Uchwa a Nr XXXII/422/97
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 lutego 1997 roku
w sprawie uchwalenia zmiany uproszczonego planu zagospodarowania
przestrzennego
terenu budownictwa jednorodzinnego "Partyzantów-Koszarowa" i miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce.
Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.
Nr 89, póz.415 zm. Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz.496/ i ustale
miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce uchwalonego Uchwa Nr XXIX/228/92 Rady
Miejskiej w Siedlcach z dnia 25 czerwca 1992 r. /Dz.Urz d.Woj.Siedleckiego Nr 4, póz.85 z pó n.zm./.
Rada Miasta Siedlce uchwala, co nast puje:
§ l.
Uchwala si zmian uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
jednorodzinnego "Partyzantów-Koszarowa" zwanego dalej planem uproszczonym i zmian
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce zwanego dalej
planem ogólnym.
1. Zmiana planu uproszczonego i zmiana planu ogólnego nazywana b dzie dalej zmian planów.
2. Granice zmiany planów obejmuj obszar zawarty pomi dzy ul.Partyzantów, ul. Zbrój na, ul.
mia , terenami wojskowymi, ul. Koszarow , ul. Artyleryjsk i ul. Garwoli sk .
3. Integraln cz ci planu jest rysunek zmiany planów stanowi cy za cznik nr l do niniejszej
uchwa y.
4. Tereny po one w granicach zmiany planów mog by przeznaczone pod skoncentrowane
budownictwo jednorodzinne.
§ 2.
Celem zmiany planów i regulacji zawartych w ustaleniach jest:
1) kszta towanie adu przestrzennego wyra aj cego si poprzez tworzenie nowej dominuj cej
zabudowy podnosz cej na wy szy poziom walory estetyczne wygl du miasta i jako
ycia
mieszka ców,
2) umo liwienie dzia alno ci ró norodnym podmiotom gospodarczym i ró nym u ytkownikom
zabudowy mieszkaniowej – uwzgl dniaj c wspólne i indywidualne interesy dzia ania,
3) okre lenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z poszanowaniem wymaga rodowiska
przyrodniczego i kulturowego,
4) zagospodarowanie przestrzenne terenu poprzez zastosowanie trybu formalno-prawnego
dotycz cego skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego,
§ 3.
1.Przedmiotem zmiany planów jest:
a/ uchylenie ustale planu uproszczonego,
b/ uchylenie dotychczasowych ustale planu ogólnego,
c/ wprowadzenie nowych ustale zmiany planów,
2.Zakres ustale zmiany planów obejmuje:

l/ przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj ce tereny o ró nych funkcjach lub ró nych
zasadach zagospodarowania,
2/ linie rozgraniczaj ce ulice, place drogi oraz drogi publiczne,
3/ zasady i warunki podzia u na dzia ki budowlane,
4/ tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz dzania oraz u ytkowania terenu,
5/ inne warunki i sposoby zagospodarowania przestrzeni umo liwiaj ce osi ganie celów
wymienionych w § 2.
§ 4.
Ilekro w dalszych przepisach niniejszej uchwa y jest mowa o:
1) uchwale - nale y przez to rozumie niniejsz uchwa Rady Miasta Siedlce, o ile z tre ci
przepisu nie wynika inaczej,
2) przepisach szczególnych - nale y przez to rozumie przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi.
3) rysunku - nale y przez to rozumie rysunek zmiany planów opracowany na mapie w skali
1:1000 stanowi cy integraln cz
niniejszej uchwa y,
4) obszarze - nale y przez to rozumie obszar zawarty pomi dzy granicami zmiany planów.
5) dzia ce - nale y przez to rozumie dzia
budowlan okre lon istniej cymi granicami
widocznymi na mapie lub liniami podzia u wewn trznego terenu o tym samym sposobie
u ytkowania.
6) us ugach bytowych - nale y przez to rozumie dzia alno
w zakresie handlu,
gastronomii, us ug o charakterze biurowym /np.
kancelaria
prawnicza, pracownia
projektowa/, rzemios a i.t.p.
§ 5.
l. Nast
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

puj ce oznaczenia graficzne na rysunku zmian planów stanowi obowi zuj ce ustalenia planu;
granice opracowania i zmiany planów,
linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym sposobie u ytkowania,
linie podzia u wewn trznego terenu o tym samym sposobie u ytkowania,
linie zabudowy ci le okre lone - obowi zuj ce dla budynków,
linie zabudowy nieprzekraczalne - obowi zuj ce dla budynków,
linie wymiarowe wraz z oznaczeniem wymiarów,
obiekty budowlane istniej ce i adaptowane,
obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki /bez prawa modernizacji/ w przypadku
przyst pienia do /lub zako czenia/ budowy nowych budynków mieszkalnych,
9) budynki mieszkalne projektowane,
10) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ug nieuci liwych o symbolu MN2U,
11) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN
12) tereny zabudowy obiektami us ug bytowych o symbolu UB,
13) tereny urz dze elektrotechnicznych /stacja trafo/ o symbolu EE,
14) tereny zieleni urz dzonej o symbolu ZU,
15) ulica zbiorcza tranzytowa o symbolu KUZT 1/2,
16) ulica g ówna obszarowa o symbolu KUGo 1/2,
17) ulice lokalne o symbolu KUL,
18) ci gi piesze o symbolu KP,
19) napowietrzna linia elektrotechniczna SN15KV,
20) granica dzia ek do skasowania /linia ci a jest lini mapy/,
21) trasa kanalizacji sanitarnej o symbolu KS,
22) trasa kanalizacji deszczowej o symbolu KD,
23) trasa przewodów wodoci gowych o symbolu W,

24) trasa przewodów gazowych o symbolu g,
25) trasa linii energetycznych /napowietrznych lub kablowych/,
26) przekroje ulic lokalnych o symbolach:
a/ 3 i 5 KUL,
b/ 1,2 i 4KUL,
27/ przekroje ci gów pieszych 1KP i 2KP,
28/ fragment rysunku planu ogólnego dot. zmiany, skala 1:5000.
2. Oznaczenie graficzne dotycz ce budynków mieszkalnych projektowanych nie maj znaczenia
obowi zuj cego dla ich kszta tu. Obrys tych budynków mo e by projektowany w zale no ci od
funkcji budynku, potrzeb inwestora i przepisów szczególnych,
l/ sposób umieszczenia na rysunku planu tych oznacze graficznych ustala zasad sytuowania
budynków na dzia kach budowlanych to jest jako budynki wolno stoj ce lub przy granicy
dzia ki,
2/ pkt.l nie stosuje si w §7 pkt.8 i 9,
3. Oznaczenia tras infrastruktury technicznej wymienione w ust.l pkt.21, 22, 23, 24 i 25 nale y
interpretowa - cznie z przekrojami ulic wymienionymi w ust.l, pkt.26 - jako zasady ich po enia w
liniach rozgraniczaj cych ulic i poza tymi ulicami oraz:
l/ Dopuszczalne s korekty tras w fazie opracowywania projektu budowlanego (dokumentacji
technicznej) uzasadnione warunkami technicznymi i ekonomik budowy.
2/ Dopuszczalne jest projektowanie innych tras infrastruktury technicznej /np. sie
telefoniczna/ nie oznaczonych na rysunku planu, je li s one niezb dne dla w ciwego
ytkowania terenu i budynków oraz nie spowoduje to konieczno ci wyw aszczenia
gruntów.
§ 6
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nale y w szczególno ci
okre la wed ug zasad i warunków ustalonych w niniejszej Uchwale a zw aszcza w § 2, 5, 7, 8 i 9 oraz
z uwzgl dnieniem ustale dotycz cych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 10, 11, i 12.
§ 7
Ustala si tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ug nieuci liwych oznaczonych na
rysunku symbolami MN2U a w zakresie tego przeznaczenia kwarta y 1MN2U, 2MN2 U, 3MN2U,
4MN2U.
1. Us ugi nieuci liwe, gara e, budynki gospodarcze i inne budynki nie mog by lokalizowane
na tej samej dzia ce w budynkach oddzielonych od budynków oznaczonych na rysunku.
2. Architektura budynku powinna uwzgl dnia sposób usytuowania budynku na dzia ce, to jest
przy skrzy owaniu ulic albo na zamkni ciu perspektywy ulicy lub ci gu pieszego. Powinno si to
wyra
w stosowaniu atrakcyjnych form, detali lub dominant architektonicznych.
3. Wysoko
projektowanych budynków - dwie lub trzy kondygnacje. Minimaln wysoko
kondygnacji okre laj przepisy szczególne.
1) dopuszczalne jest zwi kszenie minimalnej wysoko ci kondygnacji o 20%
2) dopuszczalne jest projektowanie podpiwniczenia budynku z tym, e poziom ~0,00 parteru
nie powinien by wy ej ni l,20m powy ej poziomu chodnika ulicy.
4. Forma dachów powinna by dostosowana do istniej cych form dachów w obszarze granic
opracowania zmiany planów, a w szczególno ci do otaczaj cej zabudowy, z tym e:
1) ustala si , e mog by stosowane dachy dwuspadowe nachyleniu zasadniczych po aci pod
k tem od 30o do 45o,

2) zakazuje si na przedmiotowym obszarze stosowania dachów jednospadowych i p askich
stropodachów nad ca ym planem budynku, z wyj tkiem fragmentów (cz ci budynku).
5. Przynajmniej 50% powierzchni dzia ki powinno by czynne biologicznie (trawniki, krzewy,
ywop oty i.t.p.).
6. Ogrodzenie od strony ulicy powinno by dostosowane do architektury budynku na dzia ce.
Maksymalna wysoko ogrodzenia do 1,50 m.
7. Dzia ki przeznaczone pod budownictwo szeregowe po one w kwartale 2MN2U powinny mie
szeroko
6,3 m. Szeroko skrajnych dzia ek dla danego szeregu zabudowy podano na
rysunku.
8. Dopuszczalne s podzia y wtórne dzia ek przeznaczonych pod zabudow budynkami wolno
stoj cymi przy spe nieniu warunków zabudowy i zagospodarowania dzia ek zawartych w
przepisach szczególnych i odr bnych z tym, e:
l) zakazuje si podzia ów wtórnych w przypadku, kiedy nowoprojektowana dzia ka nie
przylega aby bezpo rednio do linii rozgraniczaj cej ulicy i wymaga oby to zapewnienia
dojazdów na ca ej d ugo ci lub szeroko ci dzia ki po onej pomi dzy projektowan dzia
a
lini rozgraniczaj
ulicy.
9. Dopuszczalne jest czenie dzia ek celem realizacji zabudowy (inwestycji) o charakterze np.
wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego , z tym e liczba lokali mieszkalnych nie mo e by
mniejsza ni w przypadku realizacji ustale rysunku przy spe nieniu warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu zawartych w przepisach szczególnych.
10. Dopuszczalne jest tworzenie pierzei od strony ulicy Partyzantów na zasadzie ci
ci
zabudowy, pomi dzy istniej cymi budynkami oznaczonymi do adaptacji z zachowaniem
istniej cej linii zabudowy. W takich przypadkach budynki mog by sytuowane przy granicy.
Podobne rozwi zania mog by zastosowane od strony ulicy o symbolu 1KUL pomi dzy
budynkami projektowanymi.
W takim przypadku wska nik , o którym mowa w ust.5 mo e by zmniejszony do 30%.
11.Dopuszczalne jest zastosowanie sposobu zagospodarowania przestrzennego terenu oznaczonego na
rysunku zmiany planów jako rozwi zanie dopuszczalne pod warunkiem uzgodnienia z
w cicielami tych dzia ek które to rozwi zanie obejmuje.
12.Zakazuje si wykonywania wjazdów na dzia ki od strony ulicy Partyzantów, 7KUGol/2
z wyj tkiem dzia ek, które nie przylegaj do innej ulicy oraz które zosta y zabudowane przed
podj ciem uchwa y .
§ 8
Ustala si tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku symbolami MN2 a
w zakresie tego przeznaczenia kwarta y: 5MN2 , 6MN2 , 7MN2 , 8MN2. Dopuszczalne jest
przeznaczenie cz ci parteru pod us ugi nieuci liwe o powierzchni u ytkowej do 50m2.
1. Architektura budynków powinna uwzgl dnia sposób usytuowania budynku na dzia ce, to jest przy
skrzy owaniu ulic albo na zamkni ciu perspektywy ulicy lub ci gu pieszego. Powinno si to
wyra
w stosowaniu atrakcyjnych form, detali lub dominant architektonicznych.
2. Wysoko
projektowanych budynków - dwie lub trzy kondygnacje. Minimaln wysoko
kondygnacji okre laj przepisy szczególne.
1) Dopuszczalne jest zwi kszenie minimalnej wysoko ci kondygnacji o 20%.
2) W przypadku projektowania pomieszcze jednoprzestrzennych dopuszczalne jest stosowanie
do 20% tolerancji wysoko ci pomieszczenia w stosunku do cznej wysoko ci pomieszczenia
odpowiadaj cej dwóm lub trzem kondygnacjom o minimalnej wysoko ci.
3) Dopuszczalne jest projektowanie podpiwniczenia budynku z tym, e poziom ~0,00 parteru nie
powinien by wy ej ni l,2 Om powy ej poziomu chodnika ulicy.
3. Forma dachów powinna by kszta towana wed ug ustale § 7 ust. 4 .

4. Przynajmniej 50% powierzchni dzia ki powinno by czynne biologicznie (trawniki, krzewy,
ywop oty i.t.p.).
5. Ogrodzenia wed ug ustale § 7 ust. 6.
6. Mo na stosowa na tych terenach /kwarta ach/ ustalenia zawarte w § 7, ust.8 i 9.
7. Dzia ki przeznaczone pod budownictwo szeregowe po one w kwartale 8MN2 powinny mie
szeroko
po 6,0m. Szeroko skrajnych dzia ek dla danego szeregu zabudowy podano na
rysunku. W kwartale 6M2U - po enie, kszta t i wymiary dzia ek przeznaczonych pod
budownictwo szeregowe - okre la rysunek.
8. Dopuszczalne jest tworzenie pierzei od strony ulic na zasadzie ci
ci zabudowy, pomi dzy
istniej cymi lub projektowanymi budynkami. W takich przypadkach budynki mog by sytuowane
przy granicy, pod warunkiem spe nienia wymaga przepisów szczególnych.
9. Zakazuje si sytuowania na tej samej dzia ce gara y, budynków gospodarczych i innych
budynków oddzielonych od budynków oznaczonych na rysunku.
§ 9
Ustala si tereny zabudowy obiektami us ug bytowych oznaczone na rysunku symbolem UB z
nast puj cymi warunkami:
1) Architektura budynków powinna uwzgl dnia walory ekspozycyjne ustalonych lokalizacji.
2) Obrys budynku na rysunku nie ma znaczenia obowi zuj cego. Kszta t budynku powinien
by dostosowany do funkcji i formy budynku z uwzgl dnieniem przepisów szczególnych i
linii zabudowy.
3) Maksymalna wysoko budynku -dwie kondygnacje z uwzgl dnieniem zasady interpretacji
zawartej w § 8 ust.2 pkt l i 2.
4) Poziom ~ 0,00 parteru budynku nie mo e by powy ej 0,50 nad poziomem chodnika ulicy od
strony wej cia do budynku.
5) Zakazuje si projektowania innych dachów ni czterospadowe z k tem nachylenia po aci do 30 .
W przypadku, o którym mowa w §7 ust.11 mog by stosowane dachy wielopo aciowe.
§ 10.
Ustala si tereny uk adu komunikacyjnego w obszarze zmiany planów, przeznaczone do realizacji
celów publicznych.
1. Obs ug zewn trzn i powi zanie z ogólnomiejskim uk adem komunikacyjnym zapewniaj :
1) ulica Partyzantów jako ulica g ówna obszarowa o symbolu 7KUGO 1/2,
2) ulica Artyleryjska jako ulica lokalna o symbolu 30KUL,
3) ulica Zbrojna jako ulica zbiorcza tranzytowa o symbolu 30KUZT 1/2,
2. Obs ug ruchu lokalnego zapewniaj :
l) ulice lokalne o symbolach 1KUL, 2KUL, ul. Koszarowa 3KUL, 4KUL, SKUL i ul. mia a
6KUL oraz ci gi piesze o symbolu KP.
3. W odniesieniu do ulic wymienionych w ust.l obowi zuj ustalenia planu ogólnego z
wyj tkiem ustale wynikaj cych z oznacze na rysunku niniejszej zmiany planów.
4. W odniesieniu do ulic wymienionych w ust.2 obowi zuj ustalenia zawarte w § 5 ust.l pkt
2, 4, 5, 6, 17, 18, 26 i 27.
§ 11.
Ustala si tereny przeznaczone do prowadzenia sieci infrastruktury technicznej obs uguj cej
zabudow w obszarze zmiany planów .
Trasy infrastruktury technicznej okre la § 5 ust.l pkt 6, 21, 22, 23, 24, 25 oraz ust.4.

§ 12.
Ustala si tereny urz dze elektrotechnicznych (stacja trafo) o symbolu EE.
Stacja TRAFO powinna by zrealizowana w formie budynku zgodnie z przepisami szczególnymi z
uwzgl dnieniem nast puj cych warunków:
1) budynek parterowy,
2) forma budynku dostosowana do funkcji i otaczaj cej-zabudowy,
3) dach czterospadowy o k cie nachylenia po aci od 30 do 35 .
§ 13.
Ustala si tereny zieleni urz dzonej o symbolu ZU , które nie mog by
usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych sta ych lub tymczasowych.

wykorzystane pod

§ 14.
1) Uchyla si Uchwa Nr XLVII/431/94 Rady Miejskiej w Siedlcach z dnia 26 stycznia 1994 roku w
sprawie uchwalenia uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego
jednorodzinnego
przy ulicach Partyzantów Koszarowa w Siedlcach
opublikowan w Dzienniku Urz dowym Województwa Siedleckiego z 1994r. Nr 2, póz 23.
2) Uchwa a wymieniona w ust.l dotyczy planu uproszczonego, o którym mowa w §1.
§ 15.
1) Uchyla si w granicach obszaru zmiany planów nast puj ce lenia tekstu
i
rysunku
planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce uchwalonego Uchwa Rady
Miejskiej w Siedlcach Nr XXIX/228/92 z dnia 25 czerwca 1992r. w
sprawie
uchwalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce wykonanego na
okres perspektywiczny, opublikowan w Dzienniku Urz dowym Województwa Siedleckiego z
1992 r. nr 4 póz.85:
1) obszar strefy mieszkaniowo-us ugowej o symbolu IIM –U o zabudowie intensywnej
obejmuj cy zabudow
wielorodzinn , intensywn , wysoko zabudowy powy ej 4
kondygnacji, zabudowie intensywnej, obejmuj cy zabudow wielorodzinn intensywn ,
wysoko zabudowy powy ej 4 kondygnacji.
2) strefa obszarów urbanizacji kontrolowanej, na których dzia alno realizacyjn warunkuje
si wyprzedzaj cym sporz dzeniem planów szczegó owych lub innych opracowa
uszczegó owiaj cych plan ogólny, które w wietle przepisów prawa stanowi mog
podstaw
do prowadzenia kompleksowej gospodarki przestrzenno-realizacyjnej. Do
momentu uchwalenia odpowiednich planów dopuszcza si realizacj ok.20% zabudowy
w ramach indywidualnych przedsi wzi wzd
ci gów komunikacyjnych, po
spe nieniu warunków technicznych zagospodarowania dzia ki. Wszystkie wydawane
decyzje lokalizacyjne oraz opracowania projektowe i planistyczne wymagaj uzgodnie z
Architektem Miejskim w oparciu o wytyczne urbanistyczne.
2. Zmienia si nast puj ce ustalenia planu ogólnego:
l) ustalenia szczegó owe dla ulic (dróg) uk adu podstawowego w zakresie okre lonym w § 10
ust.3,
2) opis ustalenia graficznego dotycz cego pierzei ulic wskazanych do obj cia szczególnym
nadzorem architektonicznym otrzymuje na odcinku ulicy Partyzantów tre : pierzeja ulicy
wskazana do obj cia szczególnym nadzorem architektonicznym, co oznacza, e:
a) propozycja zabudowy i zagospodarowania terenu zawarta we wniosku o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu b dzie rozpatrywana w odniesieniu
do art.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. w nr 89 póz.414 z

po n.zm.) lub w przypadku zmiany prawa budowlanego w odniesieniu do artyku u o
podobnym wymaganiu.
b) przed wydaniem pozwolenia na budow w ciwy organ nadzoru
budowlanego
zasi ga opinii Architekta Miejskiego.
c) po enie linii rozgraniczaj cej obszary , tereny o ró nym sposobie u ytkowania ci le okre lonej zgodnie z rysunkiem zmiany planu ogólnego. 3. Uchwa a wymieniona w
ust.l dotyczy planu ogólnego , o którym mowa w § l.
§ 16.
Ustala si jednorazow op at wzrostu warto ci nieruchomo ci w wysoko ci 30%, o której mowa
w art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 17.
Wykonanie niniejszej Uchwa y powierza si Zarz dowi Miasta Siedlce.
§ 18.
Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia jej og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Siedleckiego.

Przewodnicz cy
Rady Miasta
dr Miros aw Symanowicz

