OBWIESZCZENIE NR 1
RADY MIASTA SIEDLCE
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie og oszenia jednolitego tekstu uchwa y w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) og asza si w za czniku do niniejszego
obwieszczenia tekst jednolity uchwa y Nr XXI/261/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej (Dz.
Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 6119) z uwzgl dnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozstrzygni ciem nadzorczym Nr LEX-I.4131.153.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca
2016 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 29.07.2016 r., poz. 7191);
2) uchwa Nr IX/89/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. zmieniaj
uchwa Rady Miasta
Siedlce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Spokojnej
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9302).
2. Podany w za czniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwa y nie obejmuje:
1) § 4, § 5, § 6 uchwa y Nr IX/89/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. zmieniaj cej uchwa
Rady Miasta Siedlce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Spokojnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9302), które stanowi :
„§ 4. Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Siedlce.
§ 5. Uchwa a podlega og oszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Mazowieckiego i wymaga
publikacji na stronie internetowej Urz du Miasta Siedlce.
§ 6. 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
Siedlce

Henryk Niedzió ka
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Za cznik do obwieszczenia
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 stycznia 2020r.
w sprawie og oszenia tekstu jednolitego
uchwa y w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej
UCHWA A Nr XXI/261/2016
Rady Miasta Siedlce
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Spokojnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U.
2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z pó n. zm. 1)), w zwi zku z Uchwa Nr
X/189/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyst pienia do sporz dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej oraz Uchwa
Nr
XXVI/510/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniaj
uchwa o przyst pieniu do
sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej, Rada Miasta
Siedlce stwierdzaj c, e niniejszy plan nie narusza ustale Studium uwarunkowa
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce uchwalonego uchwa
Rady Miasta Siedlce
Nr XXXIX/620/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. (z pó n. zm.2)), uchwala, co nast puje:
Rozdzia 1.
Zakres obowi zywania planu
§ 1. 1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej
w Siedlcach, zwany dalej „planem”, obejmuj cy obszar zawarty pomi dzy ulicami: Warszawsk , Józefa
Pi sudskiego, Sportow , Katedraln , Wojskow , Cmentarn , Piaskow , Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
oraz terenem PKP w Siedlcach, 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. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1 pokazano na rysunku planu sporz dzonym w skali
1:1000, stanowi cym za cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa y.
3. Integralne cz ci niniejszej uchwa y stanowi za czniki:
1) za cznik nr 1 - rysunek planu sporz dzony w skali 1:1000;
2) za cznik nr 2 - rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) za cznik nr 3 - rozstrzygni cie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale do zada w asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4. W planie okre la si :
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524,
1696, 1716, 1815.
2)
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce zosta o zmienione Uchwa Nr
XLIV/632/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009 r., Uchwa Nr XLVII/671/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia
30 pa dziernika 2009 r., Uchwa Nr XXVI/509/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r i Uchwa Nr
XXXVI/658/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r. (uprzednio odno nik oznaczony by numerem 1).
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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) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych;
6) zasady kszta towania zabudowy oraz wska niki zagospodarowania terenu, w tym maksymaln i minimaln
intensywno zabudowy, jako wska nik powierzchni ca kowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzia ki budowlanej, minimalny udzia procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dzia ki budowlanej, maksymaln wysoko zabudowy oraz linie zabudowy i gabaryty
obiektów;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów;
8) szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym
minimaln liczb miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych w kart parkingow i sposób ich realizacji;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala si op at , o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy;
13) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dost pnych
oraz granic przyleg ych nieruchomo ci, kolorystyk obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
14) minimaln powierzchni nowo wydzielonych dzia ek budowlanych;
15) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
16) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
17) zasady i warunki sytuowania obiektów ma ej architektury, tablic i urz dze reklamowych oraz ogrodze
i ich gabaryty oraz rodzaje materia ów budowlanych, z jakich mog by wykonane ogrodzenia i obiekty
ma ej architektury;
18) granice terenów pod budow obiektów handlowych, o których mowa w ustawie art. 10 ust. 3a ustawy.
5. W planie nie okre la si , jako nie dotycz cych obszaru obj tego planem:
1) zasad ochrony dóbr kultury wspó czesnej;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a tak e obszarów szczególnego zagro enia
powodzi oraz obszarów osuwania si mas ziemnych;
3) granic obszarów rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej;
4) granic obszarów wymagaj cych przekszta ce lub rekultywacji;
5) granic terenów pod budow urz dze , o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy, oraz granic ich stref
ochronnych zwi zanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu oraz
wyst powaniem znacz cego oddzia ywania tych urz dze na rodowisko;
6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów s

cych organizacji imprez masowych;

7) 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;
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8) granic terenów zamkni tych, i granic stref ochronnych terenów zamkni tych;
9) standardów jako ciowych oraz rodzajów materia ów budowlanych, z jakich mog by wykonane tablice
i urz dzenia reklamowe;
10) granic obszarów wymagaj cych przeprowadzenia scale i podzia ów nieruchomo ci.
§ 2. 1. Ilekro w dalszych przepisach uchwa y jest mowa o:
1) dachu p askim – nale y przez to rozumie dach b cy równocze nie stropem nad ostatni kondygnacj
obiektu budowlanego, o nachyleniu po aci dachowej nie przekraczaj cym 10°;
2) dominancie przestrzennej – nale y przez to rozumie obiekt budowlany wyró niaj cy si w stosunku do
otaczaj cej zabudowy lub zagospodarowania terenu eksponowanym usytuowaniem, gabarytami, jako ci
rozwi za architektonicznych oraz detalu architektonicznego lub publiczn funkcj ;
3)

ównych miejscach i terenach publicznie dost pnych – nale y przez to rozumie miejsca i tereny
publicznie dost pne wskazane w planie, jako wa niejsze w strukturze przestrzennej obszaru i wymagaj ce
szczególnego opracowania nawierzchni, obiektów ma ej architektury, uk adu zieleni miejskiej oraz elewacji
budynków tworz cych ich pierzeje;

4) kamienicy – nale y przez to rozumie budynek mieszkalny wielorodzinny, usytuowany w pierzei ci ej
lub usytuowany z obu stron bezpo rednio przy granicy z s siedni dzia , o nie wi cej ni 20 lokalach
mieszkalnych;
5) kiosku – nale y przez to rozumie tymczasowy obiekt budowlany o funkcji handlowej lub handlowous ugowej, posiadaj cy maksymalnie jedn kondygnacj nadziemn , o wysoko ci nie wi kszej ni 3,5 m i o
powierzchni zabudowy nie wi kszej ni 9 m2;
6) maksymalnej szeroko ci elewacji budynku – nale y przez to rozumie najwi kszy, nieprzekraczalny
wymiar poziomy elewacji frontowej budynku wyra ony w metrach, mierzony mi dzy skrajnymi
naro nikami budynku;
7) maksymalnej liczbie kondygnacji – nale y przez to rozumie
kondygnacji u ytkowych nadziemnych budynku;

najwi ksz , nieprzekraczaln

liczb

8) minimalnej liczbie kondygnacji – nale y przez to rozumie najmniejsz , dopuszczon na terenie, liczb
kondygnacji u ytkowych nadziemnych budynku;
9) ma ym domu mieszkalnym – nale y przez to rozumie budynek mieszkalny wielorodzinny o nie wi cej
ni 10 lokalach mieszkalnych;
10) miejscach i terenach publicznie dost pnych – nale y przez to rozumie istniej cy lub projektowany
w ramach planu system przestrzeni ogólnodost pnych dla wszystkich u ytkowników obszaru obj tego
planem; miejsca i tereny publicznie dost pne dziel si na g ówne miejsca i tereny publicznie dost pne
i lokalne miejsca i tereny publicznie dost pne;
11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nale y przez to rozumie wyznaczone na terenie linie
okre laj ce najmniejsz dopuszczaln odleg
, w jakiej mo e by usytuowany budynek oraz inne
budowle nadziemne nieb ce liniami przesy owymi i sieciami uzbrojenia terenu w stosunku do linii
rozgraniczaj cej ulicy publicznej, drogi wewn trznej, linii rozgraniczaj cej innego terenu, bez
uwzgl dniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy i nadwiesze wystaj cych poza obrys budynku
nie wi cej ni 1,5 m oraz schodów zewn trznych i ramp przy wej ciach do budynków lokalizowanych
w granicach dzia ki budowlanej oraz okapów i gzymsów;
12) obowi zuj cych liniach zabudowy – nale y przez to rozumie wyznaczon w planie lini ,
z obowi zkiem sytuowania w tej linii zewn trznej, najbli szej w stosunku do linii rozgraniczaj cej terenu
ciany budynku, bez uwzgl dniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy i nadwiesze wystaj cych poza
obrys budynku nie wi cej ni 1,5 m, schodów zewn trznych i ramp przy wej ciach do budynków oraz
okapów i gzymsów - lokalizowanych w granicach dzia ki budowlanej, a tak e okre laj , dla innych
budowli nadziemnych nieb cych liniami przesy owymi i sieciami uzbrojenia terenu, najmniejsz
dopuszczaln odleg
, w jakiej mo e by usytuowana budowla w stosunku do linii rozgraniczaj cej ulicy
publicznej, drogi wewn trznej, linii rozgraniczaj cej innego terenu;
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13) obszarze planu – nale y przez to rozumie obszar obj ty planem w granicach przedstawionych na
rysunku planu;
14) osi kompozycyjnej - nale y przez to rozumie wyobra aln prost biegn
elementów przestrzennych;

przez rodek jakiego uk adu

15) otwarciu widokowym – nale y przez to rozumie pole widzenia ograniczone budynkami, przedstawione
w p aszczy nie poziomej o liniach zewn trznych tworz cych k t 90°, kieruj cych wzrok na okre lone
wn trze przestrzenne, wyznaczone w promieniu 70m od wierzcho ka otwarcia widokowego oznaczonego
na rysunku planu;
16) pierzei ci ej - nale y przez to rozumie ci g budynków o cianach frontowych usytuowanych w jednej
linii zabudowy i cianach szczytowych stykaj cych si ze sob w ca ci lub w cz ci;
17) przeznaczeniu terenu lub obiektu – nale y przez to rozumie kategorie przeznaczenia terenu, w tym
mieszcz ce si w danym przeznaczeniu funkcje obiektu, które s dopuszczone na danym terenie lub
w obiekcie; w planie okre la si przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne;
18) przeznaczeniu podstawowym – nale y przez to rozumie ustalone w planie przeznaczenie przewa aj ce
na terenie dzia ki budowlanej albo na terenie bez prawa zabudowy; przy czym powierzchnia u ytkowa
budynków o przeznaczeniu podstawowym nie mo e by mniejsza ni 70% powierzchni u ytkowej
wszystkich budynków na dzia ce budowlanej lub dla terenów bez zabudowy sposób zagospodarowania
terenu nie mo e zajmowa mniej ni 70% powierzchni dzia ki, chyba e ustalenia planu stanowi inaczej;
19) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale y przez to rozumie przeznaczenie inne ni podstawowe,
dopuszczone na terenie dzia ki budowlanej albo na terenie bez prawa zabudowy na warunkach okre lonych
planem; przy czym powierzchnia u ytkowa budynków i lokali o przeznaczeniu dopuszczalnym nie mo e
by wi ksza ni 30% powierzchni u ytkowej wszystkich budynków na dzia ce budowlanej lub dla terenów
bez zabudowy sposób zagospodarowania terenu nie mo e zajmowa wi cej ni 30% powierzchni dzia ki,
chyba e ustalenia planu stanowi inaczej;
20) reklamie remontowej – nale y przez to rozumie siatki okrywaj ce rusztowanie budowlane,
dopuszczone do stosowania wy cznie w trakcie prowadzonych robót budowlanych;
21) upie og oszeniowym – nale y przez to rozumie s up w formie walca o rednicy do 150 cm, wysoko ci
do 250 cm s
cy do umieszczania og osze oraz reklam;
22) strefie dopuszczalnej lokalizacji dominanty wysoko ciowej – nale y przez to rozumie stref
wyznaczon na rysunku planu, w której dopuszcza si lokalizacj budynku lub jego cz ci o wysoko ci
wi kszej ni maksymalna liczba kondygnacji na tym terenie, zgodnie z ustaleniami szczegó owymi;
23) szyldzie semaforowym – nale y przez to rozumie szyld zamocowany do ciany budynku z p aszczyzn
umieszczan pod k tem do p aszczyzny ciany budynku;
24) terenie – nale y przez to rozumie fragment obszaru planu o okre lonym przeznaczeniu podstawowym
i dopuszczalnym oraz o okre lonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczaj cymi i oznaczony symbolem literowo- cyfrowym;
25) terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – nale y przez to rozumie tereny zagospodarowane
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi wraz z ich zapleczami, do których zalicza si : doj cia, podjazdy
i podwórza, ziele osiedlow i ogrody przydomowe, place zabaw dla dzieci, urz dzenia infrastruktury
technicznej, w tym stacje transformatorowe, parkingi oraz ulice wewn trzne;
26) translokacji – nale y przez to rozumie przeniesienie ca ego obiektu zabytkowego, w inne miejsce, przy
zachowaniu jego ca ej konstrukcji, zabytkowych elementów, detali i materia ów budowlanych, z których
by wykonany;
27) uchwale – nale y przez to rozumie uchwa
w sprawie uchwalenia
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej;

miejscowego planu

28) us ugach – nale y przez to rozumie obiekty wolnostoj ce lub lokale us ugowe wbudowane, w których
prowadzona jest dzia alno s
ca zaspokajaniu potrzeb ludno ci, nie zwi zana z wytwarzaniem dóbr
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materialnych metodami przemys owymi, z wykluczeniem us ug uci liwych i obiektów handlowych,
o których mowa w art.10 ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
29) us ugach uci liwych - nale y przez to rozumie dzia alno , która powoduje przekroczenia
dopuszczalnych standardów jako ci rodowiska okre lonych w przepisach prawa;
30) us ugach w parterach budynków – nale y przez to rozumie lokale us ugowe zlokalizowane w parterze
lub w dwóch najni szych nadziemnych kondygnacjach budynków, dost pne od ulicy, placu lub terenu
drogi wewn trznej;
31) ustawie - nale y przez to rozumie ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z pó n. zm.);
32) wlot komunikacji ko owej – nale y przez to rozumie miejsce po czenia ulicy wewn trznej, parkingu
i dojazdu z ulic publiczn , przy czym dopuszcza si przesuni cie wlotu komunikacji ko owej oznaczonego
na rysunku planu o 5m w obie strony;
33) wska niku powierzchni zabudowy – nale y przez to rozumie warto ilorazu sumy powierzchni
zabudowy okre lanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836: 1997 dotycz cej
okre lania i obliczania wska ników powierzchniowych i kubaturowych, wszystkich obiektów
zlokalizowanych na dzia ce budowlanej, do powierzchni dzia ki budowlanej;
34) zabudowie - nale y przez to rozumie budynek lub zespó budynków;
35) zabudowie ródmiejskiej - nale y przez to rozumie zabudow o szczególnych wymaganiach
technicznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie;
36) 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 par. 2, ust.1, nale y stosowa
definicje zgodne z obowi zuj cymi przepisami prawa.
§ 3. 1. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s obowi zuj cymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru planu;
2) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania;
3) obowi zuj ce linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) symbole literowo- cyfrowe terenów, w tym przeznaczenie terenów i klasyfikacja ulic publicznych;
6) dominanty przestrzenne;
7) dominanty wysoko ciowe ze stref ich dopuszczalnej lokalizacji;
8) osie kompozycyjne;
9) osie widokowe;
10) otwarcia widokowe;
11) pierzeje eksponowane;
12) pierzeje us ugowe;
13) pierzeja ci

a;

14) dominanta plastyczna;
15) miejsca dopuszczalnego sytuowania kiosków;
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16) budynki obj te ochron w planie;
17) kaplice cmentarne i pomnik wpisane do ewidencji zabytków i obj te ochron w planie;
18) granica strefy pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej;
19) granica strefy ochrony zachowanych elementów zabytkowych;
20) istniej ce szpalery drzew (do zachowania i ewentualnego uzupe nienia);
21) projektowane szpalery drzew;
22) ziele kszta tuj ca pierzeje kwarta ów;
23) drzewo obj te ochron w planie;
24) powierzchnie wymagaj ce specjalnego opracowania posadzki (przeznaczone g ównie dla ruchu pieszego);
25) ci gi piesze przebiegaj ce w liniach rozgraniczaj cych innych terenów;
26) wlot komunikacji ko owej;
27) cie ki rowerowe;
28) wej cie g ówne na tereny cmentarzy oraz zieleni izolacyjnej;
29) zasi g strefy kontrolowanej od linii elektroenergetycznej 110 KV;
30) granica strefy sanitarnej cmentarzy - 50m;
31) granica strefy sanitarnej cmentarzy - 150m;
32) granica strefy ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej;
33) podzia y wewn trz terenów wydzielaj ce cz ci terenów o ró nych zasadach zagospodarowania;
34) wymiarowanie linii.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 oraz oznaczenia na rysunku planu poza
granic obszaru planu maj charakter informacyjny.
Rozdzia 2.
Przeznaczenie terenu
§ 4. 1. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania dla fragmentów obszaru planu o okre lonym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi,
zwanych dalej terenami.
2. Ustala si nast puj ce przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us ug oznaczone symbolem MN(U);
3) tereny us ug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem U/MN;
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem
MN/MW;
5) teren us ug, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony
symbolem U/MN/MW;
6) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem us ug oznaczone symbolem MW(U);
7) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ug oznaczone symbolem MW/U;
8) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW;
9) tereny us ugowe oznaczone symbolem U;
10) tereny us ug z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem U(MW);
11) tereny us ug i produkcji oznaczone symbolem U/PR;
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12) tereny cmentarzy oznaczone symbolem ZC;
13) tereny us ug o wiaty oznaczone symbolem UO;
14) tereny us ug o wiaty oraz sportu i rekreacji i us ug oznaczone symbolem UO/US/U;
15) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone symbolem ZI;
16) tereny obiektów i urz dze elektroenergetycznych oznaczone symbolem I-E;
17) teren obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m2 oznaczony symbolem UC;
18) tereny parkingów oznaczone symbolem KDPp;
19) tereny dróg wewn trznych oznaczone symbolem KDW;
20) tereny ulic publicznych oznaczone symbolem KD.
3. Ustala si , e do realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym przeznacza si :
1) tereny I-E;
2) tereny ulic publicznych o symbolach: 1 KDZ Wojskowa, 2 KDZ ul. Pi sudskiego, 3 KDZ Warszawska;
3) teren C2 ZC w zakresie opieki nad nieruchomo ciami stanowi cymi zabytki w rozumieniu przepisów
odr bnych.
4. Ustala si , e do realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym przeznacza si :
1) tereny A11 UO, C1 ZC;
2) tereny komunikacji publicznej: KDL, KDD;
3) teren A12 UO/US/U – w zakresie dotycz cym realizowania celu publicznego.
Rozdzia 3.
Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego
§ 5. 1. Obszar planu obejmuje cz ciowo tereny zabudowy ródmiejskiej. Do terenów zabudowy
ródmiejskiej zalicza si tereny A16 U i A19 UC oraz cz ci terenów A2 MW/U, A3 MN/MW (tylko od
strony ulicy Katedralnej), A14 MN, A17 MN/MW, A18 MW(U), B12 MW(U), B13 U, B14 UO oraz B18
U po onych w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Wyznacza si miejsca lokalizacji zieleni kszta tuj cej pierzeje kwarta ów, zgodnie z rysunkiem planu,
w których ustala si zasad kszta towania elewacji zielonej od strony miejsc i terenów publicznie dost pnych
w formie zwartych masywów drzew i krzewów lub ywop otów.
3. Ustala si istniej ce i projektowane do nasadze szpalery drzew maj ce szczególne znaczenie dla
kszta towania przestrzeni ulic (KD) i innych wn trz urbanistycznych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Okre la si zasady usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do terenów publicznie dost pnych
i granic przyleg ych dzia ek budowlanych poprzez wyznaczenie na rysunku planu obowi zuj cych i
nieprzekraczalnych linii zabudowy:
1) ustala si nakaz lokalizowania nowych budynków, budynków rozbudowywanych i nadbudowywanych oraz
innych budowli nadziemnych nieb cych liniami przesy owymi i sieciami uzbrojenia terenu zgodnie
z wyznaczonymi liniami zabudowy, z uwzgl dnieniem pkt. 2-6;
2) dopuszcza si przebudow istniej cych budynków oraz innych budowli nadziemnych nieb cych liniami
przesy owymi i sieciami uzbrojenia terenu usytuowanych niezgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy,
natomiast zakazuje si ich nadbudowy i rozbudowy poza wyznaczone linie zabudowy;
3) budynki z podcieniami w parterach ustala si lokalizowa tak, aby zewn trzna kraw
podcienia
pokrywa a si z obowi zuj
lini zabudowy albo znajdowa a si od wewn trznej strony nieprzekraczalnej
linii zabudowy;
4) w obowi zuj cej linii zabudowy ustala si zlokalizowa przynajmniej 60% szeroko ci elewacji budynku;
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5) zakazuje si , aby balkony (przy wysoko ci liczonej od spodu p yty balkonowej do górnej kraw dzi
por czy), loggie, werandy, wykusze i nadwieszenia wystaj ce poza obrys budynku przekracza y 40%
powierzchni elewacji budynku zlokalizowanej w obowi zuj cej linii zabudowy lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy;
6) ustala si , e linie zabudowy nie dotycz :
a) podziemnych cz ci budynków, które nie wystaj ponad poziom terenu wi cej ni 0,5 m,
b) innych budowli podziemnych, które nie wystaj ponad poziom terenu, w tym gara y podziemnych,
przej podziemnych;
c) ramp, pochylni, schodów, podjazdów do budynków lub do kondygnacji podziemnych, lokalizowanych
w granicach dzia ki budowlanej,
d) wolno stoj cych stacji transformatorowych oraz altanek mietnikowych - lokalizowanych na terenach
zabudowy mieszkaniowej;
7) dopuszcza si lokalizacj zabudowy bezpo rednio przy granicy z s siedni dzia
budowlan na terenach
A1 U, A2 MW/U, A3 MN/MW, A4 MN, A8 U/MN, A9 U, A10 U/MN, A17 MN/MW, A18 MW(U), B1
U/MN, B12 MW(U), B13 U, B16 MW(U), B17 MW(U), B18 U, B19 MW(U), B26 MN(U), C5 U,
C7 U/MN i w miejscach wskazanych na rysunku planu lini zabudowy umieszczon w granicy dzia ki oraz
na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bli niaczej i szeregowej, chyba e ustalenia
szczegó owe stanowi inaczej, za wyj tkiem sytuacji, w których narusza to wymagania przepisów prawa,
w zwi zku z istniej
zabudow ;
8) dopuszcza si lokalizacj zabudowy w odleg ci 1,5m od granicy z s siedni dzia
budowlan na
terenach A4 MN i B2 MN oraz w miejscach wyznaczonych na rysunku planu lini zabudowy zaplanowan
we wskazanej odleg ci od linii rozgraniczaj cej.
5. W ramach kszta towania elewacji zabudowy od strony miejsc i terenów publicznie dost pnych wyznacza
si :
1) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu, dla których ustala si nast puj ce zasady zabudowy
i zagospodarowania:
a) w przypadku lokalizacji w parterach budynków mieszkalnych lokali us ugowych wyposa onych
w osobne wej cie, nakazuje si , aby lokale te by y bezpo rednio dost pne lub widoczne od strony ulicy
publicznej (KD),
b) elewacje budynków od strony ulic publicznych (KD) nakazuje si wykona z zastosowaniem
szlachetnych materia ów wyko czeniowych: kamienia elewacyjnego lub naturalnego, tynków
szlachetnych, ceg y elewacyjnej lub ok adziny z drewna naturalnego, metali, w co najmniej 20%
powierzchni elewacji,
c) nakazuje si , aby projektowane ogrodzenia mia y równ wysoko (± 10%) w stosunku do przynajmniej
jednego z ogrodze s siednich, spe niaj cego ustalenia par. 7 ust. 2 pkt. 3,
d) ustalenia lit. a i b nakazuje si stosowa dla budynków zlokalizowanych w pierwszej linii zabudowy od
strony ulic publicznych (KD), których elewacja frontowa jest zlokalizowana w odleg ci do 20m od
wyznaczonej na rysunku planu pierzei eksponowanej,
e) ustale lit. a-d nie nakazuje si stosowa do budynków obj tych ochron w planie;
2) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu, dla których ustala si nast puj ce zasady zabudowy
i zagospodarowania:
a) ustala si lokalizacj lokali us ugowych co najmniej w parterach nowo realizowanych budynków; ustala
si dost pno nowo projektowanych lokali us ugowych bezpo rednio od strony ulicy publicznej (KD),
b) elewacje budynków od strony ulic publicznych (KD) nakazuje si wykona z zastosowaniem
szlachetnych materia ów wyko czeniowych: kamienia elewacyjnego lub naturalnego, tynków
szlachetnych, ceg y elewacyjnej, metali lub ok adziny z drewna naturalnego,

Id: 13703AEC-B156-45AF-820F-A6040C31998E. Podpisany

Strona 8

c) nakazuje si , aby projektowane ogrodzenia mia y równ wysoko (± 10%) w stosunku do przynajmniej
jednego z ogrodze s siednich, spe niaj cego ustalenia par. 7 ust. 2 pkt. 1,
d) ustalenia lit. a i b nakazuje si stosowa dla budynków zlokalizowanych w pierwszej linii zabudowy od
strony ulic publicznych (KD), których elewacja frontowa jest zlokalizowana w odleg ci do 20m od
wyznaczonej na rysunku planu pierzei us ugowej,
e) ustale lit. a-d nie nakazuje si stosowa do budynków obj tych ochron w planie.
6. Ustala si zasad lokalizowania ównych wej do projektowanych budynków us ugowych od strony
wyznaczonych w planie miejsc i terenów publicznie dost pnych.
7. Ustala si zasady kszta towania materia ów i kolorystyki elewacji budynków:
1) nakazuje si stosowa tynki w kolorach pastelowych o niskiej intensywno ci zabarwienia oraz bia ym;
2) zakazuje si stosowania tynków w kolorach intensywnych i jaskrawych w stopniu wy szym ni 30%
powierzchni danej elewacji;
3) dla budynków usytuowanych bezpo rednio przy granicy z s siedni dzia
budowlan , przylegaj cych do
siebie, nakazuje si stosowa zbli on kolorystyk tynku, jak budynku na dzia ce s siedniej, spe niaj cego
ustalenia pkt. 1 i 2;
4) zakazuje si stosowania ok adziny PCV;
5) zakazuje si stosowania tynków czarnych;
6) zakazuje si stosowania przeszklenia elewacji w stopniu wy szym ni 60% ca ej powierzchni danej
elewacji, z uwzgl dnieniem pkt.7;
7) zakazuje si stosowania przeszklenia elewacji dominant w stopniu wy szym ni 90% ca ej powierzchni
danej elewacji;
8) zakazuje si stosowania przeszkle refleksyjnych, daj cych lustrzane odbicie otoczenia na powierzchni
wi kszej ni 15% ca ej powierzchni danej elewacji, z uwzgl dnieniem ustale par. 9 ust. 5 pkt. 6.
8. Ustala si warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych:
1) zakazuje si lokalizowania budynków gara owych wolno stoj cych na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej MN/MW;
2) dopuszcza si lokalizowanie budynków gara owych wolno stoj cych na terenach MN, MN(U), U/MN/MW
i U/MN wy cznie w g bi dzia ki;
3) zakazuje si lokalizowania budynków gospodarczych na obszarze planu.
9. Wyznacza si osie kompozycyjne, osie widokowe i otwarcia widokowe, zgodnie z rysunkiem planu
oraz ustala si zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, w obr bie których osie lub otwarcia s
zlokalizowane:
1) w odleg ci 15 m od osi kompozycyjnej albo osi widokowej (w granicach obszaru planu) ustala si zakaz
lokalizowania: reklam i s upów og oszeniowych, oraz tymczasowych obiektów budowlanych - za
wyj tkiem wyznaczonych na rysunku planu miejsc dopuszczalnego sytuowania kiosków; drzew oraz
zieleni wy szej ni 1 m - za wyj tkiem wyznaczonych w planie szpalerów drzew;
2) osie kompozycyjne i osie widokowe nale y uwzgl dnia w zagospodarowaniu terenu poprzez
kszta towanie budynków, zieleni, uk adu i wzoru posadzek, ogrodze , obiektów ma ej architektury i mebli
ulicznych;
3) w otwarciu widokowym (w granicach obszaru planu) ustala si zakaz lokalizowania: reklam i s upów
og oszeniowych, tymczasowych obiektów budowlanych - za wyj tkiem wyznaczonych na rysunku planu
miejsc dopuszczalnego sytuowania kiosków; drzew oraz zieleni wy szej ni 1 m - za wyj tkiem
wyznaczonych w planie szpalerów drzew;

Id: 13703AEC-B156-45AF-820F-A6040C31998E. Podpisany

Strona 9

4) w odleg ci 15 m od osi widokowej, osi kompozycyjnej i w otwarciu widokowym ustala si nakaz
realizacji ogrodze poszczególnych dzia ek budowlanych i terenów, jako a urowych w minimum 60%
powierzchni tego ogrodzenia; ustalenia nie nakazuje si stosowa do ogrodze terenów cmentarzy ZC.
10. Wyznacza si dominanty przestrzenne, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegó owymi dla
poszczególnych terenów; dla dzia ek budowlanych, na których zlokalizowano dominanty przestrzenne ustala
si :
1) wyró nienie budynku lub cz ci budynku stanowi cego dominant przestrzenn poprzez detal, form
architektoniczn , materia , kolor elewacji lub lokalizacj g ównego wej cia do budynku;
2) maksymaln wysoko
budynku lub cz ci budynku stanowi cych dominant przestrzenn , jak
maksymaln wysoko zabudowy okre lon w ustaleniach szczegó owych dla poszczególnych terenów;
3) zakaz lokalizacji reklam i s upów og oszeniowych w odleg
6 ust. 3 pkt. 4 lit h;

ci bli szej ni

4) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych w odleg
w ust. 13 pkt. 3.

okre lone w par.

ci mniejszej ni

okre lona

11. Wyznacza si dominanty wysoko ciowe ze stref ich dopuszczalnej lokalizacji, zgodnie z rysunkiem
planu i ustaleniami szczegó owymi dla poszczególnych terenów; dla dzia ek budowlanych, na których
zlokalizowano dominanty wysoko ciowe ze stref ich dopuszczalnej lokalizacji ustala si :
1) wyró nienie budynku lub cz ci budynku stanowi cego dominant wysoko ciow poprzez form
architektoniczn wyró niaj
si wysoko ci w stosunku do pozosta ej cz ci budynku lub s siaduj cych
budynków;
2) w granicach strefy dopuszczalnej lokalizacji dominanty wysoko ciowej dopuszcza si lokalizacj budynku
lub jego cz ci o wysoko ci wi kszej ni maksymalna wysoko budynków na tym terenie; maksymalna
wysoko budynku lub jego cz ci zlokalizowanego w strefie dopuszczalnej lokalizacji dominanty
wysoko ciowej jest okre lona dla danego terenu w ustaleniach szczegó owych;
3) zakaz lokalizacji reklam i s upów og oszeniowych w odleg
6 ust. 3 pkt. 4 lit h;

ci bli szej ni

4) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych w odleg
w ust. 13 pkt. 3.

okre lone w par.

ci mniejszej ni

okre lona

12. Wyznacza si miejsca lokalizacji dominant plastycznych – pomników, rze b, krzy y, fontann, zgodnie
z rysunkiem planu; dopuszcza si lokalizacj elementów rze biarskich w formie p yt wbudowanych
w posadzk i tablic montowanych na cianach budynków, niestanowi cych reklamy lub szyldu, o powierzchni
nie wi kszej ni 4 m2.
13. W zakresie lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych ustala si :
1) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych kubaturowych, trwale zwi zanych z gruntem
na ca ym obszarze planu; ustalenie nie dotyczy wiat przystankowych oraz kiosków lokalizowanych
w wyznaczonych na rysunku planu miejscach dopuszczalnego sytuowania kiosków;
2) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, niepo czonych trwale z gruntem, na terenach
U, U/PR, U/MN, MW(U), MW/U, U(MW), MN, U/MN, U/MN/MW, UC w odleg ci do 20m od strony
miejsc i terenów publicznie dost pnych, chyba e ustalenia ogólne lub szczegó owe stanowi inaczej;
3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych w odleg ci mniejszej ni 50 m od budynku
lub cz ci budynku stanowi cej dominant wysoko ciow wraz ze stref jej dopuszczalnej lokalizacji lub
dominant przestrzenn ;
4) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych na terenie zieleni izolacyjnej D21 ZI i terenach
cmentarzy ZC.
Rozdzia 4.
Zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych
§ 6. 1. Na terenie planu dopuszcza si lokalizowanie:
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1) s upów og oszeniowych;
2) reklam o powierzchniach nie wi kszych ni 3 m2 (ograniczenie powierzchni nie dotyczy przystanków
komunikacji miejskiej, z uwzgl dnieniem ust.3 pkt.8), w tym reklam dwustronnych o powierzchni ka dej
ze stron nie wi kszej ni 3 m2, wy cznie na terenach: ulic publicznych (KD), jak równie na terenie
dzia ek budowlanych przylegaj cych do tych terenów, z uwzgl dnieniem ust. 3;
3) szyldów reklamowych o powierzchniach nie wi kszych ni 1,2 m2 oraz szyldów semaforowych
i zwiastunów szyldów o powierzchniach nie wi kszych ni 0,5m2, z uwzgl dnieniem ust. 3.
2. Dopuszcza si sytuowanie miejskich znaków informacyjnych.
3. Ustala si zasady rozmieszczania reklam polegaj ce na:
1) dopuszczeniu umieszczania reklam na elewacjach budynków, za wyj tkiem budynków na terenach
zabudowy ródmiejskiej oraz budynków obj tych ochron w planie, pod warunkiem:
a) nie przekraczania 3m2 powierzchni reklamowej,
b) nie przes aniania okien ani detali architektonicznych;
2) ograniczeniu realizacji wolnostoj cych reklam do:
a) s upów og oszeniowych,
b) pylonów reklamowych, o wysoko ci do 3,0m i powierzchni reklamowej nie przekraczaj cej 3m2, na
terenach ulic publicznych KDL i KDD, jak równie na terenie dzia ek budowlanych przylegaj cych do
tych terenów;
3) zakazie monta u ekranów wizyjnych, telebimów w obszarach A, B i C;
4) okre leniu minimalnych odleg
zagospodarowania:

ci mi dzy wolno stoj cymi no nikami reklamy, a innymi elementami

a) 30m od innych wolno stoj cych no ników reklamy,
b) 10m od znaków drogowych i wolno stoj cych miejskich znaków informacyjnych,
c) 20m od skrzy owania ulic miejskich (kraw

jezdni przy skrzy owaniu),

d) 2,5m od kraw dzi jezdni poza skrzy owaniem, latarni ulicznych,
e) 3m od pnia drzewa,
f) 10m od przej cia dla pieszych,
g) 15m od: pomnika przyrody i wyznaczonej w planie osi widokowej i osi kompozycyjnej,
h) 50m od: budynków obj tych ochron w planie, wyznaczonego w planie budynku lub cz
budynku
stanowi cego dominant wysoko ciow wraz ze stref jej dopuszczalnej lokalizacji lub dominant
przestrzenn ;
5) nakazie stosowania w jednym ci gu komunikacyjnym, jednakowo ukierunkowanych reklam, zawieszonych
na jednej wysoko ci, mo liwie w jednakowych odleg ciach;
6) zakazie sytuowania reklam:
a) na budynkach obj tych ochron w planie, wskazanych na rysunku planu,
b) na terenach ZI, UO, UO/US/U, ZC i UC,
c) na latarniach ulicznych,
d) w szpalerach drzew wzd

ulic,

e) w sposób powoduj cy pogarszanie warunków wegetacyjnych drzew lub przycinanie ga zi,
f) na ogrodzeniach,
g) na urz dzeniach naziemnych infrastruktury technicznej,
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h) w sposób ograniczaj cy widoczno

z kamer miejskiego systemu monitoringu,

i) na obiektach ma ej architektury, chyba, e obiekty te s projektowane specjalnie, jako no niki reklamy,
j) na attyce budynku, na dachach, balustradach balkonów i tarasów,
k) na attyce wiaty przystankowej lub jej dachu,
l) na kioskach,
m) w wyznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej;
7) dopuszczeniu realizacji reklam remontowych umieszczonych na rusztowaniu jedynie na czas rzeczywistego
prowadzenia prac remontowych, w okresie nie d szym ni 15 miesi cy;
8) dopuszczeniu umieszczania reklam na przystankach komunikacji miejskiej pod warunkiem, e na ka dej
wiacie maksymalnie umieszczone b
dwa dwustronne pola reklamowe o powierzchni nie wi kszej ni
4,0 m2 ka de, przy czym czna powierzchnia reklam nie mo e przekracza 50 % powierzchni ca kowitej
cian;
9) dopuszczeniu umieszczania na cianie budynku szyldów reklamowych, o powierzchni nie wi kszej ni 1,2
m2 ka dy, z uwzgl dnieniem pkt. 10, usytuowanych w taki sposób, by ich zewn trzne kraw dzie by y
oddalone od kraw dzi tabliczek adresowych o co najmniej 0,5 m;
10) nakazie stosowania stylizowanych szyldów reklamowych, w kutych ramach, na kutych, kowalsko
wykonanych wysi gnikach, na terenach ulic publicznych: 1 KDZ ul. Wojskowa i 2 KDZ ul. Pi sudskiego
oraz na terenach: A1 U i A18 MW(U), B12 MW(U), B13 U w cz ciach po onych w strefie ochrony
zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu.
Rozdzia 5.
Zasady i warunki sytuowania ogrodze
§ 7. 1. Okre la si zasady sytuowania ogrodze :
1) od strony ulic publicznych (KD) ustala si lokalizacj ogrodzenia w linii rozgraniczaj cej terenu, przy
dopuszczalnym miejscowym wycofaniu ogrodzenia w g b terenu nie wi kszym ni 1,5 m; ustalenie
nie dotyczy przypadków, gdy konieczne jest miejscowe wycofanie ogrodzenia w g b terenu z powodu
istniej cych przeszkód, a w szczególno ci infrastruktury technicznej i drzew oraz w miejscach sytuowania
bram wjazdowych;
2) zakazuje si lokalizowania ogrodze
wewn trznych (KDW);

wewn trznych na terenach ulic publicznych (KD) i dróg

3) nie uwa a si za ogrodzenia obiektów ma ej architektury takich jak pacho ki, s upki, pojemniki z zieleni ,
sezonowe ogródki kawiarniane;
4) zakazuje si realizacji ogrodze oraz obiektów ma ej architektury pomi dzy terenami dróg wewn trznych
(KDW) a terenami ulic publicznych (KD);
5) zakazuje si przegradzania ci gów pieszych przebiegaj cych w liniach rozgraniczaj cych innych terenów;
6) zakazuje si realizacji ogrodze terenu obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m²
(UC).
2. Okre la si warunki, jakie powinny spe nia ogrodzenia poszczególnych dzia ek budowlanych i terenów,
lokalizowane od strony ulic publicznych (KD) i dróg wewn trznych (KDW), z wyj tkiem terenów zieleni
izolacyjnej (ZI) i terenów cmentarzy (ZC):
1) zakazuje si realizacji ogrodze od strony linii rozgraniczaj cych ulic: 1 KDZ ul. Wojskowa i 2 KDZ ul.
Pi sudskiego; zakaz nie dotyczy dzia ek, na których znajduj si budynki obj te ochron w planie;
2) dopuszcza si wydzielenia od strony ulic wymienionych w pkt 1 przy pomocy niskich murków, stopni,
obiektów ma ej architektury o 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), a tak e grodzenie przej bramowych ogrodzeniem a urowym w minimum
80% powierzchni ogrodzenia z zachowaniem mo liwo ci przej cia lub przejazdu;
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3) maksymalna wysoko ogrodzenia nie mo e przekracza 1,8 m od poziomu terenu; ustalenie nie dotyczy
ogrodze boisk sportowych;
4) w przypadku realizacji budynku z us ugami w parterze, dopuszcza si
i zlokalizowanie go w linii zabudowy;

wycofanie ogrodzenia

5) ustala si na terenach MN, U/MN/MW i U/MN realizacj ogrodzenia a urowego w minimum 30%
powierzchni tego ogrodzenia, z uwzgl dnieniem ustale par. 5 ust. 9, z coko em do wysoko ci
maksymalnie 0,4m od poziomu terenu;
6) ustala si na pozosta ych terenach, niewymienionych w pkt. 6, realizacj ogrodzenia a urowego
w minimum 60% powierzchni tego ogrodzenia, z coko em do wysoko ci maksymalnie 0,4m od poziomu
terenu;
7) ustala si realizacj ogrodze boisk sportowych, jako a urowych od poziomu terenu (bez coko u);
8) zakazuje si realizacji ogrodze z prefabrykowanych elementów (prz se ) betonowych.
3. Okre la si warunki, jakie powinny spe nia ogrodzenia na terenach zieleni izolacyjnej ZI:
1) zakazuje si realizacji ogrodze terenów zieleni izolacyjnej ZI;
2) dopuszcza si wydzielenia terenów przy pomocy niskich murków, stopni, obiektów ma ej architektury
o maksymalnej wysoko ci do 60 cm od poziomu terenu, wykonanych z materia ów harmonizuj cych
z otoczeniem (kamie naturalny lub sztuczny, szk o, drewno, stal szlachetna);
3) dopuszcza si lokalizowanie ogrodze miejsc przeznaczonych na place zabaw dla dzieci o powierzchni
nie wi kszej ni 1000m2; maksymalna wysoko ogrodzenia nie mo e przekracza 1,2 m od poziomu
terenu;
4) dopuszcza si lokalizowanie ogrodze boisk sportowych;
5) dopuszcza si ogrodzenie sezonowych ogródków kawiarnianych, usytuowanych w sposób nie koliduj cy
z funkcjami i sposobem zagospodarowania terenów; maksymalna wysoko
ogrodzenia nie mo e
przekracza 1,2 m od poziomu terenu;
6) ustala si realizacj ogrodze , o których mowa w ust. 3 pkt. 3 i 4, jako a urowych od poziomu terenu (bez
coko u).
4. Okre la si warunki, jakie powinny spe nia ogrodzenia terenów cmentarzy:
1) ustala si zachowanie istniej cych ogrodze pe nych terenów cmentarzy C1 ZC i C2 ZC;
2) w ogrodzeniach terenów cmentarzy C1 ZC i C2 ZC powinny znajdowa si wej cia: bramy, furtki lub
wej cia niezamykane, przynajmniej w miejscach wskazanych na rysunku planu;
3) ustala si zachowanie istniej cego ogrodzenia ceglanego terenu cmentarza B29 ZC, zgodnie z jego
historycznym charakterem;
4) w ogrodzeniu terenu cmentarza B29 ZC powinny znajdowa si wej cia: bramy lub furtki, przynajmniej
w miejscach wskazanych na rysunku planu.
Rozdzia 6.
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 8. 1. Wyznacza si granice terenów zieleni obejmuj cych: tereny zieleni izolacyjnej (ZI) i tereny
cmentarzy (ZC), dla których okre la si nast puj ce zasady ochrony:
1) ustala si ochron istniej cej warto ciowej zieleni, a w szczególno ci drzew o du ych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych;
2) ustala si nasadzenia drzew (z uwzgl dnieniem ogranicze spowodowanych lokalizacj linii
energetycznych) i krzewów oraz zieleni izolacyjnej; uzupe nianie zieleni, wymian drzew chorych
i zamieraj cych na nowe;
3) ustala si obowi zek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnych pokrytych ro linno ci , zgodnie ze
wska nikami okre lonymi w ustaleniach szczegó owych dla poszczególnych terenów.
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2. Dla terenów ulic ustala si :
1) obowi zek zachowania i uzupe nienia istniej cych szpalerów drzew oraz nasadzenia szpalerów drzew,
wyznaczonych na rysunku planu; lokalizacja szpaleru drzew w przekroju ulicy mo e podlega zmianom;
dopuszcza si wymian drzew chorych i zamieraj cych na nowe;
2) obowi zek wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej o szeroko ci
nie mniejszej ni 1,5m dla szpaleru drzew albo powierzchni nie mniejszej ni kwadrat 1,5 m x 1,5 m wokó
ka dego drzewa; dopuszcza si stosowanie poziomych i pionowych os on drzew, systemów
nawadniaj cych lub napowietrzaj cych, barierek ochronnych o wysoko ci nie przekraczaj cej 40 cm od
poziomu chodnika;
3) zakaz lokalizowania innych obiektów, w szczególno ci miejsc parkingowych, elementów reklamowych
i elementów informacji miejskiej, na wydzielonych trawnikach, pasach zieleni i powierzchniach wokó
drzew okre lonych w pkt. 2.
3. Dla terenów dzia ek budowlanych ustala si :
1) ochron istniej cego warto ciowego drzewostanu, szczególnie na terenach zabudowy mieszkaniowej (MN,
U/MN, MW, MW(U), MW/U, MN/MW, U/MN/MW), us ug o wiaty (UO) oraz terenach us ug o wiaty
oraz sportu i rekreacji i us ug (UO/US/U); przy czym dopuszcza si mo liwo wycinki drzew i krzewów
koliduj cych z zabudow ;
2) nakaz stosowania urz dze grzewczych, zgodnie z par. 15 ust.5;
3) zakaz lokalizowania obiektów i urz dze , które mog powodowa przekroczenia dopuszczalnych
standardów jako ci rodowiska (norm okre lonych w przepisach prawa) poza dzia
budowlan , na której
zlokalizowane; w szczególno ci zakazuje si lokalizowania: stacji paliw na ca ym obszarze planu,
z wyj tkiem terenu D15 U/PR, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni
samochodowych na terenach MN, U/MN (za wyj tkiem D16 U/MN), MN/MW, U/MN/MW, MW/U, MW,
MW(U), UO, UO/US/U, UC oraz warsztatów samochodowych na terenach U(MW).
4. W zakresie ochrony przed ha asem ustala si :
1) obowi zek traktowania faktycznie zagospodarowanych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej MN/MW i terenów
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, jako tereny pod zabudow mieszkaniow ;
2) obowi zek traktowania faktycznie zagospodarowanych terenów us ug i zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej U/MN, terenów us ug, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej
U/MN/MW, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem us ug MW(U), terenów
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ug MW/U i terenów us ugowych z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej U(MW), jako tereny na cele mieszkaniowo- us ugowe;
3) obowi zek traktowania faktycznie zagospodarowanych terenów us ug o wiaty UO i terenów us ug o wiaty
oraz sportu i rekreacji i us ug UO/US/U, jako tereny pod budynki zwi zane ze sta ym lub czasowym
pobytem dzieci i m odzie y;
4) terenów us ugowych U, terenów obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m2 UC,
terenów us ug i produkcji U/PR, terenów cmentarzy ZC, terenów zieleni izolacyjnej ZI i terenów obiektów
i urz dze elektroenergetycznych I-E - nie zalicza si do terenów, dla których ustala si dopuszczalne
poziomy ha asu, z uwzgl dnieniem przepisów prawa.
5. Na obszarze planu ustala si :
1) zakaz lokalizacji zak adów o zwi kszonym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemys owej;
2) zakaz lokalizacji zak adów o du ym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemys owej;
3) zakaz przedsi wzi mog cych zawsze znacz co oddzia ywa na rodowisko za wyj tkiem inwestycji celu
publicznego z zakresu czno ci publicznej oraz stacji paliw na terenie D15 U/PR.
6. W zakresie przeciwdzia ania powstawaniu zanieczyszcze
Wojskowej i 3 KDZ Warszawskiej ustala si :
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1) przy przebudowie ulic istniej cych: 2 KDZ Pi sudskiego, 1 KDZ Wojskowej i 3 KDZ Warszawskiej ustala
si nakaz wprowadzenia rozwi za technicznych i przestrzennych sprzyjaj cych ograniczaniu powstawania
i rozprzestrzeniania si ha asu i drga , w szczególno ci poprzez wymian nawierzchni, zmiany
w organizacji ruchu;
2) nakaz kszta towania zieleni izolacyjnej na terenie ulicy poprzez:
a) zachowanie i uzupe nienie istniej cych szpalerów drzew,
b) stosowanie gatunków ro lin odpornych na trudne warunki miejskie;
3) zakazuje si lokalizowania ekranów akustycznych.
7. W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami terenów przylegaj cych do ulic 2 KDZ Pi sudskiego,
1 KDZ Wojskowej i 3 KDZ Warszawskiej oraz przylegaj cych do linii kolejowej ustala si :
1) realizacj nowej zabudowy zlokalizowanej od strony ulic lub linii kolejowej w sposób uwzgl dniaj cy
rzeczywisty poziom ha asu lub potencjalne zanieczyszczenia zwi zane z ha asem i drganiami zwi zane
z istniej cymi ulicami i lini kolejow , poprzez zastosowanie rozwi za konstrukcyjno-budowlanych
zapewniaj cych w ciwe warunki akustyczne w pomieszczeniach okre lone w przepisach prawa, a w
szczególno ci przegród zewn trznych o wysokiej izolacyjno ci, w budynkach, obiektach i pomieszczeniach
przeznaczonych na sta y pobyt ludzi;
2) dopuszcza si renowacj akustyczn budynków istniej cych, czyli przebudow budynku, której celem jest
zabezpieczenie wn trz budynku przed ha asem i drganiami z zewn trz, obni enie lub t umienie ha asów
i drga , w szczególno ci poprzez: wprowadzenie okien o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej,
renowacj elewacji, przebudow wn trz;
3) w budynkach i lokalach po onych przy ulicach lub linii kolejowej dopuszcza si zmian funkcji
pomieszcze mieszkalnych lub innych pomieszcze o funkcjach chronionych nara onych na ha as na
funkcje biurowe, us ugowe, techniczne; od strony ulic lub linii kolejowej nale y lokalizowa przede
wszystkim pomieszczenia pomocnicze, chyba e zastosowane przegrody zapewniaj zachowanie
ciwego klimatu akustycznego wewn trz pomieszcze ;
4) dopuszcza si wprowadzanie budynków o funkcjach us ugowych i biurowych w pierzei ulic lub od strony
linii kolejowej stanowi cych izolacj akustyczn dla zabudowy w g bi terenów;
5) ustala si wprowadzenie zieleni izolacyjnej , w szczególno ci pasów zwartej zieleni o szeroko ci minimum
10m lub kilku pasów oddzielonych szczelin powietrzn o cznej szeroko ci 10m na terenach:
B20 MN(U), B22 U/MN, B21 MN(U) – dla cz ci z ustalon nieprzekraczaln lini zabudowy od strony
linii kolejowej oraz B19 MW(U) – dla cz ci z ustalon granic strefy ogranicze w zagospodarowaniu
w s siedztwie linii kolejowej, z uwzgl dnieniem przepisów prawa.
8. Na obszarze planu nie wyst puj drzewa obj te prawn form ochrony przyrody.
9. Ustala si ochron w planie warto ciowego drzewa wskazanego na rysunku planu na terenie ul.
Sportowej 2 KDD, na powierzchni wymagaj cej specjalnego opracowania posadzki (przeznaczonej g ównie dla
ruchu pieszego).
10. W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym ustala si nakaz lokalizacji
obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w odleg ciach bezpiecznych (okre lonych przez przepisy prawa) od
istniej cych i planowanych urz dze
wytwarzaj cych pola elektromagnetyczne, w tym linii
elektroenergetycznych wysokiego napi cia 110 kV, z uwzgl dnieniem ustale par. 17 ust.1.
11. Obszar planu znajduje si w granicach g ównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 223 „Zbiornik
mi dzymorenowy rzeki górny Liwiec”, dla którego wymagania ochrony okre laj przepisy odr bne.
Rozdzia 7.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 9. 1. Podlegaj ochronie: wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków cmentarz
rzymsko - katolicki, nr rejestru A-429 z dnia 17.12.1993 r. (teren C1 ZC), cmentarz wojenny nr rejestru A432 z dnia 17.12.1993 r. (teren C2 ZC), cmentarz ydowski nr rejestru A-431 z dnia 17.12.1993 r. (teren B29
ZC). Wymagania ochrony obszarów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków okre laj przepisy odr bne.
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2. Ustala si ochron obiektów zabytkowych uj tych w gminnej ewidencji zabytków: Kaplicy na
cmentarzu rzymsko – katolickim, Kaplicy grobowej Gorgoszów na cmentarzu rzymsko – katolickim i Kaplicy
prawos awnej p.w. Zmartwychwstania Pa skiego na cmentarzu parafialnym, po onych przy
ul. Cmentarnej 46 (teren C1 ZC) oraz Pomnika na cmentarzu wojennym po onego przy ul. Cmentarnej
48 (teren C2 ZC), oznaczonych na rysunku planu jako kaplice cmentarne i pomnik wpisane do ewidencji
zabytków i obj te ochron w planie, zgodnie z ustaleniami szczegó owymi.
3. Ustala si ochron obiektów zabytkowych uj tych w gminnej ewidencji zabytków – szko y i domów
po onych przy: ul. Szkolnej 2 (teren B14 UO, budynek szko y zlokalizowany w pierzei ul. Szkolnej),
ul. Szkolnej 25 i 27 (teren B20 MN), ul. Szkolnej 49 (teren B21 MN), ul. Pi sudskiego 76, 78 i 86 (teren
A18 MW(U)), Pi sudskiego 96, 10. Lutego 1, 5 i 7 (teren B12 MW(U)) oraz przy ul. Pi sudskiego 100/102
(teren B13 U) oznaczonych na rysunku planu jako budynki obj te ochron w planie, zgodnie z ustaleniami
szczegó owymi.
4. Ustala si stref pe nej ochrony elementów historycznej struktury przestrzennej kz_PO, w której:
1) ustala si zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania kwarta ów zabudowy, ulic
i placów, cmentarzy, szpalerów ro linno ci wysokiej, osi widokowych i kompozycyjnych;
2) zakazuje si wytyczania nowych ulic zmieniaj cych za enia zachowanego historycznego uk adu
komunikacyjnego i przestrzennego (nie dotyczy koniecznych do obs ugi terenu dróg dojazdowych);
3) nakazuje si stosowanie stylowych latarni dostosowanych do historycznego otoczenia;
4) ustala si zachowanie historycznie ukszta towanych podzia ów parcelacyjnych;
5) ustala si zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych od strony miejsc
i terenów publicznie dost pnych.
5. Ustala si stref ochrony zachowanych elementów zabytkowych kz_OZ, w której ustala si :
1) nakaz zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, czyli utrzymania istniej cej sieci
ulic, alei, szpalerów, osi widokowych i kompozycyjnych;
2) nakaz zachowania historycznie ukszta towanych podzia ów parcelacyjnych na obszarach uzupe nianej
i zachowanej zabudowy historycznej poprzez kszta towanie nowych obiektów, dla których ustala si
obowi zek podzia ów elewacji frontowych na fragmenty odpowiadaj ce historycznym podzia om
parcelacyjnym o szeroko ci 12-25m;
3) zakaz nadbudowy chronionych obiektów o sko czonej formie architektonicznej;
4) nakaz uzupe nianie pierzei ulic zabudow typu kamienic (ustalenie dotyczy terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej: MW, MW(U), MW/U);
5) zakaz stosowania przeszklenia elewacji w stopniu wy szym ni 40% ca ej powierzchni danej elewacji;
6) zakaz stosowania na elewacjach przeszkle refleksyjnych, daj cych lustrzane odbicie otoczenia;
7) nakaz stosowania stylowych latarni dostosowanych do historycznego otoczenia;
8) nakaz monta u skrzynek przy czeniowych elektrycznych
eksponowanych, takich jak tylne elewacje i bramy;

i gazowych

w miejscach

najmniej

9) ustala si zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych od strony miejsc
i terenów publicznie dost pnych.
6. W zakresie ochrony historycznie ukszta towanego uk adu ulic obejmuj cego ulice: Cmentarna
2 KDL, Cmentarna 5 KDD (pomi dzy ul. 11 KDL i ul. Reymonta 7 KDD), Piaskowa 3 KDL (pomi dzy ul.
11 KDL i ul. Cich 10 KDD), ul. Pi sudskiego 2 KDZ (pomi dzy ul. Sportow 2 KDD i ul. 10. Lutego 1 KDL),
ul. Wojskowa 1 KDZ oraz 11 KDL ustala si :
1) zakaz zmiany przebiegu istniej cych ulic;
2) ustala si , jako zasad przy kszta towaniu nowej zabudowy i rozbudowie istniej cej zabudowy
przylegaj cej do ulic: Wojskowej 1 KDZ i Pi sudskiego 2 KDZ (pomi dzy ul. Sportow 2 KDD i ul. 10.
Lutego 1 KDL) utrzymanie historycznego charakteru ulic; dla zabudowy przyulicznej ustala si :
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a) zachowanie zabudowy pierzejowej, z przejazdami bramnymi na podwórze,
b) lokalizacj zabudowy bezpo rednio przy granicy z s siedni dzia
budowlan , tworz
pierzej
ci
, zgodnie z rysunkiem planu, za wyj tkiem sytuacji, w których narusza to wymagania przepisów
prawa, w zwi zku z istniej
zabudow ,
c) w przypadku realizowania budynku na kilku dzia kach, ustala si zachowanie podzia ów szeroko ci
elewacji poszczególnych fragmentów budynku, tworz cego pierzej ci
, nie d sz ni szeroko
frontu dzia ki (wynikaj ca z historycznej parcelacji dzia ek); zabudowy tej nie dotycz ustalenia
dotycz ce maksymalnej szeroko ci elewacji budynków (par.11 ust. 1 pkt 5).
Rozdzia 8.
Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych
§ 10. 1. W obszarze planu nie wyst puj obszary przestrzeni publicznej.
2. Wyznacza si uk ad miejsc i terenów publicznie dost pnych, w sk ad którego wchodz :
1) g ówne miejsca i tereny publicznie dost pne obejmuj ce:
a) ulice zbiorcze: 1 KDZ ul. Wojskowa, 2 KDZ ul. Pi sudskiego, 3 KDZ ul. Warszawska,
b) ulice lokalne: 1-11 KDL,
c) ulice dojazdowe: 1 KDD ul. Katedralna, 2 KDD ul. Sportowa, 5 i 6 KDD ul. Cmentarna, 7 KDD ul.
Reymonta, 9 i 10 KDD ul. Cicha, 8 KDD, 11 KDD ul. Przerwy-Tetmajera, 14 KDD i 15 KDD ul.
Kablowa,
d) tereny zieleni izolacyjnej: D4 ZI, D21 ZI;
2) lokalne miejsca i tereny publicznie dost pne obejmuj ce tereny: pozosta ych ulic publicznych (KD)
niewymienionych w pkt. 1, ci gów pieszych przebiegaj cych w liniach rozgraniczaj cych innych terenów
oraz dróg wewn trznych (KDW).
3. Ustala si na terenach wymienionych w ust.2 pkt 1 lit. a-d) oraz ust.2 pkt 2:
1) zakaz lokalizacji budynków;
2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych us ugowo - handlowych, za wyj tkiem kiosków
lokalizowanych w wyznaczonych na rysunku planu miejscach dopuszczalnego sytuowania kiosków, na
terenach ulic: Cichej 9 KDD, 11 KDL i Cmentarnej 5 KDD;
3) zakaz lokalizacji ogrodze wewn trznych; przy czym nie uwa a si za ogrodzenia obiektów ma ej
architektury takich jak pacho ki, s upki, pojemniki z zieleni , ogrodzenia sezonowych ogródków
kawiarnianych lokalizowanych w sposób zachowuj cy ci
przej pieszych i przejazdów.
4. Dopuszcza si lokalizowanie obiektów ma ej architektury i mebli ulicznych na terenach ulic (KD) i dróg
wewn trznych (KDW) tak, aby nie kolidowa y z urz dzeniami komunikacyjnymi, a tak e na pozosta ych
terenach wymienionych w ust.2.
5. Okre la si zasady lokalizowania w miejscach i terenach publicznie dost pnych reklam, szyldów
i s upów og oszeniowych, zgodnie z par. 6.
6. Dopuszcza si sytuowanie niezb dnych urz dze infrastruktury technicznej, nie b
budynkami, na terenach okre lonych w ust. 2.

cych odr bnymi

7. Okre la si zasady lokalizowania zieleni na terenach okre lonych w ust. 2 w formie szpalerów drzew,
grup drzew i zieleni niskiej oraz zieleni tworz cej pierzeje kwarta ów, zgodnie z par. 8, ust. 1, 2.
8. Wyznacza si powierzchnie wymagaj ce specjalnego opracowania posadzki (przeznaczone g ównie
dla ruchu pieszego), oznaczone na rysunku planu, dla których:
1) ustala si wprowadzenie posadzki wyró niaj cej si kolorem, materia em lub wzorem z posadzki
chodników; dopuszcza si wprowadzenie zró nicowanej posadzki, w szczególno ci w obr bie jezdni
i chodników;
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2) nakazuje si , aby powierzchnia biologicznie czynna nie przekracza a 20% powierzchni wymagaj cych
specjalnego opracowania posadzki; ustalenie nie dotyczy zieleni w doniczkach i pojemnikach stanowi cych
obiekty ma ej architektury, chyba e ustalenia szczegó owe stanowi inaczej;
3) ustala si lokalizacj obiektów ma ej architektury, mebli ulicznych, o wietlenia i innych elementów
urz dzenia miejsca w sposób podkre laj cy jego form przestrzenn i sposób u ytkowania;
4) zakazuje si realizacji miejsc postojowych.
9. Ustala si dostosowanie miejsc i terenów publicznie dost pnych do potrzeb osób niepe nosprawnych
i osób starszych poprzez:
1) obni enie kraw nika chodnika do poziomu jezdni w miejscach lokalizacji przej cia pieszego, na
szeroko ci nie mniejszej ni 1,5 m, w sposób umo liwiaj cy zjazd i wjazd osobie poruszaj cej si na
wózku;
2) wprowadzenie w jezdni nawierzchni anty-po lizgowej w rejonach przej

dla pieszych;

3) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyró niaj cej si fakturze, wyczuwalnej dla osób z dysfunkcj wzroku
na chodnikach przed kraw nikami opuszczonymi do poziomu jezdni;
4) lokalizowanie obiektów ma ej architektury, sezonowych ogródków kawiarnianych i ich ogrodze
znaków drogowych, w sposób zapewniaj cy przejazd dla wózka inwalidzkiego.

oraz

10. Okre la si zasady dotycz ce lokalizowania i kszta towania kiosków na terenach okre lonych w ust.2:
1) dopuszcza si lokalizowanie kiosków wy cznie na terenach ulic publicznych: ul. Cichej 9 KDD, 11 KDL
i 5 KDD Cmentarnej, w wyznaczonych na rysunku planu miejscach dopuszczalnego sytuowania kiosków,
z uwzgl dnieniem pkt. 2;
2) dopuszcza si
rozpi to ci;

stosowanie dachów p askich lub ukowatych o strza ce uku nie przekraczaj cej 1/10

3) elewacje cian powinny by wykonane z materia ów trwa ych, o powierzchniach g adkich, dopuszcza si
stosowanie wype nie ze szk a matowego; zakazuje si stosowania blachy falistej lub trapezowej;
przeszklenie elewacji kiosku powinno by nie mniejsze ni 40% powierzchni wszystkich elewacji, przy
czym przeszklenie elewacji frontowej powinno by nie mniejsze ni 70% powierzchni tej elewacji.
Rozdzia 9.
Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
§ 11. 1. Okre la si parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
w odniesieniu do terenów o ró nym przeznaczeniu:
1) ustala si minimaln i maksymaln wysoko

zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegó owymi;

2) ustala si minimaln i maksymaln intensywno

zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegó owymi;

3) ustala si maksymalny wska nik powierzchni zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegó owymi;
4) ustala si minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegó owymi;
5) ustala si maksymaln szeroko

elewacji budynków, chyba e ustalenia szczegó owe stanowi inaczej:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stoj cych – nie wi cej ni 18 m,
b) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bli niaczej – nie wi cej ni 25 m dla dwóch
segmentów,
c) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i grupowej – nie wi cej ni 40 m
dla zespo u segmentów,
d) dla budynków mieszkalno- us ugowych i us ugowych na terenach U/MN i U/MN/MW – nie wi cej ni
20m,
e) dla ma ych domów mieszkalnych, kamienic i budynków zamieszkania zbiorowego na terenach MN/MW
oraz budynków mieszkalno- us ugowych i us ugowych na terenach MW(U), MW/U – nie wi cej ni
25 m, chyba e ustalenia szczegó owe stanowi inaczej,
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f) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenach MW i terenie D9 MW/U– nie wi cej ni 60 m
z nakazem widocznych podzia ów szeroko ci elewacji (w szczególno ci lokalne wycofanie lub
wysuni cie fragmentu elewacji, zastosowanie detalu architektonicznego w formie ryzalitu, wykuszu) na
fragmenty nie wi ksze ni 20 m,
g) dla budynków us ugowych na terenach U – nie wi cej ni 55 m,
h) dla pozosta ych budynków – nie ogranicza si .
6) ustala si minimalne powierzchnie nowo wydzielonych dzia ek budowlanych:
a) dla zabudowy jednorodzinnej bli niaczej – 300 m2 dla jednego segmentu,
b) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej – 200 m2 dla jednego segmentu,
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj cej, zabudowy mieszkaniowo- us ugowej
(jednorodzinnej) na terenach MN, U/MN, U/MN/MW i MN/MW – 500 m2,
d) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zakresu ma ych domów mieszkalnych i kamienic na
terenach MN/MW, MW oraz zabudowy na terenach MW(U) i A2 MW/U – 800 m2,
e) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (za wyj tkiem ma ych domów mieszkalnych i kamienic) na
terenach MW i terenie D9 MW/U– 2000 m2,
f) dla zabudowy us ugowej, za wyj tkiem terenów U/PR – 400 m2,
g) dla zabudowy produkcyjnej, magazynowej i technicznej na terenach U/PR - 2000 m2,
h) dla terenów obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m2 (cz
300 m2,

w obszarze planu) –

i) pod obiekty infrastruktury technicznej – nie ogranicza si , chyba e ustalenia szczegó owe stanowi
inaczej,
j) ustalenie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych dzia ek budowlanych nie dotyczy dzia ek
pomniejszonych na skutek wydzielenia ulic publicznych (KD) i dróg wewn trznych (KDW)
wyznaczonych w planie;
7) ustala si maksymaln wysoko budowli, nieb cych liniami przesy owymi i sieciami uzbrojenia
terenu, mierzon od poziomu rz dnej ulicy publicznej lub drogi wewn trznej po onej najbli ej budowli
do najwy szego punktu budowli, zgodnie z ustaleniami szczegó owymi dla maksymalnej wysoko ci
zabudowy;
8) ustala si maksymaln wysoko budowli, nieb cych liniami przesy owymi i sieciami uzbrojenia terenu,
mierzon od poziomu rz dnej ulicy publicznej lub drogi wewn trznej po onej najbli ej budowli do
najwy szego punktu budowli, na terenach, dla których nie okre lono maksymalnej wysoko ci zabudowy,
wynosz
25 m;
9) ustala si maksymaln wysoko obiektów ma ej architektury, mierzon od poziomu terenu przy
obiekcie ma ej architektury do najwy szego punktu tego obiektu, wynosz
5m.
2. Ustala si zasady kszta towania i pokrycia dachów:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zamieszkania zbiorowego, ma ych domów mieszkalnych
oraz zabudowy us ugowej realizowanej na terenach MN(U), U/MN/MW i U/MN ustala si nakaz
stosowania dachów spadzistych o k cie nachylenia po aci dachowych od 22° do 40° albo dachów p askich
i stropodachów;
2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (z wy czeniem ma ych domów mieszkalnych) i zabudowy
us ugowej (za wyj tkiem zabudowy us ugowej realizowanej na terenach MN(U), U/MN/MW i U/MN)
ustala si nakaz stosowania dachów p askich i stropodachów oraz dachów spadzistych o k cie nachylenia
po aci dachowych od 22° do 30°;
3) dla budynków jednorodzinnych w zabudowie bli niaczej i szeregowej oraz dla budynków usytuowanych
w pierzei ci ej, wyznaczonej na rysunku planu, ustala si obowi zek stosowania jednakowego k ta
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nachylenia po aci dachowych, z dopuszczalnym odchyleniem +-5°, w stosunku do przynajmniej jednego
budynku przylegaj cego, spe niaj cego ustalenia par. 11 ust. 2 pkt.1 lub 2;
4) ustala si ograniczenie kolorystyki pokrycia dachów spadzistych do odcieni czerwieni, br zów i szaro ci;
5) dla pozosta ych obiektów budowlanych, nie wymienionych w pkt 1 i 2, ustala si nakaz stosowania dachów
askich i stropodachów oraz dachów spadzistych o k cie nachylenia po aci dachowych od 22° do 30°.
3. Wyznacza si linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami par. 5 ust. 4.
Rozdzia 10.
Zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci
§ 12. 1. Nie wyznacza si
nieruchomo ci.

granic obszarów wymagaj cych przeprowadzenia scale

2. Ustala si zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci po

i podzia ów

onych w obszarze planu:

1) ustala si minimalne powierzchnie3) dzia ek, wg par.11 ust. 1, pkt 6;
2) ustala si minimalne szeroko ci frontów dzia ek4) :
a) dla zabudowy jednorodzinnej bli niaczej – nie mniej ni 12 m dla jednego segmentu,
b) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej – nie mniej ni 6 m dla jednego segmentu,
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj cej – nie mniej ni 15 m,
d) dla zabudowy pozosta ej zabudowy na terenach U/MN, niewymienionej w lit. a-c – 12 m,
e) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zakresu ma ych domów mieszkalnych i kamienic na
terenach MN/MW, MW i U/MN/MW oraz zabudowy na terenach MW(U) i A2 MW/U – nie mniej ni
15 m,
f) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (za wyj tkiem ma ych domów mieszkalnych i kamienic) na
terenach MW i terenie D9 MW/U– nie mniej ni 20 m,
g) dla zabudowy us ugowej, za wyj tkiem terenów U/PR i U/MW – nie mniej ni 15 m,
h) dla zabudowy na terenach U(MW) – nie mniej ni 20m,
i) dla zabudowy na terenach U/PR - nie mniej ni 20 m,
j) dla terenów obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m2 (cz
50m;

w obszarze planu) –

3) ustala si k t granicy dzia ki5) w stosunku do przynajmniej jednej ulicy publicznej (KD), drogi
wewn trznej (KDW) wynosz cy 90, z dopuszczalnym odchyleniem o 10; ustalenie nie dotyczy dzia ek
naro nych;
4) ustala si k t po enia przynajmniej jednej granicy dzia ki6) naro nej w stosunku do przynajmniej jednej
ulicy publicznej (KD) lub drogi wewn trznej (KDW) wynosz cy 90, z dopuszczalnym odchyleniem o 10;
5) przeprowadzane scalanie i podzia nie mo e powodowa powstania sytuacji, która uniemo liwia aby
prawid owe zagospodarowanie dzia ek s siaduj cych – zgodnie z przepisami oraz funkcj i warunkami
zagospodarowania dla ca ego terenu;
6) 7) (uchylony).

3)

Ze zmian wprowadzon przez rozstrzygni cie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.153.2016.JF
z dnia 27 lipca 2016 r. o stwierdzeniu niewa no ci w cz ci uchwa y Nr XXI/261/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia
23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Spokojnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 7191).
4)
Ze zmian wprowadzon przez rozstrzygni cie nadzorcze, o którym mowa w odno niku 3.
5)
Ze zmian wprowadzon przez rozstrzygni cie nadzorcze, o którym mowa w odno niku 3.
6)
Ze zmian wprowadzon przez rozstrzygni cie nadzorcze, o którym mowa w odno niku 3.
7)
Ustalenia §12 ust. 2 pkt 6 utraci y moc w zwi zku z rozstrzygni ciem nadzorczym, o którym mowa w odno niku 3.
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Rozdzia 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji, w tym minimaln liczb miejsc do
parkowania i sposób ich realizacji
§ 13. 1. Okre la si zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji na obszarze planu:
1) ustala si uk ad ulic publicznych obejmuj cy tereny ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami KD;
2) wyznacza si tereny dróg wewn trznych oznaczone na rysunku planu symbolami KDW oraz dopuszcza si
zachowanie istniej cych i realizacj innych dróg wewn trznych oraz dojazdów, nie oznaczonych na
rysunku planu;
3) ustala si przebieg linii rozgraniczaj cych tereny komunikacji, okre lonych w pkt. 1 oraz klasyfikacj
funkcjonaln ulic i zasady obs ugi komunikacyjnej terenów, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami
szczegó owymi;
4) ustala si zasady zagospodarowania poszczególnych ulic (KD) i dróg wewn trznych (KDW), zgodnie
z ustaleniami szczegó owymi;
5) ustala si zasady lokalizowania miejsc do parkowania, zgodnie z §14.
2. W zakresie kszta towania komunikacji ko owej na terenie obj tym planem:
1) ustala si uk ad komunikacji ko owej, w sk ad którego wchodz :
a) ulice zbiorcze, zaliczone do kategorii dróg powiatowych: 1 KDZ ul. Wojskowa, 2 KDZ ul. Pi sudskiego,
3 KDZ ul. Warszawska – wyszczególnione w par. 22,
b) ulice lokalne, zaliczone do kategorii dróg gminnych: 1 KDL ul. 10.Lutego, 2 KDL ul. Cmentarna,
3 KDL ul. Piaskowa, 4 KDL ul. Szkolna, 5 KDL ul. Przerwy – Tetmajera, 6 KDL ul. Spokojna, 7 KDL,
8 KDL, 9 KDL, 10 KDL ul. Kablowa, 11 KDL – wyszczególnione w par. 22,
c) ulice dojazdowe 1-16 KDD, zaliczone do kategorii dróg gminnych – wyszczególnione w par. 22,
d) drogi wewn trzne 1-7 KDW, stanowi ce dojazdy do poszczególnych terenów, wyszczególnione w par.
23;
2) ustala si powi zania obszaru planu z terenami zewn trznymi poprzez ulice: Warszawsk (3 KDZ w wi kszo ci poza obszarem planu), Pi sudskiego (2 KDZ), Piaskow (3 KDL), Cmentarn (2 KDL),
Wojskow (1 KDZ).
3. W zakresie kszta towania komunikacji pieszej na terenie obj tym planem:
1) ustala si podstawowy uk ad komunikacji pieszej, w sk ad którego wchodz :
a) chodniki w liniach rozgraniczaj cych ulic publicznych (KD),
b) tereny komunikacji wewn trznej (KDW), przy czym dopuszcza si wykorzystanie terenów dróg
wewn trznych dla potrzeb komunikacji ko owej jako równorz dnej z komunikacj piesz na tych
terenach,
c) ci gi piesze przebiegaj ce w liniach rozgraniczaj cych innych terenów, zgodnie z ust. 2,
d) aleje, ci gi piesze i przestrzenie piesze realizowane na terenach: zieleni izolacyjnej ZI oraz cmentarzy
ZC;
2) wyznacza si ci gi piesze przebiegaj ce w liniach rozgraniczaj cych innych terenów, zgodnie z rysunkiem
planu, dla których:
a) ustala si wydzielenie ci gów pieszych, w sposób umo liwiaj cy przej cie piesze pomi dzy miejscami
i przestrzeniami publicznymi, do których dochodzi,
b) ustala si minimaln szeroko
o szeroko ci co najmniej 2 m,

ci gu pieszego wynosz

3 m, w tym nawierzchnia utwardzona

c) zakazuje si ogrodzenia ci gu pieszego od strony miejsc i terenów publicznie dost pnych, do których
dochodzi oraz realizacji ogrodze wewn trznych i obiektów ma ej architektury w sposób koliduj cy
z zachowaniem ci
ci przej pieszych,
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d) dopuszcza si zmian przebiegu ci gu pieszego wewn trz terenu z zachowaniem lokalizacji po cze
z miejscami i przestrzeniami publicznymi wyznaczonymi na rysunku planu,
e) zakazuje si zagospodarowania ci gu pieszego, w sposób powoduj cy utrat jego ci

ci.

4. Ustala si podstawowy uk ad komunikacji rowerowej na terenie obj tym planem:
1) ustala si prowadzenie wydzielonych cie ek rowerowych w liniach rozgraniczaj cych ulic: Warszawskiej
3 KDZ, Pi sudskiego 2 KDZ i Wojskowej 1 KDZ, z uwzgl dnieniem pkt. 2;
2) dopuszcza si realizacj ci gów pieszo - rowerowych lub prowadzenie ruchu rowerowego w ramach jezdni
na odcinkach dróg, w których nie ma technicznej mo liwo ci realizacji wydzielonej cie ki rowerowej oraz
na odcinkach dróg, w których realizacja cie ki rowerowej wymaga przebudowy ulicy, do czasu realizacji
tej przebudowy;
3) dopuszcza si prowadzenie ruchu rowerowego w ramach jezdni, wydzielonych cie ek rowerowych lub
ci gów pieszo-rowerowych, dla pozosta ych ulic (KD) nie wyszczególnionych w pkt.1 oraz dróg
wewn trznych (KDW);
4) dla ci gów pieszych przebiegaj cych w liniach rozgraniczaj cych innych terenów dopuszcza si
prowadzenie ruchu rowerowego w ramach ci gów pieszo-rowerowych;
5) dopuszcza si wprowadzenie cie ek rowerowych na terenach zieleni izolacyjnej ZI.
5. Ustala si zasady obs ugi terenu obj tego planem przez komunikacj autobusow :
1) ustala si zagospodarowanie ulic: Wojskowej 1 KDZ, Pi sudskiego 2 KDZ, Warszawskiej 3 KDZ,
10. Lutego 1 KDL, Cmentarnej 2 KDL, Piaskowej 3 KDL, Szkolnej 4 KDL, Przerwy – Tetmajera 5 KDL,
Spokojnej 6 KDL i 11 KDL w sposób umo liwiaj cy prowadzenie komunikacji autobusowej oraz
zachowanie lub realizacj nowych przystanków autobusowych;
2) dopuszcza si prowadzenie komunikacji autobusowej na terenach pozosta ych ulic publicznych KDL,
nie wymienionych w pkt. 1, oraz 5 KDD i 6 KDD ul. Cmentarna oraz 7 KDD ul. Reymonta.
6. W zakresie likwidowania barier transportowych oraz dost pno ci obiektów i urz dze komunikacji
miejskiej (zbiorowej) i indywidualnej dla osób niepe nosprawnych ustala si kszta towanie: przystanków
komunikacji publicznej oraz miejsc parkingowych dla osób niepe nosprawnych:
1) w przypadku wyposa enia przystanku autobusowego w wiat przystankow nakazuje si , aby wiaty
przystankowe by y: wyra nie oznakowane, zadaszone z awkami, wyposa one w wyczerpuj
informacj :
plan miasta, rozk ad jazdy dostosowany do osób s abo-widz cych oraz umieszczony na wysoko ci
dost pnej dla osób poruszaj cych si na wózkach;
2) w ulicach, w których s wyznaczone miejsca postojowe oraz przy obiektach u yteczno ci publicznej ustala
si obowi zek wyznaczenia i czytelnego oznakowania miejsc postojowych dla osób niepe nosprawnych;
przy miejscach postojowych dla osób niepe nosprawnych wyznaczonych w pasie jezdni ustala si
stosowanie kraw ników opuszczonych (wtopionych) tak, aby umo liwi wjazd na chodnik osobie
poruszaj cej si na wózku.
§ 14. 1. Ustala si sposób realizacji miejsc do parkowania:
1) ustala si dla zaspokojenia potrzeb parkingowych lokalizacj miejsc postojowych na terenie dzia ki
budowlanej w ilo ci wynikaj cej ze wska ników ustalonych w ust. 2 i 3, chyba e ustalenia szczegó owe
stanowi inaczej;
2) dopuszcza si realizacj miejsc postojowych na terenach ulic publicznych lub ich fragmentach: zbiorczych
(KDZ), lokalnych (KDL) i dojazdowych (KDD), których szeroko w liniach rozgraniczaj cych wynosi
nie mniej ni 12 m oraz na terenach dróg wewn trznych (KDW), których szeroko
w liniach
rozgraniczaj cych wynosi nie mniej ni 10 m, z uwzgl dnieniem ustale par. 10 ust. 8 pkt. 4, chyba e
ustalenia szczegó owe stanowi inaczej;
3) zakazuje si lokalizowania miejsc postojowych dla samochodów na wyznaczonych w planie terenach
zieleni izolacyjnej ZI i terenach cmentarzy ZC;
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4) dla nowej zabudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku oraz zmiany sposobu u ytkowania budynku lub
jego cz ci ustala si obowi zek odtworzenia likwidowanych miejsc postojowych oraz zaplanowanie
nowych, w ilo ci wynikaj cej ze wska ników ustalonych w ust. 2 dla realizowanej zabudowy oraz dla
cz ci budynku podlegaj cej zmianie sposobu u ytkowania, w ramach dzia ki budowlanej,
z uwzgl dnieniem pkt. 5;
5) w przypadku zmiany sposobu u ytkowania budynku lub jego cz ci, po onego w obszarze A lub B, dla
którego nie ma mo liwo ci zaspokojenia potrzeb parkingowych na terenie dzia ki budowlanej ze wzgl du
na istniej ce zagospodarowanie, dopuszcza si odst pienie od realizacji wymaganych miejsc
parkingowych;
6) ustala si realizacj miejsc postojowych w formie parkingów terenowych lub w formie gara y
wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu, w tym: w formie gara y podziemnych;
7) dopuszcza si realizacj zbiorczego gara u podziemnego dla zespo u budynków;
8) na terenach MN, MN(U), U/MN/MW i U/MN dopuszcza si ponadto realizacj gara y w formie:
a) budynków gara owych o nie wi cej ni 2 miejscach postojowych,
b) wiat gara owych, rozumianych jako zadaszenie miejsca parkingowego, bez cian os onowych;
9) w miejscach przeznaczonych na postój pojazdów na terenach dróg publicznych ustala si wyznaczenie
stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kart parkingow , wg wska ników wyznaczonych
w przepisach prawa.
2. Ustala si nast puj ce minimalne wska niki parkingowe (dla samochodów) realizowane dla nowej
zabudowy, rozbudowywanej lub nadbudowywanej cz ci budynku oraz zmiany sposobu u ytkowania budynku
lub jego cz ci:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 m.p. / budynek mieszkalny jednorodzinny;
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 1,5 m.p. / 1 lokal mieszkalny, przy czym nakazuje si realizacj
min. 10% miejsc postojowych w ramach parkingów ogólnodost pnych;
3) biura i urz dy – 25 m.p. / 1000m2 p.u .;
4) us ugi i handel - 20 m.p./1000m2 p.u ., jednak nie mniej ni 1 m.p. na lokal us ugowy o powierzchni
ytkowej mniejszej ni 50m2;
5) us ugi zdrowia i pomocy spo ecznej – nie mniej ni 10 m.p. na 1000 m2p.u . budynków lub pomieszcze ;
6) us ugi z zakresu: sportu i rekreacji, kultury – nie mniej ni 10 m.p. na 1000 m2 p.u . budynków lub
pomieszcze , a dla terenów us ug z zakresu sportu i rekreacji oraz kultury bez lokalizacji budynków nie mniej ni 1 m.p. na 1000 m2 powierzchni dzia ki budowlanej;
7) zak ady produkcyjne – 35 m.p./ 100 zatrudnionych na zmianie;
8) hotele – 20 m.p./ 100

ek oraz 1 m.p. dla autokaru / 100

ek;

9) szko y - 2m.p./100 uczniów na zmian ;
10) przedszkola, obki - min. 4m.p./100 dzieci;
11) warsztaty samochodowe i myjnie samochodowe – 1m.p./ 1 stanowisko;
12) stacje paliw - 5 m.p./obiekt;
13) us ugi gastronomii - 35 m.p./100 miejsc konsumpcyjnych;
14) cmentarze czynne (teren C1 ZC) – nie mniej ni 1 miejsce parkingowe dla samochodów osobowych na
ka de rozpocz te 2000m2 powierzchni cmentarza.
3. Ustala si minimalne wska niki miejsc postojowych (stojaków) dla rowerów:
1) biura i urz dy – min. 5 m.p. / 1000m2 p.u .;
2) us ugi i handel - min. 10 m.p./1000m2 p.u ., nie mniej jednak ni 1 m.p./lokal;
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3) us ugi z zakresu: sportu i rekreacji, kultury - nie mniej ni 10 m.p. na 1000 m2 p.u . budynków lub
pomieszcze , a dla terenów us ug z zakresu: sportu i rekreacji oraz kultury bez lokalizacji budynków nie mniej ni 1 m.p. na 1000 m2 powierzchni dzia ki budowlanej, nie mniej jednak ni 10 m.p.;
4) szko y - min. 5 m.p./100 uczniów, przy czym nakazuje si realizacj min. 10% miejsc postojowych
(stojaków) dla rowerów w ramach parkingów ogólnodost pnych;
5) przedszkola, obki - min. 3 m.p./100 dzieci;
6) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - min. 3 ( cznie stojaki i schowki) /10 lokali mieszkalnych, przy
czym nakazuje si realizacj min. 10% miejsc postojowych (stojaków) dla rowerów w ramach parkingów
ogólnodost pnych;
7) us ugi zdrowia i pomocy spo ecznej– min. 5m.p.na 1000 m2p.u . budynków lub pomieszcze ;
8) tereny zieleni izolacyjnej – min. 10 m.p. / teren;
9) us ugi gastronomii – min. 10 m.p./100 miejsc konsumpcyjnych, nie mniej jednak ni 1 m.p./lokal;
10) cmentarze czynne (teren C1 ZC) – min. 20 m.p. / teren.
4. Dla istniej cych budynków wskazanych w planie do obj cia ochron , dla których nie ma mo liwo ci
zaspokojenia potrzeb parkingowych na terenie dzia ki budowlanej ze wzgl du na istniej ce zagospodarowanie,
ustale okre lonych w ust. 2 i 3 nie stosuje si .
5. Na ca ym obszarze planu dopuszcza si realizacj ogólnodost pnych parkingów podziemnych.
Rozdzia 12.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 15. 1. Okre la si nast puj ce zasady usytuowania sieci infrastruktury technicznej, zachowuj c przepisy
prawa stanowione wzgl dem poszczególnych sieci, oraz zasady modernizacji, rozbudowy lub budowy
systemów infrastruktury na obszarze planu:
1) ustala si pe

obs ug w oparciu o miejskie systemy infrastruktury technicznej;

2) ustala si lokalizowanie projektowanych sieci i urz dze infrastruktury technicznej na terenach po onych
w liniach rozgraniczaj cych ulic publicznych (KD), dróg wewn trznych (KDW), z uwzgl dnieniem
ust. 1 pkt. 3;
3) dopuszcza si lokalizowanie sieci i urz dze infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczaj cymi
dróg wewn trznych (KDW) i ulic publicznych (KD), (w tym równie na terenach innych dróg
wewn trznych oraz dojazdów, nie oznaczonych na rysunku planu) w taki sposób, aby nie kolidowa y one
z istniej
lub projektowan zabudow i zagospodarowaniem terenu;
4) dopuszcza si prowadzenie sieci infrastrukturalnych w kana ach zbiorczych.
2. W zakresie zaopatrzenia w wod i sieci wodoci gowej:
1) ustala si zaopatrzenie w wod wszystkich obiektów budowlanych z miejskiej sieci wodoci gowej, przy
czym dopuszcza si jako ród o zaopatrzenia w wod istniej ce (w dniu wej cia w ycie uchwa y
o uchwaleniu planu) uj cia wód podziemnych;
2) dopuszcza si zachowanie istniej cych oraz wykonywanie uj wód podziemnych, wy cznie na potrzeby
ogólnodost pnych punktów czerpalnych, obiektów zwi zanych z bezpiecze stwem pa stwa oraz obiektów
yteczno ci publicznej, jako zapasowe ród o wody, z uwzgl dnieniem wymaganych przepisami
szczególnymi odleg ci od cmentarza, przy czym dopuszcza si tymczasowo zaopatrzenie w wod z uj
indywidualnych na terenach: D16 U/MN, D15 U/PR, D14 U/PR do czasu realizacji miejskiej sieci
wodoci gowej;
3) ustala si lokalizowanie sieci wodoci gowej i przy czy, na terenach po onych w liniach
rozgraniczaj cych ulic publicznych (KD), dróg wewn trznych (KDW) o szeroko ci min. 5,0m,
z uwzgl dnieniem ust. 1 pkt. 3.
3. W zakresie odprowadzania cieków i sieci kanalizacyjnej:
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1) ustala si odprowadzanie cieków bytowych i przemys owych ze wszystkich obiektów budowlanych
w systemie rozdzielczym do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i miejskiej oczyszczalni;
2) zakazuje si budowy sieci kanalizacji ogólnosp awnej;
3) zakazuje si realizacji indywidualnych rozwi za w zakresie odprowadzenia cieków bytowych
i przemys owych (nowych zbiorników bezodp ywowych), przy czym dopuszcza si tymczasowo
stosowanie zbiorników bezodp ywowych na nieczysto ci ciek e i przydomowych oczyszczalni cieków na
terenach: D14 U/PR, D15 U/PR, D16 U/MN, D17 MN8), D18 MN(U), D19 MN(U), D20 MN(U), D10
U do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej;
4) ustala si lokalizowanie sieci kanalizacyjnej i przykanalików na terenach po onych w liniach
rozgraniczaj cych ulic publicznych (KD), dróg wewn trznych (KDW) o szeroko ci min. 5,0m,
z uwzgl dnieniem ust. 1 pkt. 3;
5) dopuszcza si budow w liniach rozgraniczaj cych ulic publicznych (KD), dróg wewn trznych (KDW)
pompowni podziemnych bez cz ci nadziemnej, niewymagaj cych rezerwy terenu.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
1) ustala si skanalizowanie ca ego obszaru obj tego planem w systemie rozdzielczym do miejskich systemów
kanalizacji deszczowej;
2) zakazuje si budowy sieci kanalizacji ogólnosp awnej;
3) zakazuje si realizacji indywidualnych rozwi za w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych uj tych w systemy kanalizacyjne bez podczyszczenia do wód i do ziemi z wy czeniem
odp ywu z dachów;
4) dopuszcza si realizacj indywidualnych zbiorników retencyjnych wód deszczowych;
5) dla terenów zieleni izolacyjnej ZI ustala si obowi zek wprowadzania wód opadowych i roztopowych do
ziemi;
6) wody opadowe i roztopowe z terenów jezdni, parkingów i terenów o innym u ytkowaniu powoduj cym ich
zanieczyszczenie, mog ce stanowi potencjalne zagro enie dla rodowiska wodnego zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami, nale y odprowadzi do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku
mo liwo ci technicznych, do ziemi, po ich uprzednim oczyszczeniu zgodnie z przepisami prawa;
7) dopuszcza si wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pozosta ych powierzchni, niewymienionych
w pkt. 6, szczególnie z terenów biologicznie czynnych, do ziemi, w granicach dzia ki budowalnej, na teren
nieutwardzony;
8) dla istniej cych obiektów budowlanych oraz terenów cmentarzy (ZC) dopuszcza si zagospodarowanie
wód opadowych i roztopowych w sposób dotychczasowy, je eli nie koliduje to z zagospodarowaniem
terenów s siaduj cych;
9) ustala si dla obiektów nowoprojektowanych na terenie obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y
powy ej 2000m2 (UC) nakaz retencji na terenie w asnym inwestycji;
10) ustala si lokalizowanie sieci kanalizacji deszczowej na terenach po onych w liniach rozgraniczaj cych
ulic publicznych (KD), dróg wewn trznych (KDW) o szeroko ci min. 5,0m, z uwzgl dnieniem ust. 1 pkt. 3.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciep o i sieci ciep owniczej:
1) ustala si zaopatrzenie w ciep o zabudowy na obszarze planu z miejskiej sieci ciep owniczej znajduj cej si
w ul. Wojskowej, Katedralnej, Sportowej i Nowy wiat lub po rozbudowie z innych kierunków,
z uwzgl dnieniem pkt 2 i 3;

8)

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 uchwa y Nr IX/89/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. zmieniaj cej
uchwa Rady Miasta Siedlce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Spokojnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9302), która wesz a w ycie z dniem 14 sierpnia 2019 r.
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2) dopuszcza si zaopatrzenie w ciep o zabudowy z odnawialnych róde energii, urz dze kogeneracji
rozproszonej lub indywidualnych róde ciep a, projektowanych w oparciu o gaz, energi elektryczn lub
olej opa owy;
3) zakazuje si zaopatrzenia nowej zabudowy na obszarze planu w ciep o z indywidualnych kot ów opalanych
paliwem sta ym, przy czym dopuszcza si zaopatrzenie istniej cej zabudowy w ciep o z indywidualnych
kot ów opalanych paliwem sta ym do czasu stworzenia mo liwo ci pod czenia do sieci gazowej lub sieci
cieplnej; zakaz nie dotyczy kominków opalanych drewnem, niestanowi cych g ównego ród a ciep a.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz i sieci gazowej:
1) ustala si
pokrycie potrzeb
i przygotowywaniem posi ków;

zwi zanych

z ogrzewaniem,

przygotowaniem

ciep ej

wody

2) ustala si lokalizowanie sieci gazowej redniego i niskiego ci nienia oraz przy czy na terenach po onych
w liniach rozgraniczaj cych: ulic publicznych (KD), dróg wewn trznych (KDW) o szeroko ci min. 5,0m,
z uwzgl dnieniem ust. 1 pkt. 3.
7. W zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn i sieci elektroenergetycznych:
1) ustala si zaopatrzenie w energi elektryczn z miejskiej sieci elektroenergetycznej oraz z urz dze
fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW, z uwzgl dnieniem pkt 13;
2) dopuszcza si przebudow bez mo liwo ci rozbudowy i nadbudowy istniej cych stacji transformatorowych
wolno stoj cych; ustalenie nie dotyczy obszaru D, gdzie dopuszcza si przebudow , rozbudow
i nadbudow istniej cych stacji transformatorowych wolno stoj cych;
3) dopuszcza si lokalizacj nowych wbudowanych stacji transformatorowych SN/nN, w tym stacji
podziemnych oraz stacji transformatorowych budowanych w formie s upów og oszeniowych na obszarach
A, B i C;
4) dopuszcza si budow nowych stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo- rozdzielczych
WN/SN i SN/nN na obszarze D;
5) ustala si lokalizowanie sieci elektroenergetycznych SN i nN oraz o wietlenia ulicznego na terenach
po onych w liniach rozgraniczaj cych: ulic publicznych (KD), dróg wewn trznych (KDW) o szeroko ci
min. 5,0m, z uwzgl dnieniem ust. 1 pkt. 3;
6) zabrania si lokalizowania w obszarach A, B i C nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych, przy
czym nie dotyczy to przy czy do budynków od istniej cych nieskablowanych linii elektroenergetycznych;
7) ustala si zakaz nasadze pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów tych
gatunków, których naturalna wysoko mo e przekracza 3m;
8) dopuszcza si skablowanie wszystkich istniej cych napowietrznych linii elektroenergetycznych;
9) dopuszcza si budow nowych i rozbudow istniej cych linii elektroenergetycznych wysokiego napi cia
wy cznie na obszarze D oraz wy cznie jako kablowych, przy czym ustalenie nie dotyczy modernizacji
i remontu istniej cych napowietrznych linii wysokiego napi cia;
10) ustala si na obszarach A, B i C budow nowych i rozbudow oraz modernizacj istniej cych linii
redniego lub niskiego napi cia wy cznie jako kablowych, przy czym ustalenie nie dotyczy istniej cych
linii redniego lub niskiego napi cia, w których modernizacji ulega tylko okre lony odcinek, tylko
w przypadkach, gdy nie ma mo liwo ci technicznych skablowania danego odcinka;
11) dopuszcza si , na obszarze D, budow nowych i rozbudow oraz modernizacj istniej cych linii redniego
lub niskiego napi cia jako napowietrznych lub kablowych;
12) ustala si zasad pe nego pokrycia zaopatrzenia w energi elektryczn zabudowy na obszarze planu, na
potrzeby o wietlenia terenów i obiektów oraz zasilania urz dze niezb dnych do funkcjonowania
zabudowy;
13) dopuszcza si zabudow systemami fotowoltaicznymi o mocy nieprzekraczaj cej 100 kW na terenach
D15 U/PR, D14 U/PR, D11 I-E;
14) zakazuje si budowy elektrowni wiatrowych.
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8. W zakresie dost pu do sieci telekomunikacyjnych i infrastruktury teletechnicznej:
1) dopuszcza si obs ug telekomunikacyjn obiektów na obszarze planu z nowych lub istniej cych sieci
i obiektów budowlanych telekomunikacyjnych;
2) ustala si lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych i przy czy na terenach po onych w liniach
rozgraniczaj cych: ulic publicznych (KD), dróg wewn trznych (KDW) o szeroko ci min. 5,0m,
z uwzgl dnieniem ust. 1 pkt. 3;
3) zabrania si lokalizowania na obszarze planu nowych, telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych,
przy czym nie dotyczy to przy czy do budynków od istniej cych telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych.
9. W zakresie urz dze radiowych sieci telekomunikacyjnych:
1) dopuszcza si przebudow , rozbudow i budow urz dze radiowych sieci telekomunikacyjnych, pod
warunkiem, e nie b
one przekracza y dopuszczalnych norm ochrony rodowiska, z uwzgl dnieniem
ust. 2;
2) ustala si obowi zek wkomponowania masztów i urz dze telekomunikacyjnych, przy pomocy
odpowiednich rodków architektonicznych, u ytych materia ów i kolorystyki, w obiekty, których realizacja
jest zgodna z ustaleniami dla danego terenu.
10. W zakresie zbiórki, magazynowania i usuwania odpadów komunalnych ustala si :
1) obowi zek wyposa enia ka dej dzia ki budowlanej w miejsce i urz dzenia umo liwiaj ce selektywne
zbieranie wyodr bnionych strumieni odpadów na ca ym obszarze planu;
2) obowi zek zorganizowanego przekazywania odpadów komunalnych z obszaru planu do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów lub do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
Rozdzia 13.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzenia i u ytkowania terenów.
§ 16. 1. Dopuszcza si przebudow bez mo liwo ci rozbudowy i nadbudowy budynków istniej cych,
których obecny sposób u ytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem okre lonym w planie, do czasu
zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem okre lonym w planie.
2. Dopuszcza si przebudow lokali u ytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem okre lonym w planie, do
czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem okre lonym w planie.
3. Do czasu zagospodarowania terenu zieleni izolacyjnej D4 ZI, zgodnie z przeznaczeniem okre lonym
w planie, dopuszcza si realizacj parkingu na maksymalnie 30% powierzchni terenu, od strony ulicy
Spokojnej 6 KDL.
4. Dopuszcza si remont, bez mo liwo ci przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów budowlanych
nie zwi zanych z drog , zlokalizowanych w liniach rozgraniczaj cych poszerzanych lub projektowanych ulic
publicznych, do czasu realizacji tych ulic lub ich poszerzenia.
Rozdzia 14.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu.
§ 17. 1. Wyznacza si zasi g strefy kontrolowanej od linii elektroenergetycznej 110 kV o szeroko ci po
14,5m w obydwie strony linii licz c od skrajnych przewodów linii (po 19m od osi linii). W strefie
kontrolowanej:
1) zakazuje si wznoszenia budynków przeznaczonych na pobyt ludzi;
2) zakazuje si wznoszenia budynków o wysoko ci zagra aj cej zbli eniem elementów budynku do
przewodów linii na odleg
mniejsz ni dopuszczaj przepisy prawa;
3) zasady wykorzystania terenu oraz wznoszenia budynków, niewymienionych w pkt. 1, okre laj przepisy
prawa.
2. Wyznacza si granice stref sanitarnych cmentarzy o odleg ci 50m i 150m od granicy istniej cych
terenów cmentarzy oznaczonych symbolem C1 ZC i C2 ZC, zgodnie z rysunkiem planu, w zasi gu których:
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1) obowi zuj ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odr bnymi;
2) zakazuje si lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w strefie sanitarnej cmentarzy o odleg ci 50m od
granicy istniej cego cmentarza, przy czym dopuszcza si przebudow bez mo liwo ci rozbudowy
i nadbudowy istniej cych budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
3) zakazuje si lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zak adów przechowuj cych ywno na terenach
po onych w odleg ci do 150 m od granicy istniej cego cmentarza, do czasu realizacji sieci
wodoci gowej.
3. Dla cz ci terenów B19 MW(U), B20 MN(U), B21 MN(U), B22 U/MN, B23 U, D7 U/MN/MW, D9
MW/U, D14 U/PR i ulic publicznych 4 KDL ul. Szkolna, 7 KDL, 9 KDL, 12 KDD ul. Spokojna, po onych
w strefie ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej, oznaczonej na rysunku planu, ustala
si ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odr bnymi.
Rozdzia 15.
Ustalenia szczegó owe dla terenów
§ 18. Ustalenia dla obszaru A:
1. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1 U:
1) przeznaczenie terenu: teren us ugowy, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa us ugowa,
b) zakazuje si lokalizacji stacji paliw,
c) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a pod warunkiem,
stanowi nie wi cej ni 5% powierzchni u ytkowej budynku;

e b

one

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 3,0,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,0,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,9,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,
zabudowy – 9m, nie mniej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 5%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - 300m2,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
m) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
n) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
o) pierzeja ci

a, zgodnie z rysunkiem planu,

p) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
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a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
f) zasady ochrony historycznie ukszta towanego uk adu ulic, wg par 9 ust. 6,
g) ochrona przed zanieczyszczeniami terenów przylegaj cych do ul. Wojskowej 1 KDZ, wg par. 8 ust. 7,
h) zasady zagospodarowania terenów po

onych w odleg

ci do 15m od osi widokowej, wg par. 5 ust.9,

i) powierzchnia wymagaj ce specjalnego opracowania posadzki zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par.
10 ust. 8;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Wojskowej 1 KDZ i Katedralnej 1KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
2. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A2 MW/U:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ug, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie ma ych domów mieszkalnych i kamienic,
- us ugi z zakresu: handlu (z wyj tkiem stacji paliw), rzemios a (z wyj tkiem warsztatów
samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), gastronomii, biur,
- budynki zamieszkania zbiorowego,
b) dopuszcza si
przebudow ,
jednorodzinnych;

nadbudow

i rozbudow

istniej cych

budynków

mieszkalnych

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 2,0,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 15 m, nie wi cej ni 4 kondygnacje,
zabudowy – 9m, nie mniej ni 3 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 25%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5, a dla kamienic – 28m,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
n) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
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o) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
p) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 15m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
f) zasady zagospodarowania terenów po

onych w odleg

ci do 15m od osi widokowej, wg par. 5 ust.9;

4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Katedralnej 1KDD i ul. Cmentarnej 2 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
3. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A3 MN/MW:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej, dla
którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie ma ych domów mieszkalnych i kamienic,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali us ugowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,8,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,4,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 15 m, nie wi cej ni 4 kondygnacje,
zabudowy – 7m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
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m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
n) dominanta plastyczna zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 12,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) zakazuje si lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych,
r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 15m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
f) wlot komunikacji ko owej od strony ul. Sportowej 2 KDD;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Katedralnej 1KDD, ul. Cmentarnej 2 KDL i ul. 4KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
4. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A4 MN:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,

e) minimalna wysoko zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje, przy czym nie ogranicza si dla
budynków gara owych,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
g) maksymalna szeroko

elewacji poszczególnych budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
z uwzgl dnieniem lit. k,
k) dopuszcza si rozbudow i nadbudow budynków bezpo rednio przy granicy z s siedni
budowlan oraz w odleg ci 1,5m od granicy z s siedni dzia budowlan ,
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l) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
m) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
n) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
o) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
p) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Cmentarnej 2 KDL i ul. 4 KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
5. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A5 MN:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,

e) minimalna wysoko zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje, przy czym nie ogranicza si dla
budynków gara owych,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
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m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Cmentarnej 2 KDL, ul. 4 KDD, ul. Wiolinowej 1 KDW,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
6. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A6 MN i A7 MN:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,

e) minimalna wysoko zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje, przy czym nie ogranicza si dla
budynków gara owych,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 10%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
n) ziele kszta tuj ca pierzeje kwarta ów dla terenu A6 MN, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par.
5 ust. 13,
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o) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
p) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

r) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
s) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
f) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony:
- ul. Cmentarnej 2 KDL, ul. Wiolinowej 1 KDW i ul. Kami skiego 2 KDW dla terenu A6 MN,
- ul. Cmentarnej 2 KDL poprzez ul. Kami skiego 2 KDW dla terenu A7 MN,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16..
7. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A8 U/MN, A10 U/MN:
1) przeznaczenie terenu: tereny us ug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa us ugowa (z wyj tkiem stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów
i myjni samochodowych),
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,5,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,
zabudowy:

– na terenie A8 U/MN - 9m, nie mniej ni 3 kondygnacje, przy czym nie ogranicza si dla budynków
gara owych,
- na terenie A10 U/MN – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje, przy czym nie ogranicza si dla budynków
gara owych,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
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i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
m) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
n) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych na terenie A8 U/MN, zgodnie z rysunkiem planu
oraz wg par 9 ust. 6,
f) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony:
- ul. 10.Lutego 1 KDL dla terenu A10 U/MN,
- ul. Cmentarnej 2 KDL i ul. 10.Lutego 1 KDL dla terenu A8 U/MN,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
8. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A9 U:
1) przeznaczenie terenu: teren us ugowy, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa us ugowa,
b) zakazuje si lokalizacji stacji paliw,
c) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a pod warunkiem,
stanowi nie wi cej ni 5% powierzchni u ytkowej budynku;

e b

one

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,0,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,
zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
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g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
m) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
n) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. 10.Lutego 1 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
9. 9) Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A11 UO:
1) przeznaczenie terenu: teren us ug o wiaty, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: us ugi o wiaty – szko y, przedszkola oraz obki,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu: kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, biur,
administracji publicznej,
c) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a) i b), z wyj tkiem us ug uci liwych,
stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych, pod
warunkiem, e b
one stanowi nie wi cej ni 10% powierzchni u ytkowej budynku;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,8,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,
zabudowy – 4m, 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
9)

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 uchwa y, o której mowa w odno niku 8.
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g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
m) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. 10. Lutego 1 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
10. 10) Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A12 UO/US/U:
1) przeznaczenie terenu: teren us ug o wiaty oraz sportu i rekreacji i us ug, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- us ugi o wiaty,
- us ugi z zakresu sportu i rekreacji,
- us ugi z zakresu: rozrywki, kultury, wypoczynku, gastronomii, handlu i biur oraz budynki
zamieszkania zbiorowego z zakresu internatów i burs szkolnych,
b) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a), z wyj tkiem us ug uci liwych,
stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych, pod
warunkiem, e b
one stanowi nie wi cej ni 10% powierzchni u ytkowej budynku lub powierzchni
dzia ki budowlanej dla terenów bez zabudowy;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej dla us ug o wiaty – 1,5,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,6,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko
10)

zabudowy – 15 m, nie wi cej ni 4 kondygnacje,
zabudowy – 3m, 1 kondygnacja

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 uchwa y, o której mowa w odno niku 8.
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f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
m) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
n) dominanty plastyczne zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 12,
o) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
p) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 15m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. 10.Lutego 1 KDL i ul. Chopina 3 KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
11. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A13 U, A16 U:
1) przeznaczenie terenu: tereny us ugowe, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa us ugowa,
b) zakazuje si lokalizacji stacji paliw,
c) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a pod warunkiem,
stanowi nie wi cej ni 5% powierzchni u ytkowej budynku;

e b

one

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,5,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,
zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
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i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
n) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
o) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
p) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych na terenie A16 U, zgodnie z rysunkiem planu oraz
wg par 9 ust. 6;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna terenu A13 U od strony ul. Chopina 3 KDD, a terenu A16 U od strony ul.
Sportowej 2 KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
12. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów A14 MN, A15 MN:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach mieszkalnych,
c) dopuszcza si
przebudow , nadbudow
wielorodzinnego na terenie A14 MN;

i rozbudow

istniej cego

budynku

mieszkalnego

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,

e) minimalna wysoko zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje, przy czym nie ogranicza si dla
budynków gara owych,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej:
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- dla terenu A14 MN - 30%,
- dla terenu A15 MN – 20%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
f) wlot komunikacji ko owej od strony ul. Sportowej 2 KDD;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony:
- ul. Sportowej 2 KDD i ul. Chopina 3KDD dla terenu A14 MN,
- od strony ul. Sportowej 2 KDD dla terenu A15 MN,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
13. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A17 MN/MW:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej, dla
których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie ma ych domów mieszkalnych i kamienic,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali us ugowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,2,
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b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,
zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) zakazuje si lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych,
p) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7-9,

r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. 10.Lutego 1 KDL i ul. Chopina 3KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
14. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A18 MW(U):
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem us ug, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie ma ych domów mieszkalnych i kamienic, przy
czym adaptuje si istniej cy budynek mieszkalny wielorodzinny o ilo ci mieszka wi kszej ni 20,
- budynki zamieszkania zbiorowego,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia,
c) dopuszcza si
przebudow ,
jednorodzinnych;

nadbudow
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2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 2,0,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 15 m, nie wi cej ni 4 kondygnacje,

e) minimalna wysoko zabudowy lokalizowanej w pierzejach ulic 2 KDZ ul. Pi sudskiego i 1 KDL ul. 10.
Lutego – 10m, nie mniej ni 3 kondygnacje,
f) minimalna wysoko

zabudowy, niewymienionej w lit. e – 8m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

g) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
h) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

i) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
j) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
k) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
l) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
m) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
n) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
o) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
p) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
r) otwarcia widokowe, wg par. 5 ust. 9,
s) pierzeja ci

a, zgodnie z rysunkiem planu,

t) dla budynku lokalizowanego w pierzei ulicy Pi sudskiego 2 KDZ na dzia ce budowlanej, na której
wyznaczono na rysunku planu otwarcie widokowe, ustala si obowi zek wykonania przejazdu
bramowego o szeroko ci min. 6m,
u) ustala si maksymaln g boko budynku (liczon pomi dzy zewn trznymi cianami budynku)
lokalizowanego w pierzei ulicy Pi sudskiego 2 KDZ, na dzia ce budowlanej, na której wyznaczono na
rysunku planu otwarcie widokowe, wynosz
13m,
w) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

y) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 15m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) ochrona przed zanieczyszczeniami terenów przylegaj cych do ul. Pi sudskiego 2 KDZ, wg par. 8 ust. 7,
c) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
f) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
g) zasady ochrony historycznie ukszta towanego uk adu ulic, wg par 9 ust. 6,
h) zasady zagospodarowania terenów po

onych w otwarciu widokowym, wg par. 5 ust.9,

i) zasady ochrony budynku przy ul. ul. Pi sudskiego 76:
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- ustala si zachowanie budynku oraz ochron jego bry y (gabarytów),
- zakazuje si nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku,
- zakaz umieszczania na elewacji od strony ulicy Pi sudskiego i Sportowej urz dze technicznych
i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie powietrza, anteny
satelitarne,
- nakazuje si monta skrzynek przy czeniowych elektrycznych i gazowych w miejscach najmniej
eksponowanych, takich jak tylne elewacje i bramy,
- dopuszcza si remont elewacji z obowi zkiem zachowania wystroju architektonicznego elewacji, tzn.
rytmu otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi balkonowych, balkonów i ich detali oraz
stolarki drzwiowej,
- zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych na
publicznie dost pnych,

budynku od strony miejsc i terenów

j) zasady ochrony budynku przy ul. ul. Pi sudskiego 78:
- ustala si zachowanie budynku oraz ochron jego bry y (gabarytów),
- zakazuje si nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku,
- zakaz umieszczania na elewacji od strony ulicy Pi sudskiego i Sportowej urz dze technicznych
i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie powietrza, anteny
satelitarne,
- nakazuje si monta skrzynek przy czeniowych elektrycznych i gazowych w miejscach najmniej
eksponowanych, takich jak tylne elewacje i bramy,
- dopuszcza si remont elewacji z obowi zkiem zachowania pierwotnego (historycznego) rytmu
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien,
- zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych na
publicznie dost pnych,

budynku od strony miejsc i terenów

k) zasady ochrony budynku przy ul. ul. Pi sudskiego 86:
- ustala si zachowanie budynku oraz ochron jego bry y (gabarytów),
- zakazuje si nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku,
- zakaz umieszczania na elewacji od strony ulicy Pi sudskiego urz dze technicznych i elementów
obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne,
- nakazuje si monta skrzynek przy czeniowych elektrycznych i gazowych w miejscach najmniej
eksponowanych, takich jak tylne elewacje i bramy,
- dopuszcza si remont elewacji z obowi zkiem zachowania pierwotnego (historycznego) rytmu
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi balkonowych oraz boniowania wraz
z odtworzeniem stylu elewacji z detalami, fragmentu muru szachulcowego w szczyciku na osi,
- zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych na
publicznie dost pnych;

budynku od strony miejsc i terenów

4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Sportowej 2 KDD, ul. 10.Lutego 1 KDL, Chopina 3 KDD
i Pi sudskiego 2KDZ,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
15. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A19 UC:
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1) przeznaczenie terenu: teren obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m², dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: infrastruktura towarzysz ca obiektom handlowym o powierzchni
sprzeda y powy ej 2000m², w tym parkingi samochodowe;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) zakazuje si realizacji zabudowy,
b) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 1%,
c) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 3 i 6,
d) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 8,9;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, przyrody i krajobrazu kulturowego wg
par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, zgodnie z par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) wlot komunikacji ko owej od strony ul. Sportowej 2 KDD;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Sportowej 5 KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 19. Ustalenia dla obszaru B:
1. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B1 U/MN:
1) przeznaczenie terenu: teren us ug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa us ugowa, (z wyj tkiem stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów
i myjni samochodowych),
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,0,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,

e) minimalna wysoko zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje, przy czym nie ogranicza si dla
budynków gara owych,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
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j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
m) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
n) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
o) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
p) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

r) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
s) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 50m i 150m – wg par. 17 ust. 2,
f) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. ul. Cmentarnej 5 KDD, ul. Reymonta 7KDD i 10.Lutego 1KDL
oraz ul. Iwaszkiewicza 4KDW,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
2. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B2 MN:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,

e) minimalna wysoko zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje, przy czym nie ogranicza si dla
budynków gara owych,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
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i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8
p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2,
f) zasady zagospodarowania terenów po

onych w otwarciu widokowym, wg par. 5 ust.9;

4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Reymonta 7 KDD i ul. Iwaszkiewicza 4 KDW,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
3. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B4 MN, 11) B6 MN i B7 MN:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,

e) minimalna wysoko zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje, przy czym nie ogranicza si dla
budynków gara owych,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
11)

Ustalenia dla terenu B5 MN utraci y moc w zwi zku z rozstrzygni ciem nadzorczym, o którym mowa w odno niku 3.
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i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3,5 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m dla terenów B4 MN 12) – wg par. 17 ust. 2,
f) 13) (uchylony)
g) zasady zagospodarowania terenów po onych w odleg ci do 15m od osi widokowej (teren B4 MN)
i w otwarciu widokowym (teren B6 MN), wg par. 5 ust.9,
h) 14) (uchylony);
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony:
- ul. 10. Lutego 1 KDL poprzez ul. Iwaszkiewicza 4 KDW dla terenu B4 MN,
- 15) (uchylony),
- ul. Reymonta 7 KDD poprzez ul. Iwaszkiewicza 4 KDW i ul. Reymonta 7 KDD dla terenu B6 MN,
- ul. 10.Lutego 1 KDL poprzez 3 KDW i ul. 10.Lutego 1 KDL dla terenu B7 MN,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
3a. 16) Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B5 MN:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
12)

Ustalenia dla terenu B5 MN utraci y moc w zwi zku z rozstrzygni ciem nadzorczym, o którym mowa w odno
Ustalenia dla terenu B5 MN utraci y moc w zwi zku z rozstrzygni ciem nadzorczym, o którym mowa w odno
14)
Ustalenia dla terenu B5 MN utraci y moc w zwi zku z rozstrzygni ciem nadzorczym, o którym mowa w odno
15)
Ustalenia dla terenu B5 MN utraci y moc w zwi zku z rozstrzygni ciem nadzorczym, o którym mowa w odno
16)
Dodany przez §1 pkt 3 lit. a uchwa y, o której mowa w odno niku 8.
13)
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a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,

e) minimalna wysoko zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje, przy czym nie ogranicza si dla
budynków gara owych,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3,5 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2,
f) ci gi piesze przebiegaj ce w liniach rozgraniczaj cych innych terenów, zgodnie z rysunkiem planu oraz
wg par. 13 ust. 3 pkt 2,
g) wlot komunikacji ko owej od strony ul. 10.Lutego 1 KDL ;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Reymonta 7 KDD
Iwaszkiewicza 4 KDW oraz ul. 10.Lutego 1 KDL,

i ul. 10. Lutego 1 KDL poprzez ul.

b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.,
4. 17) Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B8 U/MN/MW:
1) przeznaczenie terenu: teren
wielorodzinnej, dla którego:

us ug,

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej

i mieszkaniowej

a) ustala si przeznaczenie podstawowe:

17)

Dodany przez §1 pkt 3 lit. a uchwa y, o której mowa w odno niku 8.
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- zabudowa us ugowa (z wyj tkiem stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów
i myjni samochodowych),
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie ma ych domów mieszkalnych,
b) dopuszcza si przebudow istniej cej stacji transformatorowej;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,0,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy –12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje, z trzeci ukryt w poddaszu,
zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3,5 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
m) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

n) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) ci gi piesze przebiegaj ce w liniach rozgraniczaj cych innych terenów, zgodnie z rysunkiem planu oraz
wg par. 13 ust. 3 pkt 2;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. 10. Lutego poprzez 3 KDW,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
5. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B9 U:
1) przeznaczenie terenu: teren us ugowy, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa us ugowa,
b) zakazuje si lokalizacji stacji paliw,
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c) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a pod warunkiem,
stanowi nie wi cej ni 5% powierzchni u ytkowej budynku;

e b

one

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,5,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) wska nik powierzchni zabudowy – 0,7,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,
zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 5%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
n) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. 10.Lutego 1 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
6. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B10 MW:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne:
- us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z wyj tkiem warsztatów
samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), wy cznie w formie lokali
wydzielonych w parterach budynków mieszkalnych,
- us ugi z zakresu biur, o wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach
mieszkalnych;
Id: 13703AEC-B156-45AF-820F-A6040C31998E. Podpisany

Strona 50

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,8,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,4,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 17 m, nie wi cej ni 5 kondygnacji,

e) minimalna wysoko zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje w pierzei ulicy 10. Lutego 1 KDL,
w g bi kwarta u – 3 m, 1 kondygnacja,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3,5 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9

o) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 17m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. 10. Lutego 1 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
7. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B11 MW:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne:
- us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z wyj tkiem warsztatów
samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), wy cznie w formie lokali
wydzielonych w parterach budynków mieszkalnych,
- us ugi z zakresu biur, o wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach
mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej –2,0,
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b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,4;

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,6,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 15 m, nie wi cej ni 4 kondygnacji,
zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 10%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3,5 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
m) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

n) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 15m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Pi sudskiego 2 KDZ poprzez 5 KDW,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
8. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B12 MW(U):
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem us ug, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie ma ych domów mieszkalnych i kamienic,
- budynki zamieszkania zbiorowego,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia,
c) dopuszcza si
przebudow ,
jednorodzinnych;

nadbudow

i rozbudow

istniej cych

budynków

mieszkalnych

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,5,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,4,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
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d) maksymalna wysoko

zabudowy – 15 m, nie wi cej ni 4 kondygnacje,

e) minimalna wysoko
ni 4 kondygnacje,

zabudowy lokalizowanej w pierzei ulicy 2 KDZ ul. Pi sudskiego – 12m, nie mniej

f) minimalna wysoko

zabudowy, niewymienionej w lit. e – 10m, nie mniej ni 3 kondygnacje,

g) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
h) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

i) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
j) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
k) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
l) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
m) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
n) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 15m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) ochrona przed zanieczyszczeniami terenów przylegaj cych do ul. Pi sudskiego 2 KDZ, wg par. 8 ust. 7,
c) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
f) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
g) zasady ochrony historycznie ukszta towanego uk adu ulic, wg par 9 ust. 6,
h) zasady ochrony budynku przy ul. ul. Pi sudskiego 96:
- ustala si zachowanie budynku oraz ochron jego bry y (gabarytów),
- zakazuje si nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku,
- zakaz umieszczania na elewacji od strony ulicy Pi sudskiego urz dze technicznych i elementów
obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne,
- nakazuje si monta skrzynek przy czeniowych elektrycznych i gazowych w miejscach najmniej
eksponowanych, takich jak tylne elewacje i bramy,
- dopuszcza si remont elewacji z obowi zkiem zachowania wystroju architektonicznego elewacji, tzn.
rytmu otworów okiennych, balkonów, loggii i ich detali,
- zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych na
publicznie dost pnych,

budynku od strony miejsc i terenów

i) zasady ochrony budynku przy ul. ul. 10. Lutego 5:
- ustala si zachowanie budynku oraz ochron jego bry y (gabarytów),
- zakaz umieszczania na elewacji od strony ulicy 10. Lutego urz dze technicznych i elementów
obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne,
- nakazuje si monta skrzynek przy czeniowych elektrycznych i gazowych w miejscach najmniej
eksponowanych, takich jak tylne elewacje i bramy,
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- dopuszcza si remont elewacji oraz nadbudow , rozbudow i przebudow budynku z obowi zkiem
zachowania pierwotnego (historycznego) rytmu otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien,
- dopuszcza si nadbudow , rozbudow i przebudow budynku,
- zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych na
publicznie dost pnych,

budynku od strony miejsc i terenów

j) zasady ochrony budynków przy ul. ul. 10. Lutego 1 i 7:
- ustala si zachowanie budynków oraz ochron ich bry y (gabarytów),
- zakazuje si nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynków,
- zakaz umieszczania na elewacji budynków od strony ulicy Pi sudskiego i 10.Lutego urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie powietrza,
anteny satelitarne,
- nakazuje si monta skrzynek przy czeniowych elektrycznych i gazowych w miejscach najmniej
eksponowanych, takich jak tylne elewacje i bramy,
- dopuszcza si remont elewacji z obowi zkiem zachowania pierwotnego (historycznego) rytmu
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi, balkonów i ich detali oraz boniowania wraz
z odtworzeniem stylu elewacji z detalami, wjazdu bramnego,
- zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych na
publicznie dost pnych;

budynku od strony miejsc i terenów

4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Pi sudskiego 2 KDZ poprzez 5KDW, ul. 10. Lutego 1 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
9. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B13 U:
1) przeznaczenie terenu: teren us ugowy, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa us ugowa,
b) zakazuje si lokalizacji stacji paliw,
c) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a pod warunkiem,
stanowi nie wi cej ni 5% powierzchni u ytkowej budynku;

e b

one

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,0,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,

e) minimalna wysoko zabudowy – 8m, nie mniej ni 2 kondygnacje, a dla budynków lokalizowanych
w g bi kwarta u – 3m, 1 kondygnacja,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 25%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
Id: 13703AEC-B156-45AF-820F-A6040C31998E. Podpisany

Strona 54

k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) ochrona przed zanieczyszczeniami terenów przylegaj cych do ul. Pi sudskiego 2 KDZ, wg par. 8 ust. 7,
c) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
f) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
g) zasady ochrony budynku przy ul. ul. Pi sudskiego 100/102:
- ustala si zachowanie budynku oraz ochron jego bry y (gabarytów),
- zakazuje si nadbudowy budynku,
- zakaz umieszczania na elewacji od strony ulicy Pi sudskiego urz dze technicznych i elementów
obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne,
- nakazuje si monta skrzynek przy czeniowych elektrycznych i gazowych w miejscach najmniej
eksponowanych, takich jak tylne elewacje i bramy,
- dopuszcza si remont elewacji z obowi zkiem zachowania wystroju architektonicznego elewacji, tzn.
rytmu otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi,
- zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych na
publicznie dost pnych;

budynku od strony miejsc i terenów

4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Pi sudskiego 2 KDZ,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
10. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B14 UO:
1) przeznaczenie terenu: teren us ug o wiaty, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: us ugi o wiaty – szko y, przedszkola oraz obki,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu: kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, biur,
administracji publicznej,
c) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a) i b), z wyj tkiem us ug uci liwych,
stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych, pod
warunkiem, e b
one stanowi nie wi cej ni 10% powierzchni u ytkowej budynku;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,0,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,
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c) wska nik powierzchni zabudowy – 0,6,
d) maksymalna wysoko zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje, a dla budynków usytuowanych
w g bi dzia ki – 15 m,
e) minimalna wysoko zabudowy – 8m, nie mniej ni 2 kondygnacje, a dla budynków lokalizowanych
w g bi kwarta u – 3m, 1 kondygnacja,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
m) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

n) maksymalna wysoko najwy ej po
w g bi dzia ki – 15 m;

onej kalenicy dachu - 12m, a dla budynków usytuowanych

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) ochrona przed zanieczyszczeniami terenów przylegaj cych po rednio do ul. Pi sudskiego 2 KDZ i ul.
Warszawskiej 3 KDZ, wg par. 8 ust. 7,
c) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
f) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
g) zasady ochrony budynku szko y przy ul. Szkolnej 2, zlokalizowanego w pierzei ulicy Szkolnej:
- ustala si zachowanie budynku oraz ochron jego bry y (gabarytów),
- zakazuje si nadbudowy,
- zakaz umieszczania na elewacji od strony ulicy Szkolnej urz dze technicznych i elementów obs ugi
budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne,
- nakazuje si monta skrzynek przy czeniowych elektrycznych i gazowych w miejscach najmniej
eksponowanych, takich jak tylne elewacje i bramy,
- dopuszcza si remont elewacji z obowi zkiem zachowania wystroju architektonicznego elewacji, tzn.
rytmu otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi,
- zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych na
publicznie dost pnych;

budynku od strony miejsc i terenów

4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Szkolnej 4 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
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11. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B15 MW:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne:
- us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z wyj tkiem warsztatów
samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), wy cznie w formie lokali
wydzielonych w parterach budynków mieszkalnych,
- us ugi z zakresu biur, o wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach
mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,4,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,4,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacji,

e) minimalna wysoko zabudowy – 7m, nie mniej ni 2 kondygnacje, a dla budynków lokalizowanych
w g bi kwarta u – 3m, 1 kondygnacja,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3,5 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Szkolnej 4 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
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12. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B16 MW(U), B17 MW(U) 18) :
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem us ug, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie ma ych domów mieszkalnych i kamienic,
- budynki zamieszkania zbiorowego,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia,
c) dopuszcza si
przebudow ,
jednorodzinnych;

nadbudow

i rozbudow

istniej cych

budynków

mieszkalnych

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,0,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,4,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,
zabudowy – 7m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
n) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
o) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
p) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) 19) (uchylony)
c) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,

18)

Ustalenia dla terenu B19 MW(U) utraci y moc w zwi zku z rozstrzygni ciem nadzorczym, o którym mowa
w odno niku 3.
19)
Ustalenia dla terenu B19 MW(U) utraci y moc w zwi zku z rozstrzygni ciem nadzorczym, o którym mowa
w odno niku 3.
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f) 20) (uchylony);
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Szkolnej 4 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
12a. 21) Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B19 MW(U):
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem us ug, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie ma ych domów mieszkalnych i kamienic,
- budynki zamieszkania zbiorowego,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia,
c) dopuszcza si
przebudow ,
jednorodzinnych;

nadbudow

i rozbudow

istniej cych

budynków

mieszkalnych

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,0,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,4,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,
zabudowy – 7m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
n) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
o) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
p) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
20)

Ustalenia dla terenu B19 MW(U) utraci y moc w zwi zku z rozstrzygni ciem nadzorczym, o którym mowa
w odno niku 3.
21)
Dodany przez §1 pkt 3 lit. b uchwa y, o której mowa w odno niku 8.
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a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) ochrona przed zanieczyszczeniami terenu przylegaj cego do ul. Warszawskiej 3 KDZ oraz po
wzd linii kolejowej, wg par. 8 ust. 7,

onego

c) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
f) strefa ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg
par. 17 ust.3;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Szkolnej 4 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
13. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B18 U:
1) przeznaczenie terenu: teren us ugowy, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa us ugowa,
b) zakazuje si lokalizacji stacji paliw,
c) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a pod warunkiem,
stanowi nie wi cej ni 5% powierzchni u ytkowej budynku;

e b

one

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 4,0,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 2,0,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,95,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 15 m, nie wi cej ni 4 kondygnacje,
zabudowy – 10m, nie mniej ni 3 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 5%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - 300m2,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
m) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
n) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) dominanta przestrzenna, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg. par. 5 ust. 10,
r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 15m;
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3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) ochrona przed zanieczyszczeniami terenów przylegaj cych do ul. Warszawskiej 3 KDZ, wg par. 8 ust. 7,
c) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
f) zasady zagospodarowania terenów po

onych w odleg

ci do 15m od osi widokowej, wg par. 5 ust.9;

4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Szkolnej 4 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14, przy czym dopuszcza si odst pienie od realizacji wymaganych
miejsc parkingowych w przypadku realizacji zabudowy na co najmniej 80% powierzchni dzia ki,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
14. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B20 MN(U) 22) :
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us ug, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,
zabudowy – 3m, nie mniej ni 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

22)

Ustalenia dla terenu B21 MN(U) utraci y moc w zwi zku z rozstrzygni ciem nadzorczym, o którym mowa w odno niku
3.
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3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) ochrona przed zanieczyszczeniami terenów po

onych wzd

linii kolejowej, wg par. 8 ust. 7,

c) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
f) zasady ochrony budynku mieszkalnego przy ul. ul. Szkolnej 25:
- ustala si zachowanie budynku oraz ochron jego bry y (gabarytów),
- zakaz umieszczania na elewacji od strony ulicy Szkolnej urz dze technicznych i elementów obs ugi
budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne,
- dopuszcza si remont elewacji z obowi zkiem zachowania wystroju architektonicznego elewacji, tzn.
rytmu otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi,
- dopuszcza si translokacj budynku,
- zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych na
publicznie dost pnych,

budynku od strony miejsc i terenów

g) zasady ochrony budynku mieszkalnego przy ul. ul. Szkolnej 27:
- ustala si zachowanie budynku oraz ochron jego bry y (gabarytów),
- zakazuje si nadbudowy,
- zakaz umieszczania na elewacji od strony ulicy Szkolnej urz dze technicznych i elementów obs ugi
budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne,
- dopuszcza si remont elewacji z obowi zkiem zachowania wystroju architektonicznego elewacji, tzn.
rytmu otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i balkonu,
- zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych na
publicznie dost pnych,

budynku od strony miejsc i terenów

h) 23) (uchylony)
i) strefa ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg
par. 17 ust.3;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Szkolnej 4 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
14a. 24) Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B21 MN(U):
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us ug, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

23)

Ustalenia dla terenu B21 MN(U) utraci y moc w zwi zku z rozstrzygni ciem nadzorczym, o którym mowa w odno niku
3.
24)
Dodany przez §1 pkt 3 lit. c uchwa y, o której mowa w odno niku 8.
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b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,
zabudowy – 3m, nie mniej ni 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) ochrona przed zanieczyszczeniami terenów po

onych wzd

linii kolejowej, wg par. 8 ust. 7,

c) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
f) zasady ochrony budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 49:
- ustala si zachowanie budynku oraz ochron jego bry y (gabarytów),
- zakazuje si nadbudowy,
- zakaz umieszczania na elewacji od strony ulicy Szkolnej urz dze technicznych i elementów obs ugi
budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne,
- dopuszcza si remont elewacji z obowi zkiem zachowania wystroju architektonicznego elewacji, tzn.
rytmu otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi,
- zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych na
publicznie dost pnych,

budynku od strony miejsc i terenów

g) strefa ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg
par. 17 ust.3;
4) zasady obs ugi terenu:
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a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Szkolnej 4 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
15. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B22 U/MN:
1) przeznaczenie terenu: teren us ug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa us ugowa, (z wyj tkiem stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów
i myjni samochodowych),
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,8,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,
zabudowy – 3m, nie mniej ni 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) ochrona przed zanieczyszczeniami terenów po

onych wzd

linii kolejowej, wg par. 8 ust. 7,

c) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
f) strefa ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg
par. 17 ust.3;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Szkolnej 4 KDL,
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b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
16. 25) Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B23 U:
1) przeznaczenie terenu: teren us ugowy, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa us ugowa (z wyj tkiem stacji paliw),
b) zakazuje si lokalizacji us ug zdrowia i o wiaty,
c) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a), pod warunkiem, e b
stanowi nie wi cej ni 5% powierzchni u ytkowej budynku;

one

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 2,0,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) wska nik powierzchni zabudowy – 0,8,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,
zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej –5%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
m) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

n) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) ochrona przed zanieczyszczeniami terenów po

onych wzd

linii kolejowej, wg par. 8 ust. 7,

c) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
f) strefa ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg
par. 17 ust.3;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Szkolnej 4 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
25)

Dodany przez §1 pkt 3 lit. d uchwa y, o której mowa w odno niku 8.
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5) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
17. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów B24 MN 26) :
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach mieszkalnych,
c) dopuszcza si
stoj cych;

przebudow , rozbudow

i nadbudow

istniej cych budynków us ugowych wolno

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,
zabudowy: 3m, 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2,
f) wlot komunikacji ko owej na teren B24 MN od strony ul. Reymonta 7 KDD;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony:
- ul. Szkolnej 4 KDL i ul. Reymonta 7 KDD dla terenu B24 MN,
26)

Ustalenia dla terenu B25 MN utraci y moc w zwi zku z rozstrzygni ciem nadzorczym, o którym mowa w odno niku 3.
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- 27) (uchylony)
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
17a. 28) Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B25 MN:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach mieszkalnych,
c) dopuszcza si
stoj cych;

przebudow , rozbudow

i nadbudow

istniej cych budynków us ugowych wolno

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,
zabudowy: 3m, 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
m) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

n) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
o) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony od strony ul. Cmentarnej 6 KDD poprzez istniej ce dojazdy,
27)
28)

Ustalenia dla terenu B25 MN utraci y moc w zwi zku z rozstrzygni ciem nadzorczym, o którym mowa w odno niku 3.
Dodany przez §1 pkt 3 lit. e uchwa y, o której mowa w odno niku 8.
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b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
18. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B26 MN(U):
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us ug, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia,
c) dopuszcza si przebudow , rozbudow i nadbudow
stoj cych, jako przeznaczenia podstawowego,

istniej cych budynków us ugowych wolno

d) lokalizacj zabudowy us ugowej, jako przeznaczenia podstawowego, w obr bie strefy dopuszczalnej
lokalizacji dominanty wysoko ciowej;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6, nie dotyczy strefy dopuszczalnej
lokalizacji dominanty wysoko ciowej,
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4, a w strefie dopuszczalnej lokalizacji dominanty
wysoko ciowej – 1,0,
d) maksymalna wysoko zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,
ustalenie nie dotyczy strefy dopuszczalnej lokalizacji dominanty wysoko ciowej,
e) minimalna wysoko zabudowy: 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje, przy czym nie ogranicza si dla
budynków gara owych,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
n) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
o) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
p) dominanta wysoko ciowa ze stref ich dopuszczalnej lokalizacji, zgodnie z rysunkiem planu,
maksymalna wysoko budynku lub jego cz ci zlokalizowanego w strefie dopuszczalnej lokalizacji
dominanty wysoko ciowej – 15m, ale nie wi cej ni 4 kondygnacje,
r) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

s) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
t) maksymalna wysoko najwy ej po
dominanty wysoko ciowej – 15m,

onej kalenicy dachu - 12m, a w strefie dopuszczalnej lokalizacji
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u) dopuszcza si rozbudow budynków bezpo rednio przy granicy z s siedni dzia
budowlan , przy
czym ustala si maksymaln d ugo elewacji budynku gara owego lokalizowanego bezpo rednio przy
granicy z s siedni dzia budowlan do 7m;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony: od strony ul. Przerwy-Tetmajera 5 KDL i ul. Cmentarnej 6 KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
19. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B27 U/MN i B28 U/MN:
1) przeznaczenie terenu: tereny us ug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa us ugowa, (z wyj tkiem stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów
i myjni samochodowych),
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,8,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,

e) minimalna wysoko zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje, przy czym nie ogranicza si dla
budynków gara owych,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
m) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
n) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
o) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
p) dominanta przestrzenna, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg. par. 5 ust. 10 dla terenu B27 U/MN,
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r) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

s) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
t) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 50m i 150m – wg par. 17 ust. 2,
f) wlot komunikacji ko owej na teren B28 U/MN od strony ul. Cmentarnej 6 KDD,
g) zasady zagospodarowania terenów po

onych w odleg

ci do 15m od osi widokowej, wg par. 5 ust.9;

4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony:
- ul. Cmentarnej 5 KDD i ul. Reymonta 7 KDD dla terenu B27 U/MN,
- od strony ul. Cmentarnej 5 KDD i 6 KDD dla terenu B28 U/MN,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
20. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B29 ZC:
1) przeznaczenie terenu: tereny cmentarzy, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: historyczne tereny grzebalne, us ugi z zakresu kultu religijnego
i obs ugi cmentarza,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: urz dzenia, obiekty ma ej architektury i budowle zwi zane
z funkcjonowaniem cmentarza, ci gi piesze, ziele urz dzona,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a) i b) oraz zabudowy;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) zakazuje si realizacji zabudowy,
b) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
c) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 4,
d) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 8, 9;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, przyrody i krajobrazu kulturowego wg
par. 8 ust. 1 i 4,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) dopuszcza si zagospodarowanie i uporz dkowanie terenu poprzez wydzielenie wewn trznych
placyków, wprowadzenie elementów ma ej architektury, takich jak: murki, awki, latarnie, posadzki,
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d) wej cia g ówne na teren cmentarza od strony ul. Szkolnej 4 KDL i ul. Cmentarnej 6KDD; przy wej ciu
od strony ulicy Cmentarnej 6 KDD dopuszcza si realizacj placu, na cz ci terenu wydzielonej na
rysunku planu,
e) strefa pe nej ochrony elementów historycznej struktury przestrzennej kz_PO, zgodnie z rysunkiem planu
oraz wg par 9 ust.4,
f) zakazuje si lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych,
g) zasady ochrony obiektu cmentarza ydowskiego wpisanego do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, wg par. 9 ust. 1,
h) zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Szkolnej 4 KDL i ul. Cmentarnej 6KDD,
b) wska niki miejsc postojowych dla rowerów – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 20. Ustalenia dla obszaru C:
1. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C1 ZC i C2 ZC:
1) przeznaczenie terenów: tereny cmentarzy, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: tereny grzebalne, us ugi z zakresu kultu religijnego i obs ugi
cmentarza,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: urz dzenia, obiekty ma ej architektury i budowle zwi zane
z funkcjonowaniem cmentarza, ci gi piesze, ziele urz dzona,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a) i b) oraz zabudowy.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) zakazuje si realizacji nowej zabudowy, przy czym ustala si remont istniej cych kaplic,
b) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
c) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 4,
d) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
e) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 8, 9;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, przyrody i krajobrazu kulturowego wg
par. 8 ust. 1 i 4,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) dopuszcza si zagospodarowanie i uporz dkowanie terenu poprzez wydzielenie wewn trznych
placyków, wprowadzenie elementów ma ej architektury, takich jak: murki, awki, latarnie, posadzki,
d) wej cie g ówne na teren cmentarza rzymsko – katolickiego (teren C1 ZC) od strony: ul. 11 KDL,
Cmentarnej 5 KDD i ul. Cichej 9 KDD oraz na teren cmentarza wojennego (teren C2 ZC) od strony ul.
Cmentarnej 5 KDD,
e) strefa pe nej ochrony elementów historycznej struktury przestrzennej kz_PO, zgodnie z rysunkiem planu
oraz wg par 9 ust. 4,
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f) zasady ochrony obiektów cmentarzy: rzymsko – katolickiego oraz wojennego wpisanego do rejestru
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wg par. 9 ust. 1,
g) zasady ochrony Kaplicy na cmentarzu rzymsko – katolickim, Kaplicy grobowej Gorgoszów na
cmentarzu rzymsko – katolickim i Kaplicy prawos awnej p.w. Zmartwychwstania Pa skiego na
cmentarzu parafialnym, po onych przy ul. Cmentarnej 46 (teren C1 ZC) oraz Pomnika na cmentarzu
wojennym po onego przy ul. Cmentarnej 48 (teren C2 ZC):
- ustala si zachowanie obiektów budowlanych oraz ochron ich bry (gabarytów),
- zakazuje si nadbudowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych,
- dopuszcza si remont elewacji kaplic z obowi zkiem zachowania wystroju architektonicznego
elewacji, tzn. rytmu otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi i ich detali,
- dopuszcza si remont pomnika z obowi zkiem zachowania wystroju historycznego (pierwotnego)
pomnika,
h) zakaz umieszczania mikroinstalacji fotowoltaicznych,
i) ci gi piesze przebiegaj ce w liniach rozgraniczaj cych innych terenów, zgodnie z rysunkiem planu oraz
wg par. 13 ust. 3 pkt 2 dla terenu C1 ZC,
j) zakazuje si lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych,
k) zasady zagospodarowania terenów po
widokowym, wg par. 5 ust.9;

onych w odleg

ci do 15m od osi widokowej oraz w otwarciu

4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony:
- ul. Cichej 9 KDD, ul. Cmentarnej 5 KDD i ul. 11 KDL dla terenu C1 ZC,
- ul. Cmentarnej 5 KDD dla terenu C2 ZC,
b) miejsca do parkowania dla terenu C1 ZC – wg par. 14, realizacja miejsc parkingowych na terenach: ul.
Cichej 9 KDD i ul. 11 KDL,
c) wska niki miejsc postojowych dla rowerów – wg par. 14,
d) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
2. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C3 MN(U) i C6 MN(U):
1) przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us ug, dla
których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia,
c) dopuszcza si przebudow , nadbudow i rozbudow istniej cych budynków us ugowych na terenie C6
MN(U), jako przeznaczenia podstawowego;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,3,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,
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e) minimalna wysoko zabudowy – 6m, nie mniej ni 2 kondygnacje, przy czym nie ogranicza si dla
budynków gara owych,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony:
- ul. Piaskowej 3 KDL i ul. Przerwy - Tetmajera 11 KDD dla terenu C6 MN(U),
- ul. Przerwy-Tetmajera 5 KDL i ul. Cmentarnej 6 KDD dla terenu C3 MN(U),
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
3. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C4 U i C5 U:
1) przeznaczenie terenu: teren us ugowy, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa us ugowa,
b) zakazuje si lokalizacji stacji paliw i warsztatów samochodowych,
c) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a pod warunkiem,
stanowi nie wi cej ni 5% powierzchni u ytkowej budynku;

e b

one

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,8,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko

zabudowy – 10 m, nie wi cej ni 2 kondygnacje,
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e) minimalna wysoko zabudowy – 4m, 1 kondygnacja, a w strefie dopuszczalnej lokalizacji dominanty
wysoko ciowej – 10m, ale nie mniej ni 3 kondygnacje,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
n) dominanta wysoko ciowa ze stref dopuszczalnej lokalizacji na terenie C4 U, zgodnie z rysunkiem
planu, maksymalna wysoko budynku lub jego cz ci zlokalizowanego w strefie dopuszczalnej
lokalizacji dominanty wysoko ciowej – 12m, ale nie wi cej ni 3 kondygnacje,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) maksymalna wysoko najwy ej po onej kalenicy dachu - 10m, a w strefie dopuszczalnej lokalizacji
dominanty wysoko ciowej na terenie C4 U– 12m;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 50 i 150m – wg par. 17 ust. 2,
f) zasady zagospodarowania terenów po
widokowym, wg par. 5 ust.9;

onych w odleg

ci do 15m od osi widokowej oraz w otwarciu

4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony:
- ul. Przerwy-Tetmajera 11 KDD, ul. Cichej 9 KDD i ul. 8 KDD dla terenu C4 U,
- ul. Cichej 9 KDD, ul. Cichej 10 KDD oraz ul. Przerwy-Tetmajera 11 KDD dla terenu C5 U,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
4. 29) Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C7 U/MN:
1) przeznaczenie terenu: teren us ug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa us ugowa, (z wyj tkiem stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów
i myjni samochodowych),
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
29)

Dodany przez §1 pkt 4 uchwa y, o której mowa w odno niku 8.
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2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,5,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,
zabudowy – 3m, 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
m) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
n) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
o) dominanta plastyczna zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 12,
p) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

r) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
s) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 50m i 150m,
f) wlot komunikacji ko owej od strony ul. Piaskowej 3 KDL;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Piaskowej 3 KDL i ul. Cichej 10 KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
§ 21. Ustalenia dla obszaru D:
1. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D1 U(MW):
1) przeznaczenie terenu: teren us ugowy z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla
którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa us ugowa (z wyj tkiem stacji paliw i warsztatów
samochodowych),
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b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne:
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- budynki zamieszkania zbiorowego;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 2,4,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,6,
d) maksymalna wysoko zabudowy – 15 m, nie wi cej ni 4 kondygnacje, ustalenie nie dotyczy strefy
dopuszczalnej lokalizacji dominanty wysoko ciowej,
e) minimalna wysoko zabudowy – 8m, nie mniej ni 2 kondygnacje, a w strefie dopuszczalnej lokalizacji
dominanty wysoko ciowej – 15m, ale nie mniej ni 4 kondygnacje,
f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
m) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
n) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
o) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
p) dominanta wysoko ciowa ze stref dopuszczalnej lokalizacji, zgodnie z rysunkiem planu, maksymalna
wysoko budynku lub jego cz ci zlokalizowanego w strefie dopuszczalnej lokalizacji dominanty
wysoko ciowej – 18m, ale nie wi cej ni 6 kondygnacji,
r) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

s) maksymalna wysoko najwy ej po
dominanty wysoko ciowej – 18m;

onej kalenicy dachu - 15m, a w strefie dopuszczalnej lokalizacji

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Spokojnej 6KDL i ul. Piaskowej 3 KDL i ul. Przerwy- Tetmajera
11 KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
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5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
2. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów D2 MW i D3 MW:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne:
- us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z wyj tkiem warsztatów
samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), wy cznie w formie lokali
wydzielonych w parterach budynków mieszkalnych,
- us ugi z zakresu biur, o wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach
mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej– 0,8,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,4,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 15 m, nie wi cej ni 4 kondygnacje,
zabudowy – 7m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 25%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3,5 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
n) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 15m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 50 i 150m – wg par. 17 ust. 2,
f) ci gi piesze przebiegaj ce w liniach rozgraniczaj cych innych terenów, zgodnie z rysunkiem planu oraz
wg par. 13 ust. 3 pkt 2,
g) zasady zagospodarowania terenów po
widokowym, wg par. 5 ust.9;

onych w odleg

ci do 15m od osi widokowej oraz w otwarciu

4) zasady obs ugi terenu:
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a) obs uga komunikacyjna od strony:
- ul. Przerwy - Tetmajera 5 KDL i 11KDD i ul. Spokojnej 6KDL dla terenu D2 MW,
- ul. Przerwy - Tetmajera 5 KDL i ul. Spokojnej 12 KDD oraz 6 KDW dla terenu D3 MW,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14, przy czym dopuszcza si mo liwo realizacji wymaganych miejsc
parkingowych równie poza dzia budowlan na terenach D12 KDPp i D13 KDPp,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
3. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D4 ZI:
1) przeznaczenie terenu: teren zieleni izolacyjnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: ziele urz dzona izoluj ca zabudow mieszkaniow od terenów
zak adu energetycznego, w szczególno ci dopuszcza si lokalizacj skweru, ziele ca,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne:
- us ugi z zakresu: gastronomii, sportu, rekreacji i kultury bez lokalizacji zabudowy, przy czym
powierzchnia zaj ta przez us ugi nie mo e przekracza 25% powierzchni terenu,
- komunikacja piesza i rowerowa;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) zakazuje si realizacji zabudowy,
b) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
c) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 3,
d) ziele kszta tuj ca pierzeje kwarta ów, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 13,
e) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 8, 9;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, przyrody i krajobrazu kulturowego wg
par. 8 ust. 1 i 4,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) dopuszcza si zagospodarowanie i uporz dkowanie terenu poprzez wydzielenie wewn trznych
placyków, wprowadzenie obiektów ma ej architektury, takich jak: murki, awki, latarnie, posadzki,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
f) wej cia g ówne na teren od strony ul. Spokojnej 6 KDL, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
g) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Spokojnej 6 KDL,
b) wska niki miejsc postojowych dla rowerów – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
4. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D5 MW:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla którego:
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a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne:
- us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z wyj tkiem warsztatów
samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), wy cznie w formie lokali
wydzielonych w parterach budynków mieszkalnych,
- us ugi z zakresu biur, o wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach
mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,8,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,4,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,
zabudowy – 7m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3,5 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) ci gi piesze przebiegaj ce w liniach rozgraniczaj cych innych terenów, zgodnie z rysunkiem planu oraz
wg par. 13 ust. 3 pkt 2;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Przerwy - Tetmajera 5KDL, ul. Spokojnej 12KDD i 6 KDW,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14, przy czym dopuszcza si mo liwo realizacji wymaganych miejsc
parkingowych równie poza dzia budowlan na terenach D12 KDPp i D13 KDPp,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
5. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D6 U:
1) przeznaczenie terenu: teren us ugowy, dla którego:
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a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa us ugowa (z wyj tkiem stacji paliw),
b) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a), pod warunkiem, e b
stanowi nie wi cej ni 5% powierzchni u ytkowej budynku,

one

c) dopuszcza si przebudow , nadbudow i rozbudow istniej cego budynku magazynowo- sk adowego;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,2,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,6,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,
zabudowy – 3m, nie mniej ni 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 10%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje us ugowe i eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
n) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) ochrona przed zanieczyszczeniami terenów po

onych wzd

linii kolejowej, wg par. 8 ust. 7;

4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Przerwy - Tetmajera 5KDL, ul. Spokojnej 12KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
6. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D7 U/MN/MW:
1) przeznaczenie terenu: tereny us ug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wielorodzinnej, dla którego:

i mieszkaniowej

a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
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- zabudowa us ugowa (z wyj tkiem stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów
i myjni samochodowych),
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie ma ych domów mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,8,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,3,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,
zabudowy – 3m, 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
m) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
n) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) ochrona przed zanieczyszczeniami terenu po

onego wzd

linii kolejowej, wg par. 8 ust. 7;

f) strefa ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg
par. 17 ust.3;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Spokojnej 12KDD oraz poprzez 7 KDW,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
7. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D8 U/MN/MW:
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1) przeznaczenie terenu: teren
wielorodzinnej, dla którego:

us ug,

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej

i mieszkaniowej

a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa us ugowa (z wyj tkiem stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów
i myjni samochodowych),
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie ma ych domów mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,8,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,3,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12m, nie wi cej ni 3 kondygnacje,
zabudowy – 3m, 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
m) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
n) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony 13 KDD, ul. Spokojnej 12KDD oraz poprzez 7 KDW,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
8. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D9 MW/U:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ug, dla którego:
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a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- zabudowa us ugowa (z wyj tkiem stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów
i myjni samochodowych);
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 1,3,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,4,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 15 m, nie wi cej ni 4 kondygnacje,
zabudowy – 7m, nie mniej ni 2 kondygnacje,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 25%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3,5 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
n) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

o) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 15m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) ochrona przed zanieczyszczeniami terenów po

onych wzd

linii kolejowej, wg par. 8 ust. 7,

c) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
f) strefa ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg
par. 17 ust.3;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Szkolnej 7KDL, ul. Spokojnej 12 KDD poprzez 7KDW i 9 KDL
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
9. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D10 U:
1) przeznaczenie terenu: teren us ugowy, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa us ugowa,
b) zakazuje si lokalizacji stacji paliw,
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c) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a pod warunkiem,
stanowi nie wi cej ni 5% powierzchni u ytkowej budynku;

e b

one

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,8,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 10 m, nie wi cej ni 2 kondygnacje,
zabudowy – 3m, nie mniej ni 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje us ugowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 2,
m) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
n) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 10m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Spokojnej 12KDD i 13 KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
10. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D11 I-E:
1) przeznaczenie terenu: teren obiektów i urz dze elektroenergetycznych, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki,
us ugi z zakresu biur, administracji oraz obiekty produkcyjne,
b) dopuszcza si lokalizowanie: funkcji innych ni okre lone w lit a), pod warunkiem, e b
nie wi cej ni 5% powierzchni u ytkowej budynku;

one stanowi

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,8,
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b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,6,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 10 m, nie wi cej ni 2 kondygnacje,
zabudowy – 3m, nie mniej ni 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 10%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,
m) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

n) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 10m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Spokojnej 6KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
11. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów D12 KDPp i D13 KDPp:
1) przeznaczenie terenów: tereny parkingów, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: parkingi terenowe,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: ziele urz dzona izolacyjna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) zakazuje si realizacji zabudowy,
b) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
c) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
d) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 8,9;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
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a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, przyrody i krajobrazu kulturowego wg
par. 8 ust. 3,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony:
- ul. Kablowej 10 KDL dla terenu D13KDPp,
- ul. 14KDD dla terenu D12 KDPp,
b) wska niki miejsc postojowych dla rowerów – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenów.
12. 30) Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D14 U/PR:
1) przeznaczenie terenu: teren us ug i produkcji, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa us ugowa, (z wyj tkiem stacji paliw), obiekty
produkcyjne i magazyny,
b) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a), pod warunkiem, e b
stanowi nie wi cej ni 5% powierzchni u ytkowej budynku,

one

c) dopuszcza si
przebudow , nadbudow
i rozbudow
istniej cych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych wy cznie poza zasi giem strefy kontrolowanej od linii elektroenergetycznej 110 kV;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5 ,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,3,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 10 m, nie wi cej ni 2 kondygnacje,
zabudowy – 3m, nie mniej ni 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje us ugowe i eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
n) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust.2,

30)

o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 10m;

Dodany przez §1 pkt 5 uchwa y, o której mowa w odno niku 8.
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3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) zasi g strefy kontrolowanej od linii elektroenergetycznej 110 KV, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg
par. 17 ust.1,
f) wlot komunikacji ko owej od strony ul. Kablowej 10 KDL i od strony 13 KDD;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Kablowej 10KDL, 13 KDD i 9 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
13. 31) Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D15 U/PR:
1) przeznaczenie terenu: teren us ug i produkcji, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa us ugowa, obiekty produkcyjne i magazyny,
b) dopuszcza si lokalizowanie funkcji innych ni wymienione w lit. a), pod warunkiem, e b
stanowi nie wi cej ni 5% powierzchni u ytkowej budynku;

one

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,8,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,4,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 10 m, nie wi cej ni 2 kondygnacje,
zabudowy – 3m, nie mniej ni 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje us ugowe i eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
n) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
o) ustala si realizacj pasa zieleni izolacyjnej – nasadze niskich drzew i krzewów z uwzgl dnieniem
ogranicze zwi zanych z lokalizacj linii elektroenergetycznej 110kV i jej strefy uci liwo ci, na cz ci
terenu wydzielonej na rysunku planu od strony ulicy 8 KDL,
p) maksymalna wysoko
31)

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

Dodany przez §1 pkt 5 uchwa y, o której mowa w odno niku 8.
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r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 10m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) zasi g strefy kontrolowanej od linii elektroenergetycznej 110 KV, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg
par. 17 ust.1;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Kablowej 10KDL, 9 KDL i 8 KDL,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
14. 32) Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D16 U/MN:
1) przeznaczenie terenu: teren us ug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa us ugowa,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zakazuje si lokalizowania stacji paliw;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,5,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,3,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,
zabudowy – 3m, nie mniej ni 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
m) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
n) g ówne wej cia do projektowanych budynków us ugowych wg par. 5 ust. 6,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
32)

Dodany przez §1 pkt 5 uchwa y, o której mowa w odno niku 8.
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r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Kablowej 15KDD i 14 KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
14a. 33) Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D17 MN:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w budynkach mieszkalnych;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,3,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,
zabudowy – 3m, nie mniej ni 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
m) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
n) dominanta przestrzenna, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg. par. 5 ust. 10 ,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
r) maksymalna wysoko

33)

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

Dodany przez §1 pkt 5 uchwa y, o której mowa w odno niku 8.
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3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony: ul. Kablowej 15KDD, ul. Piaskowej 3KDL i 14 KDD,
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu wg par. 16.
15. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D18 MN(U), D19 MN(U) i D20 MN(U):
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us ug, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z
wyj tkiem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych), biur,
wiaty, zdrowia;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) maksymalna intensywno
b) minimalna intensywno

zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,6,
zabudowy na dzia ce budowlanej – 0,2,

c) maksymalny wska nik powierzchni zabudowy – 0,3,
d) maksymalna wysoko
e) minimalna wysoko

zabudowy – 12 m, nie wi cej ni 3 kondygnacje z trzeci ukryt w poddaszu,
zabudowy – 3m, nie mniej ni 1 kondygnacja,

f) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
g) maksymalna szeroko

elewacji budynków – wg par. 11 ust.1 pkt 5,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzia ek budowlanych - wg par. 11 ust.1 pkt 6,
i) kszta towanie materia ów i kolorystyki elewacji budynków wg par. 5 ust.7,
j) usytuowanie obiektów budowlanych, linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 4,
k) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 1,3 i ust. 2,
l) pierzeje eksponowane, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 5 pkt 1,
m) kszta towanie i pokrycie dachów, wg par. 11 ust 2,
n) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
o) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 7,9,

p) warunki lokalizowania budynków gospodarczych i gara owych wolno stoj cych – wg par. 5 ust. 8,
r) maksymalna wysoko

najwy ej po

onej kalenicy dachu - 12m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 3-5,
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b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) zasady lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych - wg par. 5 ust. 13,
e) dominanta plastyczna, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg. par. 5 ust. 12 dla terenu D18 MN,
f) zasi g strefy kontrolowanej od linii elektroenergetycznej 110 KV dla terenów D19 MN(U) i D20 MN(U),
zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 17 ust.1,
g) zasady zagospodarowania terenów po

onych w otwarciu widokowym, wg par. 5 ust.9;

4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony:
- ul. Piaskowej 3 KDL (w wi kszo ci poza obszarem planu), 14 KDD i ul. Spokojnej 6 KDL dla terenu
D18 MN(U),
- ul. Piaskowej 3 KDL (w wi kszo ci poza obszarem planu), ul. Kablowej 15 KDD, 16 KDD i 8 KDL
dla terenu D19 MN(U),
- ul. Kablowej 15 KDD, 16 KDD i 8 KDL dla terenu D20 MN(U),
b) miejsca do parkowania – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
16. Ustala si przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu D21 ZI:
1) przeznaczenie terenu: teren zieleni izolacyjnej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: ziele urz dzona izoluj ca zabudow mieszkaniow od terenów
us ugowych, w szczególno ci dopuszcza si lokalizacj skweru, ziele ca,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja piesza i rowerowa;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) zakazuje si realizacji zabudowy,
b) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 70%,
c) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 3,
d) maksymalna wysoko

budowli i obiektów ma ej architektury – wg par. 11 ust. 1 pkt 8,9;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, przyrody i krajobrazu kulturowego wg
par. 8 ust. 1 i 4,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) dopuszcza si zagospodarowanie i uporz dkowanie terenu poprzez wydzielenie wewn trznych
placyków, wprowadzenie obiektów ma ej architektury, takich jak: murki, awki, latarnie, posadzki,
d) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
e) zakazuje si lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych,
f) granica strefy sanitarnej cmentarza 150m – wg par. 17 ust. 2;
4) zasady obs ugi terenu:
a) obs uga komunikacyjna od strony ul. Spokojnej 6 KDL i 11KDD ul. Przerwy-Tetmajera,
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b) wska niki miejsc postojowych dla rowerów – wg par. 14,
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – wg par. 15;
5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16.
Rozdzia 16.
Ustalenia szczegó owe dla terenów komunikacji
§ 22. 1. Dla terenów ulic zbiorczych o symbolu 1 KDZ ul. Wojskowa (cz
w obszarze planu),
2 KDZ ul. Pi sudskiego (cz
w obszarze planu) 3 KDZ ul. Warszawska (cz
w obszarze planu), ustala
si :
1) przeznaczenie terenów - tereny ulic publicznych, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa: ulice zbiorcze;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko

w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu:

- ul. Wojskowa 1 KDZ (w granicach obszaru planu) – 8,5m – 9,5m, z lokalnym poszerzeniem w rejonie
skrzy owania z ul. Cmentarn 2 KDL,
- ul Pi sudskiego 2 KDZ (w granicach obszaru planu) – 11,5m – 13,0m,
- ul Warszawska 3 KDZ (w granicach obszaru planu) – do 23,5m,
b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci 7-14m,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne o szeroko ci min. 2,0m, przy czym dopuszcza si
wiadukcie (ul. Warszawska 3 KDZ),

zaw enie chodników na

e) dopuszcza si realizacj wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczaj cych ulicy,
f) komunikacja autobusowa, wg par.13 ust. 5 i ust. 6 pkt 1,
g) komunikacja rowerowa, wg par.13 ust. 4,
h) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
i) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
j) ustala si realizacj symbolicznego upami tnienia Rogatki Warszawskiej w liniach rozgraniczaj cych
ulicy, w miejscu oznaczonym na rysunku planu symbolem dominanty plastycznej, w rejonie
skrzy owania z ulic Sportow 2 KDD,
k) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kszta towania adu
przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady przeciwdzia ania powstawaniu zanieczyszcze , wg par. 8 ust. 6,
c) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
d) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
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e) o widokowa, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 9 dla ul. Pi sudskiego 2 KDZ,
f) dominanty plastyczne, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg. par. 5 ust. 12 na terenie ul. Pi sudskiego
2 KDZ,
g) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
h) powierzchnie wymagaj ce specjalnego opracowania posadzki zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par.
10 ust. 8, przy czym ustala si aby powierzchnia biologicznie czynna stanowi a co najmniej 50%
powierzchni wymagaj cych specjalnego opracowania posadzki;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu 1 KDZ ul. Wojskowa – wg par. 16 ust.5.
2. Dla terenu ulicy lokalnej o symbolu 1 KDL ul. 10. Lutego ustala si :
1) przeznaczenie terenów - teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga lokalna;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu: 13,2m – 14,5m, z lokalnymi
poszerzeniami w rejonie skrzy owa oraz z poszerzeniem o wymiarach: 20,2m x 46,5m przed terenami
A11 UO i A 12 UO/US/U,
b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 7m,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne,
e) komunikacja autobusowa, wg par.13 ust. 5 i ust. 6 pkt 1,
f) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
g) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
h) dopuszcza si realizacj wydzielonych miejsc parkingowych (parkingu) w liniach rozgraniczaj cych
ulicy, na cz ci terenu wydzielonej na rysunku planu, od strony terenów A11 UO i A 12 UO/US/U,
i) ustala si zagospodarowanie poszerzenia, cz ci terenu wydzielonej na rysunku planu przed terenami
A11 UO i A 12 UO/US/U, jako jednolitej przestrzeni miejskiej, w szczególno ci poprzez urz dzenie
posadzki oraz dobór mebli ulicznych,
j) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) o widokowa, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 9,
e) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
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6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
3. Dla terenu ulicy lokalnej o symbolu 2 KDL ul. Cmentarna (cz

w obszarze planu) ustala si :

1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga lokalna;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu (w granicach obszaru planu):
7,0m – 7,5m -, z lokalnym poszerzeniem w rejonie skrzy owania z ul. 11 KDL,
b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 7m,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne,
e) komunikacja autobusowa, wg par.13 ust. 5 i ust. 6 pkt 1,
f) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
g) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
h) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) o widokowa, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 9,
e) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
4. Dla terenu ulicy lokalnej o symbolu 3 KDL ul. Piaskowa (cz

w obszarze planu) ustala si :

1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga lokalna;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu (w granicach obszaru planu):
6,0m – 7,8m,
b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 7m,
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c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne,
e) komunikacja autobusowa, wg par.13 ust. 5 i ust. 6 pkt 1,
f) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
g) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
5. Dla terenu ulicy lokalnej o symbolu 4 KDL ul. Szkolna ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga lokalna;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu: 12m – 17,3m,
z poszerzeniami w rejonie skrzy owa ,
b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 7m,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne,
e) dopuszcza si realizacj wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczaj cych ulicy,
f) komunikacja autobusowa, wg par.13 ust. 5 i ust. 6 pkt 1,
g) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
h) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
i) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) dominanta plastyczna, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 12,
e) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
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f) strefa ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg
par. 17 ust.3;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
6. Dla terenu ulicy lokalnej o symbolu 5 KDL ul. Przerwy - Tetmajera ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga lokalna;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu: 10,6 m – 15,2m z lokalnym
poszerzeniem w rejonie skrzy owania z ul. Cmentarn 6 KDD i z ul. Przerwy- Tetmajera 11 KDD,
b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 7m,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne,
e) dopuszcza si realizacj wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczaj cych ulicy,
f) komunikacja autobusowa, wg par.13 ust. 5 i ust. 6 pkt 1,
g) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
h) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
i) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) powierzchnia wymagaj ce specjalnego opracowania posadzki zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par.
10 ust. 8,
e) o widokowa i otwarcie widokowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 9;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
7. Dla terenu ulicy lokalnej o symbolu 6 KDL ul. Spokojna ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
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2) klasa – droga lokalna;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu: 12,0m – 19,3m, z lokalnym
poszerzeniem w rejonie skrzy owania z ul. Spokojn 12 KDD i ul. Przerwy – Tetmajera 5 KDL,
b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 7m,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne,
e) dopuszcza si realizacj wydzielonych zatok parkingowych w liniach rozgraniczaj cych ulicy,
f) komunikacja autobusowa, wg par.13 ust. 5 i ust. 6 pkt 1,
g) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
h) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) otwarcie widokowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 9;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
8. Dla terenu ulicy lokalnej o symbolu 7 KDL ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga lokalna;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko

w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu: 12,0m – 19,0m,

b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 7m,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) dopuszcza si realizacj chodnika jednostronnego od strony terenu D6 U,
e) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
f) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
Id: 13703AEC-B156-45AF-820F-A6040C31998E. Podpisany

Strona 97

d) strefa ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg
par. 17 ust.3;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
9. Dla terenu ulicy lokalnej o symbolu 8 KDL ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga lokalna;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych, zgodnie z rysunkiem planu: 12,0m z lokalnymi poszerzeniami
w rejonie skrzy owa ,
b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 7m,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) dopuszcza si realizacj chodnika jednostronnego od strony terenów D19 MN(U) i D20 MN(U),
e) dopuszcza si
realizacj
rozgraniczaj cych ulicy,

wydzielonych

zatok

parkingowych

dla

samochodów

w liniach

f) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
g) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
10. Dla terenu ulicy lokalnej o symbolu 9 KDL ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga lokalna;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu: 19,5m – 41,5m,
z terenami przeznaczonymi pod parking,

cznie

b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 7m,
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c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
d) dopuszcza si realizacj chodnika jednostronnego od strony terenów D14 U/PR, D15 U/PR,
e) ustala si realizacj miejsc postojowych dla samochodów ci arowych w liniach rozgraniczaj cych ulicy,
f) ustala si realizacj parkingu terenowego w liniach rozgraniczaj cych ulicy, na cz ci terenu wydzielonej
na rysunku planu od strony pó nocnej,
g) ustala si realizacj
biologicznie czynnej,

zieleni izolacyjnej od strony terenów kolejowych w ramach powierzchni

h) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
i) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) strefa ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg
par. 17 ust.3,
e) zasady zagospodarowania terenów po

onych w otwarciu widokowym, wg par. 5 ust.9;

5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
11. Dla terenu ulicy lokalnej o symbolu 10 KDL ul. Kablowa ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga lokalna;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych, zgodnie z rysunkiem planu: 12,0m z lokalnymi poszerzeniami
w rejonie skrzy owa ,
b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 7m,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne,
e) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
f) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9;
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5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
12. Dla terenu ulicy lokalnej o symbolu 11 KDL ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga lokalna;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko

w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza si zachowanie ronda – skrzy owanie z ulicami: Cmentarn 2 KDL, 10. Lutego 1 KDL,
Piaskow 3 KDL i ks. J. Popie uszki (poza obszarem planu),
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
d) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
e) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
f) dopuszcza si realizacj wydzielonych miejsc parkingowych (parkingu) w liniach rozgraniczaj cych
ulicy, przed terenem cmentarza C1 ZC,
g) komunikacja autobusowa, wg par.13 ust. 5 i ust. 6 pkt 1,
h) dopuszcza si lokalizowanie okazjonalnych stoisk handlowych zwi zanych z funkcjonowaniem
cmentarza, takich jak: sprzeda kwiatów i zniczy w pasie 10m od linii rozgraniczaj cej teren cmentarza
C1 ZC,
i) miejsca dopuszczalnego sytuowania kiosków, zgodnie z rysunkiem planu oraz zasady lokalizacji
kiosków, wg par. 10 ust. 10,
j) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) dominanta plastyczna, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 13,
e) o kompozycyjna i otwarcie widokowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 9,
f) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
g) strefa pe nej ochrony elementów historycznej struktury przestrzennej kz_PO, zgodnie z rysunkiem planu
oraz wg par 9 ust. 4;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
13. Dla terenu ulicy dojazdowej o symbolu 1 KDD ul. Katedralna ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa oraz komunikacja piesza i rowerowa,
Id: 13703AEC-B156-45AF-820F-A6040C31998E. Podpisany

Strona 100

b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga dojazdowa;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu: 13,1 – 14,3m, z lokalnymi
poszerzeniami w rejonie skrzy owa ,
b) liczba jezdni: 1,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne,
e) dopuszcza si realizacj ronda na skrzy owaniu ul. Katedralnej 1 KDD i ul. Sportowej 2 KDD,
f) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
g) zakazuje si wydzielania miejsc parkingowych w liniach rozgraniczaj cych ulicy,
h) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
14. Dla terenu ulicy dojazdowej o symbolu 2 KDD ul. Sportowa ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa oraz komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga dojazdowa;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu: 13,5m – 16,5m, z lokalnymi
poszerzeniami w rejonie skrzy owa ,
b) liczba jezdni: 1, a w rejonie skrzy owania z 2 KDZ ul. Pi sudskiego - 2,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne,
e) dopuszcza si realizacj ronda na skrzy owaniu ul. Katedralnej 1 KDD i ul. Sportowej 2 KDD,
f) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
g) zakazuje si wydzielania miejsc parkingowych w liniach rozgraniczaj cych ulicy,
h) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
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4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5,
e) powierzchnie wymagaj ce specjalnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par.
10 ust. 8, przy czym ustala si aby powierzchnia biologicznie czynna stanowi a co najmniej 50%
powierzchni wymagaj cych specjalnego opracowania posadzki,
f) drzewo obj te ochron w planie, zgodnie z rysunkiem planu;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
15. Dla terenu ulicy dojazdowej o symbolu 3 KDD ul. Chopina ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa oraz komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga dojazdowa;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych, zgodnie z rysunkiem planu: 13,8m – 14,1m, z lokalnymi
poszerzeniami w rejonie skrzy owa ,
b) liczba jezdni: 1,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne,
e) dopuszcza si wydzielenie miejsc parkingowych w liniach rozgraniczaj cych ulicy,
f) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
g) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
h) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
16. Dla terenu ulicy dojazdowej o symbolu 4 KDD ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa oraz komunikacja piesza i rowerowa,
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b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga dojazdowa;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych sta a, zgodnie z rysunkiem planu: 10m, z placem do zawracania
o wymiarach 12,5 x 12,5m,
b) dopuszcza si zagospodarowanie ulicy w formie przestrzeni pieszo-jezdnej bez wydzielania jezdni
i chodników albo wydzielenie jezdni o szeroko ci 5,0 - 6,0m i chodników obustronnych,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu – wg par. 16 ust. 5.
17. Dla terenu ulicy dojazdowej o symbolu 5 KDD i 6 KDD ul. Cmentarna ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz
komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga dojazdowa;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu: 10m (5 KDD)
z poszerzeniem w rejonie wej na tereny C1 ZC i C2 ZC, 14m – 14,5m, z lokalnymi poszerzeniami
w rejonie skrzy owa ,
b) liczba jezdni: 1,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne,
e) dopuszcza si wydzielenie miejsc parkingowych w liniach rozgraniczaj cych ulicy,
f) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
g) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
h) miejsca dopuszczalnego sytuowania kiosków, zgodnie z rysunkiem planu oraz zasady lokalizacji
kiosków, wg par. 10 ust. 10;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
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a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) otwarcie widokowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 9,
e) o widokowa, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 9,
f) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
18. Dla terenu ulicy dojazdowej o symbolu 7 KDD ul. Reymonta ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa oraz komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga dojazdowa;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu: 10,1m – 10,2m, z lokalnymi
poszerzeniami w rejonie skrzy owa ,
b) liczba jezdni: 1,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne,
e) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) o widokowa, otwarcie widokowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 9;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
19. Dla terenów ulic dojazdowych o symbolu 8 KDD i 10 KDD ul. Cicha ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa oraz komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga dojazdowa;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
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a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych sta a, zgodnie z rysunkiem planu: 10,0m, z lokalnymi
poszerzeniami w rejonie skrzy owa ,
b) liczba jezdni: 1,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) dopuszcza si realizacj chodnika jednostronnego od strony terenów C4 U (dla ul. 8 KDD) i C5 U,
C7 U/MN (dla ul. Cichej 10KDD),
e) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
20. Dla terenu ulicy dojazdowej o symbolu 9 KDD ul. Cicha ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa oraz komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga dojazdowa;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu: 20,5m – 27,5m,
z poszerzeniem do 45,5m od strony ul. Przerwy-Tetmajera 11 KDD,
b) liczba jezdni: 1 o szeroko ci min. 6m,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 15%,
d) chodniki obustronne,
e) ustala si wydzielenie miejsc parkingowych dla obs ugi cmentarza C1 ZC w liniach rozgraniczaj cych
ulicy, od strony terenu cmentarza C1 ZC,
f) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
g) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
h) miejsca dopuszczalnego sytuowania kiosków, zgodnie z rysunkiem planu oraz zasady lokalizacji
kiosków, wg par. 10 ust. 10;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) otwarcie widokowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 9,
e) dominanta plastyczna, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 12,
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f) powierzchnia wymagaj ca specjalnego opracowania posadzki zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par.
10 ust. 8;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
21. Dla terenów ulic dojazdowych o symbolu 11 KDD ul. Przerwy – Tetmajera i 12 KDD ul. Spokojna
ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa oraz komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga dojazdowa;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko

w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu:

- ul. Przerwy – Tetmajera 11 KDD - 10,0m – 12,0m, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzy owa ,
- ul. Spokojna 12 KDD – 10m – 14,6m – 15,9m,
b) dopuszcza si zagospodarowanie ulicy w formie przestrzeni pieszo-jezdnej bez wydzielania jezdni
i chodników albo wydzielenie jezdni o szeroko ci 5,0 - 6,0m i chodników obustronnych,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) dopuszcza si wydzielenie miejsc parkingowych w liniach rozgraniczaj cych ulicy,
e) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
f) szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu,
g) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9;
d) strefa ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowej dla terenu 12 KDD ul. Spokojna,
zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 17 ust.3;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu 12 KDD ul. Spokojna – wg par. 16 ust. 5; nie ustala si
tymczasowego zagospodarowania terenu 11 KDD ul. Przerwy - Tetmajera.
22. Dla terenów ulic dojazdowych o symbolu 13 KDD, 14 KDD i 16 KDD ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa oraz komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga dojazdowa;
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3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych sta a, zgodnie z rysunkiem planu: 10,0m z lokalnymi
poszerzeniami w rejonie skrzy owa ; ulica 13 KDD - zako czona placem do zawracania samochodów,
b) dopuszcza si zagospodarowanie ulic 13 KDD i 16 KDD w formie przestrzeni pieszo-jezdnej bez
wydzielania jezdni i chodników albo wydzielenie jezdni o szeroko ci 5,0 - 6,0m i chodników
obustronnych,
c) dla terenu ulicy 14 KDD ustala si wydzielenie jezdni i chodników obustronnych,
d) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
e) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4,
f) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9,
d) o widokowa, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par. 5 ust. 9;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
23. Dla terenu ulicy dojazdowej o symbolu 15 KDD ul Kablowa ustala si :
1) przeznaczenie terenów: teren ulicy publicznej, dla którego:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa oraz komunikacja piesza i rowerowa,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) klasa – droga dojazdowa;
3) zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu: 10,0m – 10,3m, z lokalnymi
poszerzeniami w rejonie skrzy owania,
b) liczba jezdni: 1,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) chodniki obustronne,
e) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2-4;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady zagospodarowania miejsc i terenów publicznie dost pnych, wg par. 10 ust. 2- 4, 6, 9;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 23. 1. Ustalenia dla terenów dróg wewn trznych o symbolu 1 KDW - 7 KDW ustala si :
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1) przeznaczenie terenów: tereny dróg wewn trznych, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: komunikacja ko owa, komunikacja piesza i rowerowa – doj cia
i dojazdy do dzia ek budowlanych po onych przy drodze wewn trznej,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urz dzenia uzbrojenia
in ynieryjnego, przy cza do budynków, ziele przyuliczna,
c) zakazuje si lokalizowania: funkcji innych ni okre lone w lit. a i b;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
a) szeroko

w liniach rozgraniczaj cych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,

b) ustala si zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla ruchu pieszego i ko owego,
c) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – nie ogranicza si ,
d) zapewnienie doj

i dojazdów do dzia ek budowlanych po

onych przy drodze wewn trznej,

e) zasady i warunki sytuowania ogrodze – wg par. 7 ust. 1 pkt 2 i 4,
f) szpalery drzew na terenie 4 KDW ul. Iwaszkiewicza, zgodnie z rysunkiem planu;
3) zasady powi za , obs ugi terenów komunikacyjnych:
a) wjazd na teren 1 KDW ul. Wiolinowej i 2 KDW ul. Kami skiego od strony ul. Cmentarnej 2 KDL,
b) wjazd na teren 3 KDW, od strony ul. 10.Lutego 1 KDL,
c) wjazd na teren 4 KDW ul Iwaszkiewicza od strony ul. Reymonta 7 KDD i ul. 10.Lutego 1 KDL,
d) wjazd na teren 5 KDW od strony ul. Pi sudskiego 2 KDZ,
e) wjazd na teren 6 KDW od strony ul. Przerwy - Tetmajera 5 KDL i ul. Spokojnej 12 KDD,
f) wjazd na teren 7 KDW od strony ul. Spokojnej 12 KDD,
g) realizacja miejsc postojowych - wg par. 14 ust. 1 pkt 2 i 8;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu, w tym wynikaj ce
z potrzeb ochrony rodowiska, oraz kszta towania adu przestrzennego:
a) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wg par. 8 ust. 2,
b) zasady i warunki sytuowania tablic i urz dze reklamowych, wg par. 6,
c) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, wg par. 12,
d) strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz wg par 9 ust. 5;
5) infrastruktura techniczna, wg par. 15;
6) nie ustala si tymczasowego zagospodarowania terenu.
Rozdzia 17.
Skutki prawne planu w zakresie warto ci nieruchomo ci
§ 24. 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: UO, UO/US/U, ZC i ZI – 1%;
2) dla terenów komunikacji publicznej KD oraz terenów parkingów KDPp – 1%;
3) dla pozosta ych terenów, niewymienionych w pkt. 1 i 2 – 30%.
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Rozdzia 18.
Ustalenia ko cowe
§ 25. Traci moc Uchwa a Nr XLVI/664/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 wrze nia 2009 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomi dzy ulicami:
Pi sudskiego, Sportow , Katedraln i Wojskow (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 188, poz. 5251), wy cznie
w zakresie obj tym planem.
§ 26. Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Siedlce.
§ 27. Uchwa a wymaga og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Mazowieckiego i publikacji na
stronie internetowej Urz du Miasta Siedlce.
§ 28. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia jej og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Mazowieckiego34).

Przewodnicz cy Rady Miasta
Siedlce

Henryk Niedzió ka

34)

Uchwa a zosta a og oszona w dniu 7 lipca 2016 r.
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Za cznik Nr 2 do za cznika Nr 1
Zalacznik1.2.pdf
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35)

Za cznik Nr 2

do Uchwa y Nr XXI/261/2016
Rady Miasta Siedlce
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej w Siedlcach
wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Data
wp ywu
uwagi
Lp.
1

2
12.03.
2015r.

Nazwisko i imi ,
nazwa jednostki
organizacyj-nej i
adres
zg aszaj cego
uwagi
3
[…]

1.

2.

01.09.
2015r.

[…]

Oznaczenie
nieruchomo c
i, której
dotyczy
uwaga

Ustalenie projektu
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w
rejonie ul. Spokojnej
dla nieruchomo ci,
której dotyczy uwaga

Rozstrzygni cie Rady
Miasta Siedlce
w sprawie rozpatrzenia
uwagi

4
Uwaga dotyczy
1. zmiany nast puj cych
wska ników zabudowy:
- maksymalna
intensywno zabudowy
na dzia ce z 1,2 na 2,2;
- maksymalny wska nik
powierzchni zabudowy z
0,4 na 0,6;
2. dopuszczenia zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej bez
ograniczania jej formy do
ma ych domów
mieszkalnych i kamienic .

5
Dzia ka nr
30/6, 31/2, 32
obr b 47

6
Teren A2 MW/U

1.Nieuwz

Wniosek o
Ponowienie pro by
zawartej w pi mie z dnia
02.03.2015 r. odno nie

Nr geod. 30/6
i 31/2, 32
przy ul.
Katedralnej

A2 MW/U

Tre

uwagi

7

2. Nieuwzgl dniona

Nieuwzgl dniona

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNI CIA

Uwagi

8
1. Zgodnie z uwag z dnia 01.09.2015r. podniesiono maksymaln
intensywno zabudowy na 2,0.
Nieuwzgl dniona w cz ci dotycz cej maksymalnego wska nika
powierzchni zabudowy. Z uwagi na podniesienie maksymalnej
intensywno ci zabudowy, nale y podnie maksymalny wska nik
powierzchni zabudowy do 0,5.
2. Nieuwzgl dniona .
Kwarta zabudowy pomi dzy ulicami Katedraln , Warszawsk i
Cmentarn jest obecnie zagospodarowany g ównie budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nowe uzupe nienia zabudow
mieszkaniow wielorodzinn zosta y utrzymane w skali i charakterze
istniej cej zabudowy. Z uwagi na znaczne zainwestowanie terenu A2
MW/U oraz terenów s siaduj cych (A3 MN/MW, A4 MN), wymiana
zabudowy na wielorodzinn nie b dzie nast powa a w najbli szym
czasie, st d tez koniczno dostosowania nowej zabudowy do skali
zabudowy istniej cej. Zgodnie z ustaw o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym nale y zachowa ad przestrzenny i
zrównowa ony rozwój, a wi c konieczne jest utrzymanie jednorodnego
charakteru zabudowy, niezale nie od jej przeznaczenia.
Nie uwzgl dnia uwagi dotycz cej wyeliminowania ustalenia
ograniczenia formy zabudowy, w tym nie zmienia definicji dla
zabudowy wielorodzinnej ma ych domów mieszkalnych.
Kwarta zabudowy pomi dzy ulicami Katedraln , Warszawsk i

9

35)

Za cznik Nr 2 w brzmieniu uwzgl dniaj cym tre za cznika nr 2 do uchwa y Nr IX/89/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. zmieniaj cej uchwa Rady Miasta
Siedlce w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 9302), która wesz a
w ycie z dniem 14 sierpnia 2019 r., na podstawie § 3 pkt 2 tej uchwa y.
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12.03.
2015r.

[…]

23.02.
2015r.

[…]

3.

4.

formy zabudowy
wielorodzinnej
planowanej na terenie
oznaczonym symbolem
A2 MW/U. (umo liwienie
zabudowy budynkiem
mieszkalnym
wielorodzinnym bez
ograniczenia ilo ci lokali
mieszkalnych).
Dopuszczenie zabudowy
na nieruchomo ci dwóch
budynków (kamienic) o
liczbie mieszka do 20
ka dy.
Uwaga wnosz ca o zmian
przeznaczenia i zasad
zagospodarowania dzia ki
przy ul. Spokojnej 47, z
terenu zieleni izolacyjnej i
parkingów na teren
zabudowy mieszkaniowej
i us ug. W s siedztwie s
tereny zabudowy
mieszkaniowej i us ug.
Uwaga dotyczy zmiany
nast puj cych
wska ników zabudowy:
- maksymalna
intensywno zabudowy
na dzia ce z 0,6 na 0,8;
- maksymalny wska nik
powierzchni zabudowy z
0,5 na 0,7;
- maksymalna wysoko
zabudowy z 12m na 14 m;
Pro ba motywowana ma
powierzchnia dzia ki oraz
obowi zkiem wydzielenia
dwóch miejsc
parkingowych.
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Cmentarn jest obecnie zagospodarowany g ównie budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nowe uzupe nienia zabudow
mieszkaniow wielorodzinn zosta y utrzymane w skali i charakterze
istniej cej zabudowy. Z uwagi na znaczne zainwestowanie terenu A 2
MW/U oraz terenów s siaduj cych (A3 MN/MW, A 4 MN), st d
konieczno dostosowania nowej zabudowy do skali zabudowy
istniej cej.
W celu umo liwienia ca ciowej realizacji inwestycji, dopu ci w
tre ci § 14 ust. 1 projektu uchwa y realizacj zbiorczego gara u
podziemnego dla zespo u budynków.

Dzia ka nr 53
obr b 26

Tereny D4 ZI, D12
KDPp

Nieuwzgl dniona

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym plan miejscowy musi by opracowany zgodnie z
zapisami Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m. Siedlce. Dla terenu D4 i D12, w którym s po one
dzia ki, w kierunkach zmian struktury przestrzennej i przeznaczenia
terenów miasta wskazano w Studium: tereny produkcyjno-us ugowe i
techniczne, w zwi zku z tym planowane przeznaczenia zieleni
izolacyjnej i parkingów s zgodne z tymi zapisami i nie nale y
wprowadza tam zabudowy mieszkaniowej.

Dzia ka nr
46/1, obr b
47

Teren A15 MN

Nieuwzgl dniona w
cz ci

Nieuwzgl dniona w cz ci dotycz cej zmiany wska ników:
intensywno ci zabudowy, powierzchni zabudowy i wysoko ci
zabudowy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy musi by
opracowany zgodnie z zapisami Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m. Siedlce. Ustalenia studium s
wi ce dla organów gminy przy sporz dzaniu planów miejscowych.
Wynika z powy szego, e to studium jest aktem nadrz dnym, który
okre la polityk przestrzenn gminy i wi e organy gminy przy
sporz dzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Brak zgodno ci ustale miejscowego planu ze studium stanowi
naruszenie, które zgodnie z art. 28 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym powoduje niewa no uchwa y rady
gminy dotycz cej planu w tej cz ci, która stoi w sprzeczno ci ze
studium.
Dla terenu A15 MN, w którym jest po ona dzia ka nr geod. 46/1 obr.
47, w kierunkach zmian struktury przestrzennej i przeznaczenia terenów
miasta dla obszaru ytnia, wskazano w Studium nast puj ce wska niki
i parametry zabudowy: a) wysoko zabudowy: do 2 kondygnacji z
trzeci ukryt w poddaszu - max 12 m dla zabudowy jednorodzinnej,
b) intensywno zabudowy: 0,2-0,6 dla zabudowy jednorodzinnej, w
zwi zku z tym ustalone w planie wska niki s zgodne z tymi zapisami.
Nadmieni nale y, i poddasze wlicza si do liczby kondygnacji branej
pod uwag przy wyliczaniu intensywno ci.
Co do maksymalnego wska nika powierzchni zabudowy, to przy

Strona 2

20.03.
2015r.

[…]

Wniosek o zmniejszenie
minimalnej wysoko ci
zabudowy, która w
projekcie planowana jest
na 10m, nie mniej ni 3
kondygnacje na 3m, tj. co
najmniej 1 kondygnacja
(par. 19 ust. 14 pkt 2 lit. e)
oraz o dokonanie
odpowiedniej zmiany w
par. 19 ust. 14 pkt 2 lit. b
projektu planu.

Dzia ka nr
46-74

Teren B18 U

Nieuwzgl dniona

20.03.
2015r.

[…]

1. Sprzeciw wobec
przeznaczeniu terenów
D15 U/PR i D14 U/PR
pod us ugi i zak ady
produkcyjne, które
powinny by usytuowane
na obrze ach miasta.
Wniosek o przeznaczenie
terenów pod zabudow
mieszkaniow
jednorodzinn i
wielorodzinn .
2. Uwaga, i zwi kszy si
ruch komunikacyjny i
ha as, a zaproponowany
podzia bardzo zani y
warto dzia ki.

Dzia ki nr 9/1
i 10/3, obr b
26

Tereny D19 MN(U),
D15 U/PR, 8 KDL,
9 KDL oraz ustalenia
dla terenu D14U/PR
(poza nieruchomo ci
Wnosz cego)

1,2. Nieuwzgl dniona

5.

6.
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powierzchni dzia ki nr 47-64/1 równej ok. 411m2 oraz wzi ciu pod
uwag linii zabudowy oraz odsuni cia 4m od s siednich dzia ek,
pozostaje prostok t wskazany do zabudowy o powierzchni ok 180m2
czyli wska nik powierzchni zabudowy jest równy 0,44, dlatego te
zwi kszanie tego wska nika z 0,5 do 0,7 jest bezpodstawne i mija si z
celem Wnioskodawcy, a tak e mia oby ujemny wp yw na kszta towanie
adu przestrzennego poprzez ustalenie zabudowy z takim parametrem
na innych dzia kach terenu A15 MN.
Dzia ka 46-74 zlokalizowana jest na naro niku ulicy Szkolnej i
Warszawskiej, w pobli u znajduj si us ugi o wiaty oraz zabudowa
mieszkaniowa. Szko a i wi kszo budynków mieszkalnych, w tym
siaduj cy z omawian dzia
posiadaj 3 kondygnacje, dlatego te
dla terenu B18 U tak e tak ilo kondygnacji ustalono. Nale y
podkre li , i dzia ka usytuowana jest w wa nym, poprzez swoj
ekspozycj , miejscu dla krajobrazu przestrzennego ulic Szkolnej i
Warszawskiej, gdzie zaproponowano równie mo liwo zwy ki
wysoko ciowej stanowi cej dominant przy wje dzie w ulic Szkoln .
Powy sze warunki lokalizacyjne predestynuj wysoko zabudowy na
dzia ce 46-74 na równ b
nawet wy sz z zabudow otaczaj , ale
nie ni sz , co zaburza oby ad przestrzenny tego, tak wa nego w
przestrzeni miejsca.
1. Zgodnie z ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi by
zgodny z obowi zuj cym studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. W obowi zuj cym Studium miasta
Siedlce tereny wyznaczone w planie jako D14 i D15 s wskazane jako
tereny produkcyjni- us ugowe i techniczne, st d w projekcie planu w
rejonie ulicy Spokojnej te znalaz o si takie przeznaczenie. Tereny te
nie mog by równie przeznaczone na tereny mieszkaniowe z uwagi
na przebiegaj ce przez nie napowietrzne linie elektroenergetyczne
wysokiego napi cia w s siedztwie których nie mo na lokalizowa
zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi (powy ej 2 godzin dziennie).
Ustalenia planu chroni jednocze nie zabudow mieszkaniow przed
ewentualnym, negatywnym oddzia ywaniem obiektów zlokalizowanych
na terenach D14 i D15 poprzez:
- zakaz lokalizowania obiektów i urz dze , które mog powodowa
przekroczenia dopuszczalnych standardów jako ci rodowiska (norm
okre lonych w przepisach odr bnych) poza dzia
budowlan , na
której s zlokalizowane;
- zakaz lokalizacji zak adów o zwi kszonym ryzyku wyst pienia
powa nej awarii przemys owej;
- zakaz lokalizacji zak adów o du ym ryzyku wyst pienia powa nej
awarii przemys owej;
- ustala si na terenie D15 U/PR realizacj pasa zieleni izolacyjnej –
nasadze niskich drzew i krzewów z uwzgl dnieniem ogranicze
zwi zanych z lokalizacj linii elektroenergetycznej 110kV i jej strefy
uci liwo ci, na cz ci terenu wydzielonej na rysunku planu od strony
ulicy 8 KDL.
2. Ulice lokalne nie s ulicami tranzytowymi, a obs uguj cymi kwarta y
zabudowy- w skali lokalnej i s
b
jedynie w cicielom
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19.03.
2015r.

[…]

7.

17.03.
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8.

[…]

1. Sprzeciw wobec
lokalizacji drogi 8 KDL.
Wniosek o zmian jej
przebiegu i ca kowite
odsuni cie jej w g b
dzia ek i oddalenie od
istniej cych budynków i
warto ciowych dla
Wnioskodawców terenów.
2. Uwaga, i zwi kszy si
ruch komunikacyjny, a
zaproponowany podzia
bardzo zani y warto
dzia ki. Ponadto
odszkodowanie, bior c
pod uwag ceny gruntów
rolnych, nie mo e
zrekompensowa straty
zwi zanej z utrat ogrodu i
ogrodzenia.

Dzia ki nr 7 i
8, obr b 26

1. Sprzeciw co do
przebiegu planowanej
drogi 8 KDL. Pro ba o
zmian jej przebiegu
cho by poprzez zmian
ta skr tu uku drogi, czy

Dzia ka nr
5/2 i 6, obr b
26
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Tereny D19 MN(U),
D15 U/PR, 8 KDL,
9 KDL

1. Nieuwzgl dniona w
cz ci

2. Nieuwzgl dniona

Tereny 8 KDL

1. Nieuwzgl dniona w
cz ci

wydzielonych dzia ek.
Tereny D14 i D15 U/PR zostan najprawdopodobniej zagospodarowane
po wykupie przez inwestorów chc cych zrealizowa tutaj wi ksze
inwestycje. Dzia ki zostan po czone i zagospodarowane ca ciowo.
Miasto wykupi tereny pod wyznaczone w planie ulice publiczne, przez
co przygotuje teren pod realizacj inwestycji.
Obecnie dzia ka nie jest wykorzystywana, gdy nie ma do niej dost pu
od innej strony ni ulica Piaskowa. Plan podzieli dzia na kwarta y i
umo liwi realizacj zró nicowanej zabudowy, a wi c znacz co
podniesie warto nieruchomo ci.
1. Ulica 8 KDL zosta a wyznaczona w klasie drogi lokalnej z uwagi na
konieczno zachowania kontynuacji uk adu drogowego. Ulice lokalne
w obszarze D zosta y zaprojektowane w uk adzie pier cieniowym, który
domyka projektowana ulica 8 KDL. Ulica 9 KDL zosta a zako czona
na przed eniu istniej cej ulicy Kablowej, oznaczonej na rysunku
planu symbolem 10 KDL. Ponadto ulica 8 KDL zosta a zaprojektowana
wzd linii elektroenergetycznej wysokiego napi cia 110 kV i zawiera
si w strefie uci liwo ci (kontrolowanej) od linii elektroenergetycznej
110 kV, w której i tak nie ma mo liwo ci lokalizowania zabudowy
mieszkaniowej. Ulica ta b dzie zwyczajn ulic miejsk , szersz
jedynie o 2m od ulicy dojazdowej (osiedlowej), co umo liwi wykonanie
obustronnych chodników i pe nego uzbrojenia przylegaj cych do niej
dzia ek. Dzi ki lokalizacji tej ulicy mo liwe b dzie wydzielenie
pe nowarto ciowych dzia ek budowlanych po obu jej stronach.
2. Ulice lokalne nie s ulicami tranzytowymi, a obs uguj cymi kwarta y
zabudowy- w skali lokalnej i s
b
jedynie w cicielom
wydzielonych dzia ek.
Tereny D14 i D15 U/PR zostan najprawdopodobniej zagospodarowane
po wykupie przez inwestorów chc cych zrealizowa tutaj wi ksze
inwestycje. Dzia ki zostan po czone i zagospodarowane ca ciowo.
Miasto wykupi tereny pod wyznaczone w planie ulice publiczne, przez
co przygotuje teren pod realizacj inwestycji.
Obecnie dzia ka nie jest wykorzystywana, gdy nie ma do niej dost pu
od innej strony ni ulica Piaskowa. Plan podzieli dzia na kwarta y i
umo liwi realizacj zró nicowanej zabudowy, a wi c znacz co
podniesie warto nieruchomo ci. Ponadto plan zmieni przeznaczenie
dzia ki z rolnej na budowlan .
Nale y równie nadmieni i odszkodowanie za wykup nieruchomo ci
pod budow drogi odbywa si zgodnie z ustaw o gospodarce
nieruchomo ciami. Warto szacuje si wed ug warto ci rynkowej
nieruchomo ci sprzedawanych pod drogi lub w przypadku braku
transakcji rynkowych nieruchomo ci sprzedawanych pod drogi, warto
okre la si bior c pod uwag przeznaczenie przewa aj ce w ród
gruntów przyleg ych.
1. Ulica 8 KDL zosta a wyznaczona w klasie drogi lokalnej z uwagi na
konieczno zachowania kontynuacji uk adu drogowego. Ulice lokalne
w obszarze D zosta y zaprojektowane w uk adzie pier cieniowym, który
domyka projektowana ulica 8 KDL. Ulica 9 KDL zosta a zako czona
na przed eniu istniej cej ulicy Kablowej, oznaczonej na rysunku
planu symbolem 10 KDL. Ponadto ulica 8 KDL zosta a zaprojektowana
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ca kowite odsuni cie jej w
b naszych dzia ek i
oddalenie od istniej cych
budynków i
warto ciowych dla
Wnioskodawców terenów.
2. Uwaga, i zwi kszy si
ruch komunikacyjny, a
zaproponowany podzia
bardzo zani y warto
dzia ki. Ponadto
odszkodowanie, bior c
pod uwag ceny gruntów
rolnych, nie mo e
zrekompensowa straty
zwi zanej z utrat ogrodu i
ogrodzenia.

16.03.
2015r.

9.

[…]

Plan nie bierze pod uwag
kontekstu ekonomicznego
ustalaj c wzd
projektowanej ulicy KDD
szeroki pas o
przeznaczeniu
us ugowym, uderza w
dobra materialne
cicieli dzia ek i
ustanawia funkcje
przysz ych zabudowa w
sposób zani aj cy warto
terenu oraz praktycznie
uniemo liwiaj cy lub
parali uj cy jego przysz e
ytkowanie, czy te
sprzeda . Propozycja
zmiany przeznaczenia na
mieszkaniowe z
mo liwo ci us ug, tak jak
na pozosta ej cz ci tych
dzia ek (nr ew. 27-11, 27-
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2. Nieuwzgl dniona

Dzia ka nr 12,
obr b 27

Tereny C4 U, C3
MN(U), 8 KDD,
5KDL

Nieuwzgl dniona

wzd linii elektroenergetycznej wysokiego napi cia 110 kV i zawiera
si w strefie uci liwo ci (kontrolowanej) od linii elektroenergetycznej
110 kV, w której i tak nie ma mo liwo ci lokalizowania zabudowy
mieszkaniowej. Ulica ta b dzie zwyczajn ulic miejsk , szersz
jedynie o 2m od ulicy dojazdowej (osiedlowej), co umo liwi wykonanie
obustronnych chodników i pe nego uzbrojenia przylegaj cych do niej
dzia ek. Dzi ki lokalizacji tej ulicy mo liwe b dzie wydzielenie
pe nowarto ciowych dzia ek budowlanych po obu jej stronach.
2. Ulice lokalne nie s ulicami tranzytowymi, a obs uguj cymi kwarta y
zabudowy- w skali lokalnej i s
b
jedynie w cicielom
wydzielonych dzia ek.
Tereny D14 i D15 U/PR zostan najprawdopodobniej zagospodarowane
po wykupie przez inwestorów chc cych zrealizowa tutaj wi ksze
inwestycje. Dzia ki zostan po czone i zagospodarowane ca ciowo.
Miasto wykupi tereny pod wyznaczone w planie ulice publiczne, przez
co przygotuje teren pod realizacj inwestycji.
Obecnie dzia ka nie jest wykorzystywana, gdy nie ma do niej dost pu
od innej strony ni ulica Piaskowa. Plan podzieli dzia na kwarta y i
umo liwi realizacj zró nicowanej zabudowy, a wi c znacz co
podniesie warto nieruchomo ci. Ponadto plan zmieni przeznaczenie
dzia ki z rolnej na budowlan .
Nale y równie nadmieni i odszkodowanie za wykup nieruchomo ci
pod budow drogi odbywa si zgodnie z ustaw o gospodarce
nieruchomo ciami. Warto szacuje si wed ug warto ci rynkowej
nieruchomo ci sprzedawanych pod drogi lub w przypadku braku
transakcji rynkowych nieruchomo ci sprzedawanych pod drogi, warto
okre la si bior c pod uwag przeznaczenie przewa aj ce w ród
gruntów przyleg ych.
Na terenie planu wyznaczono strefy sanitarne od cmentarzy, zgodnie z
przepisami odr bnymi. Zakazuje si lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej w strefie sanitarnej cmentarza o odleg ci 50 m od
granicy istniej cego cmentarza, dlatego te w pasie tym ustalono w
planie teren us ugowy C4 U, wzd ulicy 8 KDD.
Informujemy równie , i projekt planu miejscowego przeszed
pozytywne uzgodnienia m.in. Sanepidu, w tym równie zosta y
zaakceptowane zapisy dotycz ce ochrony terenów mieszkaniowych
przed zanieczyszczeniem wód czy ska eniem gleb czyli ze wzgl dów
sanitarnych.
Nale y równie nadmieni , i zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy musi
by opracowany zgodnie z zapisami Studium uwarunkowa i
kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Siedlce. Dla terenów
po onych w odleg ci do 50m od granic cmentarzy wyznaczono w
Studium ‘wi ksze tereny i koncentracje us ug’ i takie ta przeznaczenie
zosta o wskazane w projekcie planu miejscowego.
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17.03.
2015r.

10.

[…]

12, 27-13, 27-14/1, 2714/2, 27-15, 27-16).
Pro ba o wprowadzenie
podzia u wewn trz
kwarta u A14 MN
wydzielaj c cz
terenu
w tej jednostce o ró nych
zasadach
zagospodarowania
wskazuj c teren zabudowy
jednorodzinnej
wolnostoj cej i bli niaczej
tylko od strony ulicy
Chopina, po granicy
dzia ek po onych przy
tej ulicy, czyli oddzielnie
ni zabudowa
jednorodzinna szeregowa.
Mo liwo zabudowy
jednorodzinnej szeregowej
pozostawi tylko w cz ci
adaptuj cej istniej
zabudow szeregow
znajduj
si w
bezpo rednim s siedztwie
terenu A15. Obszar ten
jest po ony poza
centrum miasta i nie musi
by zagospodarowany
intensywna zabudow
mieszkaniow .
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Dzia ka nr
48/9, obr b
47

Tereny A14 MN

Nieuwzgl dniona

Dla terenu A14 MN, w którym jest po ona dzia ka nr geod. 48/9 obr.
47, w planie ustalono nast puj ce przeznaczenie terenu: tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których:
a) ustala si przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
b) ustala si przeznaczenie dopuszczalne: us ugi z zakresu handlu (z
wyj tkiem stacji paliw) i rzemios a (z wyj tkiem warsztatów
samochodowych, stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowych),
biur, o wiaty, zdrowia, wy cznie w formie lokali wydzielonych w
budynkach mieszkalnych,
c) dopuszcza si przebudow , nadbudow i rozbudow istniej cego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie A14 MN.
to zgodne z wnioskiem przeznaczenia uwzgl dniaj ce lokalizacj
terenu (w bezpo rednim s siedztwie zabudowy ródmiejskiej) oraz
zagospodarowania (od zabudowy jednorodzinnej wolnostoj cej poprzez
szeregow i bli niacz a do wielorodzinnej – istniej cej kamienicy).
Niezrozumia e jest wymaganie od Rady Miasta ograniczenia prawa
asno ci i odebrania mo liwo ci pe nego korzystania z mo liwo ci
typów zabudowy w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nale y nadmieni , i Wnioskodawcy z yli we wrze niu 2012r.
wniosek do projektu planu z pro
o zmian przeznaczenia terenu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej pozostawiaj c wska nik intensywno ci
zabudowy bez zmian. Przeznaczenie terenu zosta o zmienione zgodnie
z wnioskiem.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym plan miejscowy musi by opracowany zgodnie z
zapisami Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m. Siedlce. Dla terenu A14 MN, w kierunkach zmian
struktury przestrzennej i przeznaczenia terenów miasta dla obszaru
ytnia wskazano w Studium nast puj ce wska niki i parametry
zabudowy: a) wysoko zabudowy: do 2 kondygnacji z trzeci ukryt w
poddaszu - max 12 m dla zabudowy jednorodzinnej, b) intensywno
zabudowy: 0,2-0,6 dla zabudowy jednorodzinnej, w zwi zku z tym
planowane wska niki s zgodne z tymi zapisami i nie zak adaj
szczególnej intensyfikacji terenu A14 MN. Uwzgl dniaj c dopuszczone
wska niki zabudowy (wynikaj ce ze Studium), praktycznie
niemo liwym jest wybudowanie na tym terenie budynków
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Istniej ce
budynki w zabudowie szeregowej maj intensywno wynosz
ok.
1,5, a wi c dopuszczona w planie intensywno jest znacz co ni sza.
Ponadto, przy ustalonym maksymalnym wska niku intensywno ci
zabudowy, forma zabudowy nie ma wp ywu na ilo powierzchni
ca kowitej mo liwej do zrealizowania na dzia ce.
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20.03.
2015 r.

[…]

Wniosek o zmian planu
poprzez uwzgl dnienie
podzia u dzia ki 47 – 68/5.
Zniesiona b dzie
wspó asno na dzia ce
47 – 68/5 o pow. 0,0514
ha na dzia ki o nr 47 –
68/10 i 47 – 68/11.

Dzia ka nr
68/5, obr b
47

Teren A18
MW(U)

Nieuwzgl dniona

08.09.
2015r.

[…]

Brak zgody (protest)
wobec planowanej ulicy
4KDD

ulica 4KDD
dzia ka nr 4713

4 KDD – wjazd od
ulicy Cmentarnej z
po czeniem pieszym
do ulicy Sportowej/
Katedralnej

Nieuwzgl dniona w
cz ci

11.

12.
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Ustalone parametry w zakresie minimalnych powierzchni nowo
wydzielonych dzia ek budowlanych oraz nowo wydzielonych dzia ek w
wyniku scalania i podzia u (w tym minimalne szeroko ci frontów
dzia ek), wydaj si by ustalone optymalnie. Nie mniej jednak
wyja ni nale y, i po wej ciu w ycie przedmiotowego planu
miejscowego oczywistym jest, e w ka dym terenie planu ,
wydzielonym na rysunku liniami rozgraniczaj cymi , dopuszcza si
adaptacj dzia ek ewidencyjnych istniej cych w dniu wej cia w ycie
niniejszej uchwa y, o parametrach (w tym powierzchniach) mniejszych
ni ustalone dla poszczególnych terenów, z zachowaniem ich prawa do
zabudowy, pod warunkiem spe nienia pozosta ych parametrów
zabudowy okre lonych w ustaleniach szczegó owych.
Wniosek w ciciela nieruchomo ci uwzgl dni w cz ci poprzez
zmian przebiegu linii rozgraniczaj cych projektowanej ulicy.
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27.05.
2016r.

Brak zgody (protest)
wobec planowanej ulicy
4KDD

ulica 4KDD
dz. 47-13

4 KDD – wjazd od
ulicy Cmentarnej z
po czeniem pieszym
do ulicy Sportowej/
Katedralnej

Nieuwzgl dniona

[…]

Droga 4KDD wi ksz cz
swojej powierzchni wype nia poprzez
dzia
miejsk 47- 12, nast pnie nast puje skr t poprzez dzia
Wnioskuj cej 32m² z dzia ki 47-13 oraz 96m² z dzia ki 47-14/1 i 142m²
z dzia ki 47-14/2, a tak e dzia ki 47-15/27 i 15/28, tak aby nast pnie
po czy si z publicznie dost pnym przej ciem pieszym, a do
skrzy owania ulic Sportowej i Katedralnej, udra niaj c system
po cze dost pnych dla pieszych oraz umo liwiaj c dojazdy
cicielom dzia ek 47-14/2 (tak jak wnioskowali), a tak e
cicielom dzia ek o nr ewid.47-15/11 i 47-15/12.
W zwi zku ze z on uwag do poprzednio wy onego do
publicznego wgl du projektu planu (drugie wy enie), zmieniono
przebieg ulicy 4 KDD, przesuwaj c j w stron po udniow . Zamiast
poprzednio przeznaczonych na ulic 102m², w obecnie wy onym do
publicznego wgl du projekcie planu z dzia ki Wnioskuj cej wydzielono
pod ulic jedynie 32m².
Bior c pod uwag powy sze, ulic 4 KDD zachowano w wersji
aktualnej, wy onej do publicznego wgl du.

Ko o Siedlce
partii
.Nowoczesna,
Siedlce, ul.
Bohaterów Getta
4/3 oraz
sympatycy

Wniosek o zmian
przeznaczenia cz ci
obszarów:
C3 MN(U), C4 U, C5 U,
C6 MN(U),
pod tereny us ug
sakralnych,

dzia ki nr 12,
13, 14/1, 16,
17, 18, 19,
20, 21, obr b
27 oraz inne
nie
zabudowane
przy ul.
Tetmajera i
przylegaj ce
do murów
cmentarza od
strony
zachodniej

Tereny:
C3 MN(U) - tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem us ug,
C4 U,C5 U - tereny
us ugowe,
C6 MN(U) – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z
dopuszczeniem us ug
8KDD, 9KDD,
10KDD, 11KDD,
5KDL- tereny ulic
publicznych

Nieuwzgl dniona

Nie dotyczy obszaru obj tego III wy
(projekt planu wy ony w cz ci )

13.

16.06.
2016r.

14.
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eniem do publicznego wgl du
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36)

36)

Nie zg oszono uwag do wy

onego do publicznego wgl du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej.

W brzmieniu ustalonym przez za cznik nr 2 do uchwa y, o której mowa w odno niku 1.

Id: 13703AEC-B156-45AF-820F-A6040C31998E. Podpisany

Strona 9

37)

Za cznik Nr 3

do Uchwa y Nr XXI/261/2016
Rady Miasta Siedlce
z dnia 23 czerwca 2016 roku
Rozstrzygni cie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej w Siedlcach, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale do zada w asnych Miasta Siedlce oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z pó n. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pó n. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z pó n. zm.) Rada Miasta Siedlce
okre la nast puj cy sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale do zada
asnych Miasta Siedlce oraz o sposobie ich finansowania:
1. Podstaw realizacji zada w asnych Miasta w zakresie infrastruktury technicznej, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego s zapisy:
1) Strategii Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku. (Uchwa a Nr XIV/157 z dnia 27 listopada 2015 roku),
w której okre lono nast puj ce cele operacyjne i dzia ania z zakresu infrastruktury technicznej:
a) Cel strategiczny 1. Trwa y i stabilny rozwój nowoczesnej gospodarki, a w tym:
Cel szczegó owy 1.1 Podejmowanie dzia
i wsparcie budowy infrastruktury technicznej s

s
cych pozyskiwaniu inwestorów, a w tym: budowa
cej obs udze terenów inwestycyjnych;

Cel szczegó owy 1.1 Wspieranie rozwoju lokalnej przedsi biorczo ci, a w tym: rozwój infrastruktury
technicznej s
cej lokalnej przedsi biorczo ci.
b) Cel strategiczny 2: Umocnienie roli Siedlec jako regionalnego o rodka administracji, edukacji, kultury
i sportu, a w tym:
Cel szczegó owy 2.3. Organizacja i wspieranie inicjatyw artystycznych i sportowych o zasi gu regionalnym,
krajowym i mi dzynarodowym, a w tym:
- rozbudowa i modernizacja bazy sportowej (w tym szkolnej),
- poprawa wyposa enia obiektów kultury i sportu, szczególnie w zakresie nowoczesnych urz dze
multimedialnych;
Cel szczegó owy 2.6. Modernizacja i poprawa stanu wyposa enia infrastruktury edukacyjnej, a w tym:
modernizacja obiektów, dostosowanie obiektów dla osób niepe nosprawnych.
c) Cel strategiczny 3: Rozwój infrastruktury technicznej i ograniczenie negatywnego oddzia ywania na
rodowisko, a w tym:
Cel szczegó owy 3.2. Rozbudowa i modernizacja systemu dróg lokalnych i subregionalnych, a w tym:
- budowa dróg doprowadzaj cych ruch do obszarów zabudowy mieszkaniowej w mie cie,
- budowa i modernizacja dróg na terenie miasta,
- zwi kszenie liczby miejsc parkingowych w mie cie,
- stworzenie spójnego systemu cie ek rowerowych;

37)

Za cznik Nr 3 w brzmieniu uwzgl dniaj cym tre za cznika nr 3 do uchwa y Nr IX/89/2019 Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 maja 2019 r. zmieniaj cej uchwa Rady Miasta Siedlce w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 9302),
która wesz a w ycie z dniem 14 sierpnia 2019 r. , na podstawie § 3 pkt 3 tej uchwa y.
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Cel szczegó owy 3.3. Rozwój i integracja ró nych form transportu publicznego, a w tym: modernizacja
obiektów dworcowych i przystanków transportu publicznego;
Cel szczegó owy 3.5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej oraz ciep owniczej,
a w tym:
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury poboru i dostarczania wody,
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzania i oczyszczania cieków,
- rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej,
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury wytwarzania i dostarczania ciep a.
d) 11.5. Cel strategiczny 4: Dobre warunki i jako

ycia dla Siedlczan, a w tym:

Cel szczegó owy 4.1. Prowadzenie polityki przestrzennej s

cej osi gni ciu adu przestrzennego;

Cel szczegó owy 4.2. Rewitalizacja obszarów problemowych i tworzenie wysokiej jako ci przestrzeni
publicznych, a w tym:
- przywracanie lub nadawanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom,
- zagospodarowanie centrum miasta;
Cel szczegó owy 4.3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, a w tym:
- wsparcie budowy mieszka w systemie budownictwa spo ecznego,
- rewitalizacja zdegradowanej tkanki mieszkaniowej;
Cel szczegó owy 4.5. Rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, a w tym: rozbudowa
infrastruktury teleinformatycznej.
2) Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce (uchwa a nr
XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniona Uchwa Nr XLIV/632/2009
Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009 r., uchwa Nr XLVII/671/2009 z dnia 30 pa dziernika 2009r.,
Uchwa
Nr XXVI/509/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. i Uchwa
Nr
XXXVI/658/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r.), w którym obszar planu po ony jest
w nast puj cych obszarach struktury funkcjonalnej:
a) ródmiejska zabudowa us ugowo-mieszkaniowa (cz
po udniowo- wschodnia); wyznaczono w toku
prac nad Studium jako zwarty obszar centralny, obejmuj cy historyczny uk ad ulic, wi kszo
historycznych za
i zabytków Siedlec, a równocze nie mo liwy do kszta towania jako nowoczesne
centrum identyfikacji i integracji mieszka ców,
b) tereny mieszkaniowo-us ugowe (przewa aj ca cz
obszaru planu obejmuj ca tereny istniej cej
zabudowy mieszkaniowej oraz urbanizowane tereny na zachód od cmentarzy),
c) wi ksze tereny i koncentracje us ug(istniej ce tereny us ugowe oraz pas o szeroko ci 50m naoko o
czynnego cmentarza) - scalone obszary istniej cych i planowanych koncentracji us ug (z dopuszczeniem
– poza obszarem dzielnic przemys owych – zabudowy mieszkaniowej jako funkcji towarzysz cej, do
30% terenu),
d) cmentarze- istniej ce tereny cmentarzy,
e) tereny produkcyjno- us ugowe i techniczne (na zachód od ulicy Spokojnej), w tym produkcyjnous ugowe i towarzysz ce mieszkaniowe - scalone obszary istniej cych i planowanych funkcji
produkcyjno-us ugowych i urz dze technicznych.
Studium przeznacza pod zabudow tereny dotychczas s abo zurbanizowane (obszar D oraz porz dkuje
tereny wokó cmentarzy – obszar C), a na pozosta ych terenach dopuszcza uzupe nienia zabudowy, której
parametry rzutuj na wielko oraz charakter inwestycji miejskich w infrastruktur techniczn (modernizacje
dróg oraz sieci wodno- kanalizacyjnej, budowa cie ek rowerowych). Planowane zagospodarowanie
(zabudowa na obszarze D) wymaga nowych inwestycji z zakresu us ug publicznych oraz urz dzenia nowych
terenów zieleni miejskiej (izolacyjnej).
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3) Uchwa y nr X/100/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia
„Aktualizacji za
do planu zaopatrzenia w energi elektryczn , ciepln i gazow miasta Siedlce”.
4) Uchwa y nr XVI/189/2016 Rady Miasta Siedlce a dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyj cia do realizacji
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do 2020 roku”.
2. Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale cych do zada w asnych Miasta Siedlce,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
1) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu modernizacji i poszerzenia ul. Przerwy- Tetmajera 5 KDL
z obustronnym chodnikiem;
2) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu modernizacji i poszerzenia ul. Spokojnej 6 KDL
z obustronnym chodnikiem;
3) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu modernizacji i poszerzenia ul. Cmentarnej 6 KDD i fr.
5 KDD
z obustronnym chodnikiem;
4) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu budowy nowych ulic lokalnych: 7 KDL, 8 KDL i 9 KDL
z jednostronnym chodnikiem i parkingami wzd terenów kolejowych;
5) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu budowy ulicy Kablowej 10 KDL z obustronnym
chodnikiem;
6) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu budowy ulic dojazdowych: 9 KDD ul. Cicha wraz
z placem przy skrzy owaniu z ul. 11 KDD i 8 KDD (powierzchnie wymagaj ce specjalnego opracowania
posadzki)
i miejscami postojowymi, 14 KDD i 15 KDD ul. Kablowa - jednojezdniowych z obustronnym chodnikiem;
7) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu budowy ulic dojazdowych: 8 KDD i 10 KDD ul. Cicha jednojezdniowych z jednostronnym chodnikiem;
8) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu budowy ulic dojazdowych w formie jednej przestrzeni dla
ruchu pieszego i ko owego:4 KDD, 11 KDD ul. Przerwy- Tetmajera, 12 KDD ul. Spokojnej, 13 KDD,
16 KDD;
9) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu budowy fr. ulic: 5 KDL ul. Przerwy- Tetmajera, 9 KDD
ul. Cicha, 1 KDZ ul. Wojskowa, gdzie wyznaczono powierzchnie wymagaj ce specjalnego opracowania
posadzki
10) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu budowy chodnika po po udniowej stronie ul. Szkolnej
4 KDL;
11) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu budowy cie ki rowerowej w ul. Wojskowej 1 KDZ
12) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu remontu i modernizacji istniej cych ulic publicznych
w zwi zku z projektowanymi lub uzupe nianymi szpalerami drzew, wyznaczonymi w planie;
13) realizacja o wietlenia nowo budowanych ulic publicznych wyznaczonych w planie;
14) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, a w tym: przewodów i urz dze kanalizacji
sanitarnej i sieci wodoci gowej (przewiduje si realizacj sieci kanalizacyjnej i wodoci gowej w nowo
projektowanych ulicach publicznych: 8 KDD, 9 KDD, fr. 12 KDD, 13-16 KDD oraz 8-10 KDL.) oraz
modernizacji
i rozbudowy kanalizacji deszczowej (odwodnienie jezdni ulic projektowanych ) i miejskiej sieci
ciep owniczej (w zale no ci od potrzeb);
12) innych urz dze infrastruktury technicznej miasta, s
cych m.in. utrzymaniu porz dku publicznego,
rozwoju publicznego dost pu do Internetu, sieci teleinformatycznych, itp.
3. Zasady finansowania zada nale cych do zada w asnych Miasta Siedlce, zapisanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego przebiega b dzie w szczególno ci w oparciu o:
1) pe ny udzia rodków bud etowych miasta,
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2) cz ciowy udzia
pochodz cych z:

rodków bud etowych miasta wsparty wspó finansowaniem ze rodków zewn trznych

a) dotacji z bud etu Unii Europejskiej,
b) dotacji z samorz du województwa,
c) dotacji i po yczek z funduszy celowych,
d) kredytów i po yczek bankowych,
e) innych rodków zewn trznych,
3) udzia inwestorów:
a) w ramach porozumie
prywatnego,

o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno –

b) poprzez op aty adaicenckie.
4. Finansowanie zada nale cych do zada w asnych Miasta Siedlce, zapisanych w miejscowym planie
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 .
5. Wysoko
bud etowych.

wydatków z bud etu miasta w poszczególnych latach b dzie ustalana w uchwa ach

6. 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 Sp. z o.o.
w Siedlcach, Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Siedlcach oraz inne przedsi biorstwa
(spó ki) realizuj ce wy ej wymienione zadania, w oparciu o Prawo zamówie publicznych.
38)

Rozstrzygni cie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Spokojnej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale
do zada w asnych Miasta Siedlce, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z pó n. zm.) w zwi zku z art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z pó n. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z pó n. zm.) Rada Miasta Siedlce
okre la nast puj cy sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale do zada
asnych Miasta Siedlce oraz o sposobie ich finansowania:
1. Podstaw realizacji zada w asnych Miasta w zakresie infrastruktury technicznej, zapisanych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego s zapisy:
1) Strategii Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku (Uchwa a Nr XIV/157/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.),
w której okre lono nast puj ce cele operacyjne i dzia ania z zakresu infrastruktury technicznej:
a) Cel strategiczny 1. Trwa y i stabilny rozwój nowoczesnej gospodarki, a w tym:
Cel szczegó owy 1.1 Podejmowanie dzia s
i wsparcie budowy infrastruktury technicznej s

cych pozyskiwaniu inwestorów, a w tym: budowa
cej obs udze terenów inwestycyjnych;

Cel szczegó owy 1.1 Wspieranie rozwoju lokalnej przedsi biorczo ci, a w tym: rozwój infrastruktury
technicznej s
cej lokalnej przedsi biorczo ci.
b) Cel strategiczny 2: Umocnienie roli Siedlec jako regionalnego o rodka administracji, edukacji, kultury
i sportu, a w tym:

38)

W brzmieniu ustalonym przez za cznik nr 3 do uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
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Cel szczegó owy 2.3. Organizacja i wspieranie inicjatyw artystycznych i sportowych o zasi gu regionalnym,
krajowym i mi dzynarodowym, a w tym:
- rozbudowa i modernizacja bazy sportowej (w tym szkolnej),
- poprawa wyposa enia obiektów kultury i sportu, szczególnie w zakresie nowoczesnych urz dze
multimedialnych;
Cel szczegó owy 2.6. Modernizacja i poprawa stanu wyposa enia infrastruktury edukacyjnej, a w tym:
modernizacja obiektów, dostosowanie obiektów dla osób niepe nosprawnych.
c) Cel strategiczny 3: Rozwój infrastruktury technicznej i ograniczenie negatywnego oddzia ywania na
rodowisko, a w tym:
Cel szczegó owy 3.2. Rozbudowa i modernizacja systemu dróg lokalnych i subregionalnych, a w tym:
- budowa dróg doprowadzaj cych ruch do obszarów zabudowy mieszkaniowej
w mie cie,
- budowa i modernizacja dróg na terenie miasta,
- zwi kszenie liczby miejsc parkingowych w mie cie,
- stworzenie spójnego systemu cie ek rowerowych;
Cel szczegó owy 3.3. Rozwój i integracja ró nych form transportu publicznego, a w tym: modernizacja
obiektów dworcowych i przystanków transportu publicznego;
Cel szczegó owy 3.5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej oraz ciep owniczej,
a w tym:
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury poboru i dostarczania wody,
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzania i oczyszczania cieków,
- rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej,
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury wytwarzania i dostarczania ciep a.
d) Cel strategiczny 4: Dobre warunki i jako

ycia dla Siedlczan, a w tym:

Cel szczegó owy 4.1. Prowadzenie polityki przestrzennej s

cej osi gni ciu adu przestrzennego;

Cel szczegó owy 4.2. Rewitalizacja obszarów problemowych i tworzenie wysokiej jako ci przestrzeni
publicznych, a w tym:
- przywracanie lub nadawanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom,
- zagospodarowanie centrum miasta;
Cel szczegó owy 4.3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, a w tym:
- wsparcie budowy mieszka w systemie budownictwa spo ecznego,
- rewitalizacja zdegradowanej tkanki mieszkaniowej;
Cel szczegó owy 4.5. Rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, a w tym: rozbudowa
infrastruktury teleinformatycznej.
2) Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce (uchwa a Nr
XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniona uchwa Nr XLIV/632/2009
Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009 r., uchwa Nr XLVII/671/2009 z dnia 30 pa dziernika 2009r.,
uchwa Nr XXVI/509/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. i uchwa Nr XXXVI/658/2013
Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r.), w którym obszar zmiany planu po ony jest
w nast puj cych obszarach struktury funkcjonalnej:
a) tereny mieszkaniowo-us ugowe (przewa aj ca cz

obszaru zmiany planu obejmuj ca

tereny istniej cej zabudowy mieszkaniowej oraz urbanizowane tereny na zachód
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od cmentarzy),
b) wi ksze tereny i koncentracje us ug (istniej ce tereny us ugowe oraz pas o szeroko ci 50 m
naoko o czynnego cmentarza) - scalone obszary istniej cych i planowanych koncentracji
us ug (z dopuszczeniem – poza obszarem dzielnic przemys owych – zabudowy
mieszkaniowej jako funkcji towarzysz cej, do 30% terenu),
c) tereny produkcyjno- us ugowe i techniczne (na zachód od ulicy Spokojnej) - scalone obszary
istniej cych i planowanych funkcji produkcyjno-us ugowych i urz dze technicznych.
Studium przeznacza pod zabudow tereny dotychczas s abo zurbanizowane (obszar D oraz porz dkuje
tereny wokó cmentarzy – obszar C), a na pozosta ych terenach dopuszcza uzupe nienia zabudowy, której
parametry rzutuj na wielko oraz charakter inwestycji miejskich w infrastruktur techniczn (modernizacje
dróg oraz sieci wodno- kanalizacyjnej, budowa cie ek rowerowych). Planowane zagospodarowanie
(zabudowa na obszarze D) wymaga nowych inwestycji z zakresu us ug publicznych oraz urz dzenia nowych
terenów zieleni miejskiej (izolacyjnej).
3) Uchwa y Nr X/100/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia
„Aktualizacji za
do planu zaopatrzenia w energi elektryczn , ciepln i gazow miasta Siedlce”.
4) Uchwa y Nr XVI/189/2016 Rady Miasta Siedlce a dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyj cia do
realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do 2020 roku”.
2. Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale cych do zada w asnych Miasta Siedlce,
zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zakres zmiany planu wynika z rozstrzygni cia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca
2016 r. o stwierdzeniu niewa no ci w cz ci uchwa y Nr XXI/261/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca
2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej
i obejmuje:
- wprowadzenie linii zabudowy w terenach A11 UO i B25 MN,
- jednoznaczne wyznaczenie linii zabudowy w terenach B5 MN, B8 U/MN/MW, B19 MW(U),
B21 MN(U), C7 U/MN, B23 U,
- wprowadzenie minimalnego wska nika intensywno ci zabudowy wyra onego
warto ci liczbow w terenach A12 UO/US/U, D14 U/PR, D15 U/PR, D16 U/MN , D17 MN,
- wprowadzenie zmiany przeznaczenia terenu D17 U/MN na D17 MN.
Ustalenia te dotycz wy cznie terenów funkcjonalnych – przeznaczonych do zabudowy. Zmiany
nie obejmuj terenów dróg publicznych, dróg wewn trznych i terenów infrastruktury technicznej. Równie
zakres zmian nie rzutuje na wielko oraz charakter inwestycji miejskich w infrastruktur techniczn w rejonie
ulicy Spokojnej.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Spokojnej nie ma
wp ywu na zadania w asne Miasta Siedlce z zakresu infrastruktury technicznej, st d nie okre la si róde
finansowania.
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