodnicy Zachodniej.
Obowi zuj uwarunkowania dotycz ce terenów
po onych w zasi gu stref oddzia ywania tras
komunikacyjnych zawarte w § 14 ust. 9, 10
Obowi zuj uwarunkowania dotycz ce terenów
po onych w zasi gu stref oddzia ywania linii
elektroenergetycznych wysokiego napi cia zawarte
w § 20 ust.2, § 14 ust.13.
§ 39

Dla terenu MNU 2 plan ustala:
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3.

Warunki ochrony rodowiska
przyrodniczego

Zabudowa mieszkaniowa,
zabudowa us ugowa
Zachowuje si istniej
zabudow us ugowomieszkaniow z mo liwo ci remontów i rozbudowy.
Zakazuje si lokalizacji budynków gospodarczych oraz
gara y wolnostoj cych.

min. 40 %
nie wi cej ni 3 kondygnacje naziemne w tym trzecia
kondygnacja ukryta w poddaszu – max wysoko 12 m,
mierzona od istniej cego poziomu terenu
do najwy szego punktu kalenicy dachu.
Podzia wtórny dzia ek mo liwy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych dzia ek
od ulic wyznaczonych w planie.
Ustala si min. pow. dzia ek:
- 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej
- 500 m2 dla zabudowy us ugowej
od ulic: 9KUL, 8KUD
potrzeby w zakresie parkowania musz by
zaspokojone na terenie w asnym w ilo ci wynikaj cej
ze wska ników dla zabudowy us ugowej wg standardów
ustalonych w Rozdziale 4 - § 15 ust.10.
Obowi zuj uwarunkowania dotycz ce terenów
po onych w zasi gu stref oddzia ywania tras
komunikacyjnych zawarte w § 14 ust.9,10.

USTALENIA SZCZEGÓ OWE DLA TERENU
ZABUDOWY US UGOWEJ Z DOPUSZCZENIEM FUNKCJI MIESZKALNEJ - UM 1
§ 40
Dla terenu UM 1 plan ustala:
1
1.1.

Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe

Zabudowa us ugowa
Dopuszcza si zabudow us ug technicznych,
magazynów, sk adów, hurtowni, us ug motoryzacyjnych,

us ug z zakresu handlu, rzemios a, administracji,
obs ugi finansowej oraz innych obiektów s
cych
dzia alno ci gospodarczej.
Dopuszcza si funkcj mieszkaln jako uzupe niaj
w realizowanych obiektach us ugowych.
Ustala si realizacj dwóch stacji transformatorowych,
w rejonach wskazanych na rysunku planu.
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min. 20%
wysoko nie wi cej ni 12 m, mierzona od istniej cego
poziomu terenu do najwy sze- go punktu kalenicy
dachu.
Podzia wtórny dzia ek mo liwy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych dzia ek
od ulic wyznaczonych w planie.
Ustala si min. pow. dzia ek 500 m2.
od ulic 16KUD, 17KUD
potrzeby w zakresie parkowania musz by
zaspokojone na terenie w asnym w ilo ci wynikaj cej
ze wska ników dla zabudowy us ugowej wg standardów
ustalonych w Rozdziale 4 - § 15 ust.10.
Obowi zuj uwarunkowania dotycz ce terenów
po onych w zasi gu stref oddzia ywania tras
komunikacyjnych zawarte w § 14 ust. 9, 10.
Obowi zuj uwarunkowania dotycz ce terenów
po onych w zasi gu stref oddzia ywania linii
kolejowych zawarte w § 14 ust.11,12.
Obowi zuj uwarunkowania dotycz ce terenów
po onych w zasi gu stref oddzia ywania linii
elektroenergetycznych wysokiego napi cia zawarte
w § 20 ust.2, § 14 ust.13.
Ustala si zachowanie drzew oznaczonych na rysunku
planu zgodnie z zasadami zawartymi w § 14 ust.2.

USTALENIA DLA TERENÓW KOMUNIKACYJNYCH
§ 41
1. Ustala si nast puj ce klasy i szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych ulic:

1
1.

Symbol
terenu
2
1KUG

2.

2KUZ

3.

3KUZ

4.

4KUL

Lp

Nazwa obiektu
3
Zachodnia
Obwodnica

Spokojna

ytnia

Piaskowa
odc. ul.
Projektowana 3 ul. Spokojna

Klasa
ulicy
4
ówna

Szeroko
(m)
5
25

zbiorcza

20

zbiorcza

15

lokalna

12

Informacje dodatkowe
6
- jezdnia 1 x 2 (jedna jezdnia o 2
pasach ruchu)
- skrzy owanie z ul. ytni
- zakaz zjazdów z trasy zapewniaj c
dojazd od ulic ni szych klas
- postulowana droga powiatowa.
- jezdnia 1 x 2
- liczba zjazdów z ulicy ograniczona
- postulowana droga powiatowa
- jezdnia 1 x 2
- liczba zjazdów z ulicy ograniczona
- postulowana droga powiatowa
(obecnie droga gminna)
- jezdnia 1 x 2
- droga gminna

odc.
Rejon dojazdowa 12
Zachodniej
Obwodnicy
Projektowana 3
kowa
dojazdowa 8

5.

4KUD

6.

5KUD

7.

5KUX

8.

6KUD

6
odc. ul. ytnia - ci g
Projektowana 4
pieszojezdny
Projektowana 1
dojazdowa 10

9.

7KUL

Projektowana 2

10.

8KUL

11.

8KUD

lokalna
12
Projektowana 3
odc. ul. Piaskowa
- ul.
Projektowana 4
odc.
ul. dojazdowa 11
Projektowana 4 ul. ytnia

12.

9KUL

Projektowana 4

lokalna

13.

10KUD

Projektowana 5

dojazdowa 10

14.

11KUD

Projektowana 6

dojazdowa 10

15.

13KUD

Projektowana 8

dojazdowa 10

16.

14KUX

Projektowana 9

17.

15KUD

Projektowana 10

6
ci g
pieszojezdny
dojazdowa 8

18.

16KUD

Projektowana 11

dojazdowa 11

19.

17KUD

Projektowana 12

dojazdowa 10,5

20.

18KUD

Projektowana 13

dojazdowa 8

21.

19KUD

Projektowana 14

dojazdowa 8

22.

20KUD

Projektowana 15

dojazdowa 8

23.

21KUD

Projektowana 16

dojazdowa 8

24.

22KUD

Projektowana 17

dojazdowa 8

lokalna

12

12

- jezdnia 1 x 2
- bez w czenia do Zachodniej
Obwodnicy
- droga gminna
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga wewn trzna
- jezdnia 2 pasowa, 2 kierunkowa
- postulowana zmiana klasy ulicy
gminnej na wewn trzn .
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga gminna
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga gminna
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga gminna

- jezdnia 1 x 2
- w czenie do ul. ytniej tylko „na
prawe skr ty”
- postulowana droga gminna
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga gminna
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga gminna
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga gminna
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga wewn trzna
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga wewn trzna
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga wewn
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga wewn
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga wewn
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga wewn
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga wewn
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga wewn
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga wewn
- jezdnia 1 x 2
- postulowana droga wewn

trzna
trzna
trzna
trzna
trzna
trzna
trzna

trzna
2. Kontrolne przekroje ulic:
Na rysunku w skali 1:100, stanowi cym za cznik Nr 2 do uchwa y zaprezentowano przekroje ulic
z propozycj rozmieszczenia urz dze drogowych oraz istniej cego i projektowanego uzbrojenia
in ynieryjnego.
3. Ustala si , e geometria ulic wniesiona na rysunku planu oraz schematy kontrolne przekrojów
poprzecznych ulic przedstawione na rysunku, o którym mowa w ust. 2, nale y traktowa jako
elementy informacyjne, mog ce ulec zmianie w ramach szczegó owych opracowa projektowych
tych ulic.
Rozdzia 7

Przepisy ko cowe
§ 42
W zwi zku z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala si stawk procentow
naliczaniu op aty z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci w wysoko ci 20 procent.

§ 43
Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszcz tych przed dniem wej cia w ycie
niniejszego planu, a nie zako czonych decyzj ostateczn , stosuje si ustalenia planu.
§ 44
Wykonanie niniejszej uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Siedlce.
§ 45
Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia jej og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicz cy
Rady Miasta
in . Wojciech Kudelski

