Za cznik
do obwieszczenia
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie og oszenia tekstu jednolitego
uchwa y w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie
„Po udniowej Dzielnicy Przemys owej”

Uchwa a Nr IV/50/2011
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu w rejonie „Po udniowej Dzielnicy Przemys owej”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778,
904, 961, 1250, 1579 oraz z 2017 r. poz. 730), w zwi zku z uchwa nr XXIII/255/2007 Rady
Miasta Siedlce z dnia 28 grudzie 2007 r. w sprawie przyst pienia do sporz dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Po udniowej Dzielnicy Przemys owej”,
Rada Miasta Siedlce uchwala co nast puje:
Rozdzia 1
Ustalenia ogólne

§1
1. Po stwierdzeniu zgodno ci z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Siedlce, uchwalonego Uchwa Nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce
z dnia 24 listopada 2005 r., zmienionego Uchwa Nr XLIV/632/2009 Rady Miasta Siedlce
z dnia 10 lipca 2009r., zmienionego Uchwa Nr XLVII/671/2009 Rady Miasta Siedlce 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 2013 r. 1) uchwala si
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Po udniowej Dzielnicy
Przemys owej”, zwany dalej planem, rozstrzygaj c jednocze nie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale
do zada w asnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania, zgodnie z ustaw o finansach publicznych.
2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczaj :
1)

Podstawa prawna ustalona przez uchwa Nr XXIII/282/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia
2016 r. zmieniaj
uchwa Rady Miasta Siedlce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie „Po udniowej Dzielnicy Przemys owej” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z
2016 r. poz. 8521), która wesz a w ycie z dniem 19 pa dziernika 2016 r.
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3.
4.

5.

6.

1) od pó nocy: dzia ki 78- 2/10, 2/14, 2/19, 2/20, 2/21, 2/24, 2/25, 2/31, 2/32, 2/8; 77-52;
do linii rozgraniczaj cej ul. Starowiejskiej;
2) od wschodu: granica administracyjna miasta;
3) od po udnia: granica administracyjna miasta, przez dzia ki 120-1/21, 1/22;
4) od zachodu: dzia ki 78-1/36; 121-1/63; 120-1/10; 114- 35, 34/9, 34/6, 34/5, 34/10, 33/1,
18, 17, 14/1, przez dzia ki 185-13, 32; 78-1/36, 2/14.
Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 2 zawiera rysunek sporz dzony w skali 1:2000,
stanowi cy za cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa y.
Za cznikami do uchwa y s :
1) rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi ce za cznik nr 2;
2) rozstrzygni cie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale
do zada w asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi ce za cznik nr 3.
W planie okre la si :
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu
lub ró nych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wska niki intensywno ci zabudowy;
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
miejscowym;
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;
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.
W planie nie okre la si , jako nie dotycz cych obszaru obj tego planem:
1) zasad ochrony dóbr kultury wspó czesnej;
2) granic obszarów wymagaj cych przeprowadzenia scale i podzia u nieruchomo ci;
3) granic obszarów rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej;
4) granic obszarów wymagaj cych przekszta ce lub rekultywacji;
5) granic terenów pod budow obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8
ustawy;
6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów s
cych organizacji imprez
masowych;
7) granic pomników zag ady oraz ich stref ochronnych, a tak e ogranicze dotycz cych
prowadzenia na ich terenie dzia alno ci gospodarczej, okre lone w ustawie z dnia 7 maja
1999 r. o ochronie terenów by ych hitlerowskich obozów zag ady.
§2

Ilekro w dalszych przepisach uchwa y jest mowa o:
1) planie - nale y przez to rozumie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
uchwalony niniejsz uchwa ;
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2) ustawie - nale y przez to rozumie ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579 oraz
z 2017 r. poz. 730);
3) przepisach szczególnych lub odr bnych - nale y przez to rozumie przepisy ustaw
wraz
z aktami wykonawczymi inne ni ustawa wymieniona w § 2 pkt. 2 oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy;
4) dzia ce - nale y przez to rozumie dzia
ewidencyjn ;
5) dzia ce budowlanej - nale y przez to rozumie dzia
,o której mowa w art. 2 pkt 12
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6) dachu p askim – nale y przez to rozumie dach lub stropodach o k cie pochylenia po aci
nie wi kszym ni 100;
7) linii rozgraniczaj cej - nale y przez to rozumie lini ci
, wskazan na rysunku
planu, wyznaczaj
granice terenów o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach
zagospodarowania;
8) 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;
9) obowi zuj cej linii zabudowy - nale y przez to rozumie lini wyznaczon w planie,
z obowi zkiem sytuowania w tej linii, po okre lonej stronie, zewn trznych nadziemnych
cian budynku (bez uwzgl dnienia balkonów, schodów zewn trznych i ramp przy
wej ciach i wjazdach do budynków, loggii, werand, wykuszy, okapów i nadwiesze ,
wystaj cych poza obrys budynku nie wi cej ni 1,5 m) oraz innych budowli nadziemnych
nieb
cych liniami przesy owymi i sieciami uzbrojenia terenu;
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale y przez to rozumie lini ograniczaj
obszar, na którym dopuszcza si wznoszenie budynków oraz innych budowli nadziemnych
nieb
cych liniami przesy owymi i sieciami uzbrojenia terenu ze wskazaniem strony
tej lokalizacji;
11) us ugach – nale y przez to rozumie obiekty niemieszkalne wolnostoj ce lub lokale
niemieszkalne wbudowane w inne obiekty, których prowadzona jest dzia alno s
ca
zaspokajaniu potrzeb ludno ci, nie zwi zana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami
przemys owymi;
12) zabudowie us ugowej - nale y przez to rozumie
zabudow
przeznaczon
dla prowadzenia dzia alno ci us ugowej, wykonywania us ug;
13) intensywno ci zabudowy – nale y przez to rozumie warto ilorazu sumy powierzchni
ca kowitych wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych po obrysie zewn trznym,
wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie obj tym inwestycj , do powierzchni tego
terenu;
14) wska niku powierzchni zabudowy – nale y przez to rozumie warto ilorazu sumy
powierzchni zabudowy mierzonej w obrysie zewn trznym, wszystkich obiektów
zlokalizowanych na terenie obj tym inwestycj , do powierzchni tego terenu;
15) wska niku powierzchni biologicznie czynnej – nale y przez to rozumie procentow
warto
ilorazu wielko ci powierzchni terenu biologicznie czynnego do wielko ci
powierzchni terenu obj tego inwestycj ;
16) obszarze planu - nale y przez to rozumie obszar zawarty w granicach planu
przedstawionych na rysunku planu;
17) reklamie - nale y przez to rozumie grafik umieszczon na materialnym pod u
lub form przestrzenn nios
przekaz informacyjno-reklamowy;
18) upie reklamowym – nale y przez to rozumie no nik reklamy w formie geometrycznej
o maksymalnym wymiarze poziomym do 2m i wysoko ci do 4m s
cy do umieszczania
og osze oraz reklam;
19) reklamie remontowej – nale y przez to rozumie reklam na siatce okrywaj cej obiekt
remontowany;
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20) terenach publicznych – nale y przez to rozumie tereny ulic publicznych oraz tereny,
na których zlokalizowane s obiekty u yteczno ci publicznej;
21) terenie obj tym inwestycj – nale y przez to rozumie dzia
lub zespó granicz cych
ze sob dzia ek, na których inwestor realizuje lub zamierza realizowa inwestycj .
22) obszar wy czony z zabudowy - nale y przez to rozumie obszar, na którym
obowi zuje zakaz budowy budynków;
23) obiektach produkcyjnych – nale y przez to rozumie obiekty zwi zane z wytwarzaniem
dóbr materialnych metodami przemys owymi i obiekty przeznaczone do sk adania i
magazynowania;
24) wysoko ci zabudowy – nale y przez to rozumie wysoko
budynków, która jest
okre lona w przepisach odr bnych.
§3
1. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s obowi zuj cymi jego ustaleniami:
1) granice obszaru obj tego planem;
2) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach
zagospodarowania;
3) linie zabudowy obowi zuj ce i nieprzekraczalne;
4) rodzaje przeznaczenia terenu oznaczone literami i cyframi;
5) obszary wy czone spod zabudowy;
6)
cie ki rowerowe;
7) wody powierzchniowe;
8) projektowana infrastruktura techniczna;
9) projektowane szpalery drzew lub pojedyncze drzewa;
10) istniej ce cenne szpalery drzew lub pojedyncze drzewa do zachowania;
11) drzewa do usuni cia lub ju nie istniej ce;
12) projektowane ywop oty;
13) strefa ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie terenów kolejowych.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 maj charakter informacyjny.

Rozdzia 2

Ustalenia obszarowe

§4
1. W planie okre la si :
1) tereny o ró nym przeznaczeniu i ró nych zasadach zagospodarowania, których zasi gi
wyznaczone s na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi;
2) dla poszczególnych terenów - dopuszczalne przeznaczenie oraz warunki jego dopuszczenia;
3) dla poszczególnych terenów - w sytuacjach uzasadnionych istniej cymi lub przewidywanymi
ograniczeniami lub utrudnieniami - okre la si
lokalne wymagania tymczasowe
lub szczególne dla inwestowania i zagospodarowania terenu oraz wyznacza si zasi gi
terenowe ich obowi zywania;
4) zasady obs ugi w zakresie infrastruktury technicznej, dla której nie wyznaczono
samodzielnych terenów, a po onej w granicach wyodr bnionych w planie terenów
o ró nym przeznaczeniu, w tym w terenach dróg.
2. Ustala si nast puj ce przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ug, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/U;
2) tereny zabudowy us ugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;
3) tereny zabudowy us ug zdrowia, oznaczone na rysunku planu symbolem UZ;
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4) tereny zabudowy us ug o wiaty i nauki, oznaczone na rysunku planu symbolem UO;
5) 2) tereny us ug, w tym w zakresie obiektów i urz dze komunikacji samochodowej,
oznaczone na rysunku 3) zmiany planu symbolem U,UKS;
6) 2) tereny us ug, w tym w zakresie stacji diagnostycznych i naprawy samochodów,
oznaczone na rysunku 3) zmiany planu symbolem U,UKSDN;
7) 2) tereny us ug, w tym w zakresie stacji paliw p ynnych i gazowych, oznaczone na rysunku 3)
zmiany planu symbolem U,UKSPG;
8) tereny rolnicze i ekologiczne, oznaczone na rysunku planu symbolem R/EO;
9) 4) tereny obiektów produkcyjnych, sk adów , magazynów i us ug, oznaczone na rysunku
3)
zmiany planu symbolem P/U;
10) tereny obiektów produkcyjno - us ugowych, oznaczone na rysunku planu symbolem PU;
11) tereny kolejowo - us ugowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KU;
12) tereny kolejowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KK;
13) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI;
14) 5) teren centrum logistycznego transportu i parkingu dla TIR-ów i us ug, oznaczone na
rysunku 3) zmiany planu symbolem KDCL/U;
15) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD, w tym:
a) KDG – drogi g ówne,
b) KDZ - drogi zbiorcze,
c) KDL - drogi lokalne,
d) KDD - drogi dojazdowe;
16) tereny dróg wewn trznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;
17) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;
18) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) EE – elektroenergetyka,
b) EC- elektroenergetyka cieplna,
c) NO- przepompownia cieków,
d) PD- podczyszczania cieków deszczowych.
3. Ustala si , e do realizacji inwestycji celu publicznego przeznacza si :
1) tereny UZ, UO, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDCL, EE, EC, NO, PD;
2) inne tereny, na których prowadzone b
inwestycje, s
ce celom publicznym,
okre lonych w przepisach odr bnych;
3) inne tereny w zakresie opieki nad nieruchomo ciami stanowi cymi zabytki w rozumieniu
przepisów odr bnych.
4. Zasady obs ugi w zakresie infrastruktury technicznej, dla której nie wyznaczono samodzielnych
terenów, a po onej w granicach wyodr bnionych w planie terenów o ró nym przeznaczeniu,
w tym w terenach drogowych.
§5
Ustala si zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
1) Na terenach obj tych planem ustala si :
a) zakaz zabudowy mieszkaniowej z wy czeniem obszarów MN/U,
b) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych o wysoko ci powy ej 50m z wy czeniem masztów
stacji bazowych telefonii komórkowej,
c) zakaz budowy elektrowni wiatrowych,
d) zakaz lokalizacji na terenach MN/U, U, UZ, UO przedsi wzi
mog cych znacz co
oddzia ywa na rodowisko wymagaj cych sporz dzenia raportu oraz przedsi wzi ,
2)

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 lit. a uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
Oznaczone na ujednoliconym rysunku planu.
4)
W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 lit. b uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
5)
W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 lit. c uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
3)
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2)

3)

4)
5)

6)

dla których obowi zek sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko mo e by
wymagany z wy czeniem inwestycji celu publicznego infrastruktury telekomunikacyjnej,
e) zakaz zabudowy na terenach wód powierzchniowych oraz na terenach R/EO,
f) 6) zakaz lokalizacji na terenach P/U i PU przedsi wzi
powoduj cych na dzia kach i
terenach przyleg ych uci liw emisj zanieczyszcze oraz ha as, a tak e przekraczaj cych
normy okre lone w przepisach odr bnych,
g) zakaz lokalizacji zak adów o zwi kszonym ryzyku wyst pienia powa nej awarii
przemys owej;
h) dopuszcza si zabudow w odleg ci 1,5m od granicy lub bezpo rednio przy granicy dzia ki
budowlanej wy cznie w obszarach MN/U;
Wyznacza si obowi zuj ce i nieprzekraczalne linie zabudowy, przy czym :
a) ustala si , e obowi zuj ce i nieprzekraczalne linie zabudowy dotycz budynków nowych
oraz rozbudowy i dobudowy do istniej cych budynków,
b) ustala si obowi zuj ce i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
w odleg ci 5m od linii rozgraniczaj cych dróg,
c) ustala si odleg
nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczaj cej drogi
wewn trznej na 4m,
d) linie zabudowy nie dotycz podziemnych cz ci budynków nie wystaj cych ponad poziom
terenu,
e) ustala si nieprzekraczaln lini zabudowy od brzegów wód powierzchniowych w odleg ci
5m;
Ustala si zasady kszta towania zabudowy, kolorystyki i materia ów wyko czenia elewacji
oraz pokrycia dachów nowych, przebudowywanych, adaptowanych i rozbudowywanych
budynków:
a) na obszarze MN/U, U, UZ, UO:
- nakaz stosowania podzia ów architektonicznych elewacji frontowej budynków d szych
ni 25 metrów,
- nakaz stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych,
- dopuszcza si stosowanie dachów p askich pokrytych zieleni ,
- na terenach UZ, UO dopuszcza si stosowanie dachów p askich,
- ogranicza si kolorystyk dachów spadzistych do odcieni czerwieni, br zów i grafitu
- dopuszcza si stosowanie na elewacjach budynków tynków, ok adzin z kamienia
naturalnego lub ceg y klinkierowej,
- zakazuje si stosowania przeszklenia elewacji w stopniu wy szym ni 60% ca ej
powierzchni elewacji,
- zakazuje si stosowania na elewacjach ok adzin z sidingu z tworzyw sztucznych,
- dopuszcza si zastosowanie na elewacjach drewnianych detali architektonicznych takich
jak aluzje rozpraszaj ce wiat o, okiennice lub barierki balkonów i tarasów;
Wyznacza si szpalery drzew, zgodnie z rysunkiem planu;
Okre la si zasady stosowania ogrodze :
a) zakaz przegradzania ci gów pieszych,
b) dopuszcza si wydzielenia terenów przy pomocy niskich murków, stopni, ma ej architektury
maksymalnej wysoko ci do 60 cm od poziomu terenu, wykonanych z materia ów
kolorystycznie nawi zuj cych do otaczaj cej zabudowy (kamie naturalny lub sztuczny,
szk o, drewno, stal szlachetna),
c) dopuszcza si grodzenie wzd
linii rozgraniczaj cych terenów o ró nym przeznaczeniu
z dopuszczeniem lokalnego wycofania ogrodzenia w g b terenu w sytuacji konieczno ci
omini cia istniej cych przeszkód (np.: drzew, urz dze infrastruktury technicznej),
d) maksymalna wysoko ogrodze : 1,8 m nad poziom terenu, z coko em do wysoko ci 40cm,
powy ej coko u a urowe w minimum 60% powierzchni,

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
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e) zakaz realizacji ogrodze z prefabrykowanych elementów (prz se ) betonowych na froncie
dzia ki;
6) Ustala si zasady rozmieszczania reklam polegaj ce na:
a) ograniczeniu realizacji wolnostoj cych reklam i znaków informacyjno – plastycznych do:
upów og oszeniowych o wysoko ci do 4,0m,
- pylonów reklamowych, o wysoko ci do 4,0m i powierzchni reklamowej
nie przekraczaj cej 3m2, przy czym powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych
nie sumuje si , traktuj c je jak reklamy jednostronne,
b) okre leniu minimalnych odleg ci mi dzy wolnostoj cymi no nikami reklamy,
a innymi elementami zagospodarowania:
- 40m od innych wolnostoj cych no ników reklamy,
- 10m od znaków drogowych i wolnostoj cych miejskich znaków informacyjnych,
- 2,5m od kraw dzi jezdni,
c) nakazie stosowania w jednym ci gu komunikacyjnym, jednolitych formatów reklam,
jednakowo ukierunkowanych, zawieszonych na jednej wysoko ci, mo liwie w jednakowych
odleg ciach,
d) zakazie sytuowania reklam:
- w pasie dziel cym jezdnie,
- na latarniach ulicznych,
- w szpalerach drzew,
- w sposób powoduj cy pogarszanie warunków wegetacyjnych drzew lub przycinanie
ga zi,
- na ogrodzeniach,
- na urz dzeniach naziemnych infrastruktury technicznej,
- w sposób ograniczaj cy widoczno z kamer miejskiego systemu monitoringu,
e) dopuszczeniu realizacji reklam remontowych umieszczonych na rusztowaniu jedynie na czas
rzeczywistego prowadzenia prac remontowych, w okresie nie d szym ni 15 miesi cy,
f) dopuszczeniu umieszczania reklam na przystankach komunikacji miejskiej pod warunkiem,
e na ka dej wiacie maksymalnie umieszczone b
dwa dwustronne pola reklamowe
2
o powierzchni nie wi kszej ni 4m ka de, przy czym czna powierzchnia reklam nie mo e
przekracza 50 % powierzchni ca kowitej cian,
g) dopuszczeniu umieszczania na cianie budynku szyldów reklamowych, pod warunkiem
dostosowania formy i kolorystyki do kompozycji architektonicznej ca ej
ciany,
o powierzchni nie wi kszej ni 1,2 m2, usytuowanych przy wej ciach do budynków w taki
sposób, by ich zewn trzne kraw dzie by y oddalone od kraw dzi tabliczek adresowych
o co najmniej 0,5 m.
§6
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) W zakresie ochrony rodowiska ustala si :
a) nakaz kszta towania zieleni izolacyjnej w liniach rozgraniczaj cych dróg publicznych
poprzez:
ochron i adaptacje zieleni istniej cej,
wprowadzenie szpalerów drzew w miejscach wskazanych rysunkiem planu,
wprowadzenie ywop otów w miejscach wskazanych rysunkiem planu,
stosowanie gatunków odpornych na trudne warunki miejskie;
b) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej w miejscach wskazanych rysunkiem planu,
na terenach nie b
cych drogami publicznymi w postaci:
szpalerów drzew,
ywop otów,
terenów ZI,
c) nakaz kszta towania zieleni towarzysz cej drogom publicznym,
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d) nakaz kszta towania terenów zieleni izolacyjnej ZI ograniczaj cych rozprzestrzenianie
zanieczyszcze powietrza i ha as poprzez:
tworzenie zwartych pasów zieleni z udzia em gatunków zimozielonych,
wprowadzenie wielopi trowo ci przez zró nicowanie wysoko ci poszczególnych pasów wewn trz,
minimaln wysoko pasów zieleni utworzonych z drzew – 8m,
stosowanie gatunków odpornych na trudne warunki miejskie,
e) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U klasyfikuje si jako tereny
przeznaczone na cele mieszkaniowo-us ugowe, a tereny o symbolu UO jako tereny
przeznaczone pod budynki zwi zane ze sta ym lub czasowym pobytem dzieci i m odzie y
w rozumieniu przepisów szczególnych dotycz cych dopuszczalnego poziomu ha asu,
f) nakaz zabezpieczania przed ha asem budynków poprzez:
– kszta towanie zieleni izolacyjnej zgodnie z §6 pkt.1 lit. a, b, c, d,
– stosowanie materia ów budowlanych o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej
w budynkach bezpo rednio po onych wzd
g ównych i zbiorczych dróg publicznych,
g) nakaz zapewnienia odpowiednich warunków przewietrzania terenów oraz przeciwdzia anie
kumulacji zanieczyszcze na obszarze planu, poprzez stosowanie wysoko ci zabudowy
okre lonej dla poszczególnych terenów okre lonych w rozdziale 3,
h) nakaz ochrony terenu 1R/EO poprzez:
wy czenie spod zabudowy,
zakaz przekszta cania rze by terenu,
zakaz uszkadzania i zanieczyszczenia gleby,
i) nakaz ochrony terenu 2WS poprzez:
wy czenie spod zabudowy,
j) nakaz utrzymania na odpowiednim poziomie warunków gruntowo-wodnych w rejonie:
terenów rolniczych i ekologicznych 1R/EO,
cennych przyrodniczo torfianek 2WS, w celu utrzymania wyst puj cych tam cennych
zbiorowisk ro lin i gatunków zwierz t,
terenu 1WS,
k) nakaz stosowania rozwi za
technicznych zabezpieczaj cych przed sp ywem
zanieczyszcze z dróg publicznych,
l) nakaz realizacji niezb dnych elementów infrastruktury technicznej i urz dze ochrony
rodowiska zapewniaj cych ochron
powietrza, gleb oraz wód podziemnych
i powierzchniowych równocze nie lub wyprzedzaj co w stosunku do realizacji inwestycji
i urz dze na terenach obj tych planem.
m) nakaz prowadzenia w ciwej gospodarki zieleni w obszarach istniej cej i planowanej
lokalizacji podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej poprzez:
zakaz nasadze zieleni wysokiej pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi oraz
w odleg ci zagra aj cej ich bezpiecze stwu w przypadku upadku drzewa i ga zi,
zakaz nasadze
drzew i krzewów nad elementami podziemnej infrastruktury
technicznej,
nakaz podcinania ga zi istniej cych drzew i krzewów zagra aj cych bezpiecze stwu
napowietrznych linii elektroenergetycznych.
2) W zakresie ochrony przyrody ustala si :
a) nakaz ochrony flory i fauny obszarów cennych przyrodniczo:
terenów rolniczych i ekologicznych 1R/EO,
terenów wód powierzchniowych 1WS i 2 WS,
b) nakaz zachowania drzew cennych wskazanych na rysunku planu,
c) nakaz utrzymania i wprowadzania nowej zieleni urz dzonej towarzysz cej zabudowie
w celu zapewnienia dróg migracji wyst puj cej na obszarze planu faunie oraz wytworzenia
przyrodniczych powi za pomi dzy obszarem planu, a terenami s siednimi,
d) nakaz utrzymania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami
szczegó owymi dla terenów okre lonej w rozdziale 3,
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e) nakaz ochrony zadrzewie ródpolnych na terenie 1R/EO,
f) nakaz uzupe niania parkingów zieleni wysok ,
g) dopuszcza si :
usuniecie drzew w miejscach wskazanych na rysunku planu,
usuni cie pojedynczych drzew wynikaj ce z konieczno ci poprowadzenia elementów
infrastruktury;
3) W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala si :
a) nakaz zachowania naturalnego charakteru krajobrazu torfianek 2WS oraz
terenów rolniczych i ekologicznych 1R/EO razem z terenem 1WS,
b) nakaz zagospodarowania terenów zgodnie z zasadami kompozycji i adu przestrzennego,
c) nakaz stosowania rozwi za architektonicznych zharmonizowanych z otaczaj
zabudow
i krajobrazem,
d) nakaz utrzymania i ochrony szpalerowych nasadze drzew wzd
dróg publicznych:
1KDG, 2KDG, 3KDG, 1KDZ w celu podkre lenia ich osiowo ci oraz pe nionej funkcji
ównych arterii miejskich;
4) W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym ustala si nakaz lokalizacji
obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w odleg ciach bezpiecznych (okre lonych przez
przepisy odr bne) od istniej cych i planowanych urz dze (linie elektroenergetyczne
wysokiego napi cia 110 kV, nadajniki radiowe, maszty telefonii komórkowej) wytwarzaj cych
pola elektromagnetyczne.
§7
Ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków, wymienionych w Gminnej Ewidencji Zabytków,
podlegaj obiekty pod numerem:
1) 94/1786 – w zakresie ochrony gabarytów obiektu, wielko ci i kszta tu okien, konstrukcji
ciesielskich dachu Domu Kolejowego
przy ulicy Torowej na dzia ce o numerze
ewidencyjnym 120-1/12;
2) 97/1786 – w zakresie ochrony gabarytów obiektu, wielko ci i kszta tu otworów okiennych
i drzwiowych Parowozowni przy ulicy Torowej na dzia ce o numerze ewidencyjnym
120-1/22;
3) 102/1786 – w zakresie ochrony filarów Wiaduktu kolejowego nad ulic ukowsk na dzia ce
o numerze ewidencyjnym 121-1/63.
§8
1. W granicach planu nie wyst puj obszary przestrzeni publicznej.
2. Ustala si zasady kszta towania terenów publicznych:
1) dla terenów w liniach rozgraniczaj cych ulic publicznych wskazanych na rysunku planu
ustala si :
a) nakaz ujednolicania, w obr bie poszczególnych ulic i skrzy owa , elementów ma ej
architektury pod wzgl dem kolorystyki i stosowanych materia ów,
b) zakaz lokalizacji kiosków i tymczasowych obiektów handlowych,
c) dopuszcza si
sytuowanie niezb dnych urz dze
infrastruktury technicznej,
nie b
cych odr bnymi budynkami z wy czeniem elektroenergetycznych stacji
transformatorowych budowanych w formie s upów og oszeniowych,
2) zakaz sytuowania reklam innych ni okre lone w uchwale.
3. Nakazuje si dostosowanie terenów publicznych do potrzeb osób niepe nosprawnych poprzez:
1) obni enie do poziomu jezdni kraw nika chodnika na ca ej szeroko ci przej cia
dla pieszych, ale 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;
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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) wyposa enie przej cia z sygnalizacj wietln w sygnalizacj d wi kow ;
5) lokalizowanie ma ej architektury, ogrodze
oraz znaków drogowych, w sposób
nie koliduj cy z ruchem pieszym i zapewniaj cy przejazd dla wózka inwalidzkiego;
6) wyra ne oznakowanie przystanków komunikacji publicznej i wyposa enie ich w informacj
o rozk adzie jazdy, dostosowan do osób s abo-widz cych oraz umieszczon na wysoko ci
dost pnej dla osób poruszaj cych si na wózkach;
7) stosowanie kraw ników opuszczonych w miejscach postojowych wskazanych dla osób
niepe nosprawnych w liniach rozgraniczaj cych ulic.
§9
1. Ustala si zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:
1) ustala si dokonanie scale i podzia ów nieruchomo ci w celu wyznaczenia uk adu
komunikacyjnego ustalonego planem;
2) przeprowadzany 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 ej jednostki terenowej;
3) zaleca si przeprowadzanie scalenia i podzia ów dla ca ego terenu oznaczonego jednym
symbolem lub dla kilku takich terenów, z zapewnieniem dla ka dej dzia ki budowlanej
bezpo redniego dost pu do drogi publicznej lub z wydzieleniem niezb dnej drogi
wewn trznej o minimalnej szeroko ci 5m;
4)
t po enia granic dzia ek w stosunku do pasa drogowego okre laj granice skrajnych
dzia ek w czonych do scalenia;
5) dla nowo powsta ych dzia ek budowlanych ustala si nast puj ce parametry:
a) dla terenów mieszkaniowych i us ug MN/U:
– minimalna szeroko frontu dzia ki 12 metrów pod zabudow w uk adzie bli niaczym
– maksymalna szeroko
frontu dzia ki 30 metrów pod zabudow w uk adzie
wolnostoj cym,
– minimalna powierzchnia dzia ki 450m2,
– maksymalna powierzchnia dzia ki 800m2,
b) dla terenów us ugowych:
minimalna szeroko frontu dzia ki – 18m,
minimalna powierzchnia dzia ki 500m2,
c) dla terenów produkcyjnych:
minimalna szeroko frontu dzia ki - 18m,
minimalna powierzchnia dzia ki 5000m2 ,
d) dla terenu centrum logistycznego transportu i parkingu dla TIR-ów:
minimalna szeroko frontu dzia ki – 50m,
minimalna powierzchnia dzia ki 2000m2,
e) dla pozosta ych terenów:
minimalna szeroko frontu dzia ki – 10m,
minimalna powierzchnia dzia ki 100m2.
2. Dopuszcza si adaptacj dzia ek istniej cych w dniu wej cia w ycie niniejszej uchwa y,
o parametrach mniejszych ni ustalone dla poszczególnych terenów, pod warunkiem
zachowania pozosta ych parametrów okre lonych w ustaleniach szczegó owych.
§ 10
1. Ustala si zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji poprzez okre lenie:
1) linii rozgraniczaj cych dla terenów dróg wraz ze skrzy owaniami;
2) klasyfikacji technicznej dróg;
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

3) powi za uk adu dróg dojazdowych z podstawowym uk adem drogowym;
4) zasad funkcjonowania uk adu obs uguj cego;
5) sposobu funkcjonowania komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem terenów
dla elementów niezb dnych do jej dzia ania;
6) usytuowania tras cie ek rowerowych w pasach drogowych;
7) zasad okre laj cych budow i modernizacj o wietlenia ulicznego.
Ustala si obs ug komunikacyjn terenów o ró nym przeznaczeniu i ró nych zasadach
zagospodarowania z dróg publicznych bezpo rednio przylegaj cych do tych terenów,
lub wydzielone drogi wewn trzne.
Ustala si przekwalifikowanie odcinka ul. I Brygady Legionów ( cznik ul. Budowlanej
z ul. Brzesk ) z publicznej na wewn trzn , ze wzgl du na szeroko istniej cego pasa drogi
ok. 5m.
Dla zaspokojenia potrzeb parkingowych ustala si realizowanie stanowisk postojowych
na terenie w asnym ka dej inwestycji, dla których przyj to nast puj ce minimalne wska niki
parkingowe:
1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 2 m.p. / dom;
2) Biura – 25 m.p. / 1000m2 p.u .;
3) Us ugi gastronomii 35 m.p. /100 miejsc konsumpcyjnych;
4) Inne us ugi i handel- 30 m.p./1000m2 p.u .;
5) Hurtownie – 5 m.p./1000m2 p.u .;
6) Zak ady produkcyjne – 35 m.p./ 100 zatrudnionych;
7) Przychodnie zdrowia – 10 m.p./1000m2 p.u .;
8) Stacje obs ugi samochodów – 3 m.p./ 1 stanowisko naprawcze lub diagnostyczne;
9) Hotele – 20 m.p./ 100
ek oraz 1 m.p. dla autokaru / 100
ek;
10) wiata- 10 m.p./1000m2 p.u .;
11) Tereny kolejowe- 10 m.p./1000m2 p.u .;
12) Tereny energetyki cieplnej- 10 m.p./1000m2 p.u .
W zakresie komunikacji rowerowej, ustala si realizacj cie ki rowerowej, zgodnie z rysunkiem
planu w ulicach: Terespolskiej, Starzy skiego, Sucharskiego – nowoprojektowanej
(od Sucharskiego do Kasztanowej). W ulicach Brzeskiej i Budowlanej istniej ce cie ki
rowerowe utrzymuje si .
Dla zaspokojenia potrzeb komunikacji publicznej ustala si prowadzenie linii autobusowych
w sposób dotychczasowy z dostosowaniem rozmieszczenia przystanków do nowych rozwi za
komunikacyjnych.
Dla zapewnienia realizacji zasad wymienionych w ust pie 1, ustala si niezb dne poszerzenia
pasów dróg zgodnie z rysunkiem planu do parametrów okre lonych w przepisach szczególnych.
§ 11

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) W zakresie zaopatrzenia w wod ustala si :
a) ród o wody - miejska sie wodoci gowa oraz istniej ce w dniu wej cia w ycie niniejszej
uchwa y uj cia wód podziemnych dla potrzeb obiektów us ugowych i przemys owych,
b) rezerw terenu w liniach rozgraniczaj cych ulic dla realizacji sieci wodoci gowych
wskazanych na rysunku planu;
2) W zakresie odprowadzenia cieków bytowo – gospodarczych i przemys owych ustala si :
a) skanalizowanie ca ego obszaru obj tego planem w systemie rozdzielczym do miejskiego
systemu kanalizacji sanitarnej i miejskiej oczyszczalni,
b) rezerw terenu w liniach rozgraniczaj cych ulic dla realizacji sieci kanalizacji sanitarnej
wskazanych na rysunku planu,
c) zakaz budowy sieci kanalizacji ogólnosp awnej,
d) zakaz realizacji indywidualnych rozwi za
w zakresie odprowadzenia
cieków
sanitarnych (zbiorników bezodp ywowych),
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e) dopuszcza
si budow indywidualnych podczyszczalni cieków przemys owych
umo liwiaj cych odprowadzenie cieków do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej;
3) W zakresie odprowadzania cieków deszczowych ustala si :
a) skanalizowanie ca ego obszaru obj tego planem w systemie rozdzielczym do miejskich
systemów kanalizacji deszczowej wyposa onych w urz dzenia podczyszczaj ce,
b) rezerw terenu w pasie jezdni dla lokalizacji sieci deszczowych wskazanych na rysunku
planu,
c) zakaz budowy sieci kanalizacji ogólnosp awnej,
d) zakaz realizacji indywidualnych rozwi za
w zakresie odprowadzania
cieków
deszczowych bez podczyszczenia do wód i do gleby z wy czeniem odp ywu z dachów,
e) dopuszcza si realizacj indywidualnych zbiorników retencyjnych wód deszczowych;
4) W zakresie zaopatrzenia w ciep o ustala si :
a) zaopatrzenie w ciep o do celów grzewczych i technologicznych z miejskiej sieci
ciep owniczej,
b) dopuszcza si
budow
indywidualnych
róde ciep a, z nakazem stosowania
odnawialnych róde energii lub róde opalanych gazem, energi elektryczn lub olejem
opa owym o niskiej zawarto ci siarki,
c) docelowo wyklucza si indywidualne ród a ciep a oparte o paliwa sta e, w przypadku
istniej cej zabudowy,
d) rezerw terenu w liniach rozgraniczaj cych ulic dla lokalizacji sieci ciep owniczych
wskazanych na rysunku planu;
5) W zakresie dostawy gazu ziemnego ustala si :
a) zasilanie w gaz ziemny redniego ci nienia ca ego obszaru obj tego planem,
b) rezerw terenu w liniach rozgraniczaj cych ulic dla realizacji sieci gazowych redniego
ci nienia wskazanych na rysunku planu,
c) dopuszcza si prowadzenie sieci gazowych wysokiego ci nienia w obszarze planu,
d) dla gazoci gu wysokiego ci nienia zasilaj cego elektrociep owni ustala si stref
kontrolowan , której linia rodkowa pokrywa si z osi gazoci gu. Szeroko
strefy –
zgodnie z przepisami odr bnymi. W strefie kontrolowanej zakazuje si podejmowania
dzia alno ci mog cej zagrozi trwa ci gazoci gu w tym: wznoszenia budynków,
urz dzania sta ych sk adów i magazynów, sadzenia drzew,
e) dla gazoci gów redniego ci nienia ustala si stref kontrolowan , której linia rodkowa
pokrywa si z osi gazoci gu. Szeroko
strefy –zgodnie z przepisami odr bnymi. W
strefie kontrolowanej zakazuje si podejmowania dzia alno ci mog cej zagrozi trwa ci
gazoci gu w tym: wznoszenia budynków, urz dzania sta ych sk adów i magazynów,
sadzenia drzew;
6) W zakresie dost pu do sieci telekomunikacyjnych ustala si :
a) obs ug telefoniczn przez koncesjonowanych operatorów telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej i komórkowej,
b) rezerw terenu w liniach rozgraniczaj cych ulic dla realizacji sieci telefonicznych
kablowych wskazanych na rysunku planu,
c) budow i rozbudow w liniach rozgraniczaj cych ulic sieci kablowych w postaci
kanalizacji telefonicznej lub w wykonaniu kablowym doziemnym,
7) W zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn ustala si :
a) zasad
dostawy energii elektrycznej o parametrach technicznych okre lonych
w przepisach odr bnych do wszystkich obiektów istniej cych oraz planowanych,
wymagaj cych tej energii,
b) adaptacj , rozbudow , modernizacj istniej cych i budow nowych stacyjnych urz dze
elektroenergetycznych wysokiego napi cia (WN) 110 kV i redniego napi cia (SN) 15 kV
na terenach stacji elektroenergetycznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1EE
i 2EE oraz SN 15 kV i niskiego napi cia (nN) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3EE i 4EE,
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c) adaptacj , rozbudow , modernizacj istniej cych i budow nowych linii WN 110 kV
oznaczonych na rysunku planu symbolami EN110 i ENk110; przy czym linie planowane
budowane b
w systemie napowietrznym, z dopuszczeniem odcinków kablowych,
d) adaptacj , rozbudow , modernizacj
istniej cych i budow
nowych stacji
elektroenergetycznych SN/nN oznaczonych na rysunku planu symbolami EE i EEp oraz
linii SN oznaczonych na rysunku planu symbolami EN15,
e) adaptacj , rozbudow , modernizacj
istniej cych i budow
nowych linii
elektroenergetycznych
niskiego napi cia (nN) do bezpo redniego zasilania obiektów
wymagaj cych energii o tym napi ciu,
f) zasad budowy g ównych ci gów linii SN i nN w liniach rozgraniczaj cych ulic,
a tak e w terenach lokalizacji stacji SN/nN (EE i EEp),
g) podane na rysunku planu trasy planowanych linii WN, SN (EN110, EN15,) i lokalizacje
stacji trafo SN/nN (EE) mog na etapie realizacji projektów budowlanych ulega
korektom optymalizuj cym ich po enie w stosunku do innych elementów infrastruktury
technicznej, geometrii ulic, a tak e w stosunku do obiektów (terenów), które maj
obs ugiwa ,
h) dopuszcza si przebudow istniej cych urz dze elektroenergetycznych koliduj cych
z planowanymi obiektami kubaturowymi i elementami innej infrastruktury technicznej –
na warunkach uzgodnionych z w cicielem tych urz dze i zgodnych z aktualnymi
przepisami odr bnymi,
i) dla napowietrznych linii WN 110kV ustala si stref kontrolowan o szeroko ci po 14,5m
w obydwie strony linii licz c od skrajnych przewodów linii. W strefie kontrolowanej:
nakazuje si monitorowanie wszelkich dzia
mog cych zagrozi trwa ci linii
bezpiecze stwu ludzi i lokalizowanych obiektów,
zakazuje si wznoszenia budynków przeznaczonych na sta y pobyt ludzi,
zakazuje si wznoszenia budynków o wysoko ci zagra aj cej zbli eniem elementów
budynku do przewodów linii na odleg
mniejsz ni dopuszczaj przepisy
odr bne,
zasady wykorzystania terenu okre laj
przepisy odr bne dotycz ce sieci
dystrybucyjnych;
8) Zaleca si wyprzedzaj
w stosunku do inwestycji budowlanych realizacj wszystkich
przewidzianych w planie obiektów i sieci infrastruktury technicznej;
9) Przy budowie, przebudowie i modernizacji sieci infrastruktury technicznej /z wyj tkiem
kanalizacji deszczowej/ w obr bie linii rozgraniczaj cych dróg powinno si je lokalizowa
poza pasem jezdni;
10) Dopuszcza si
lokowanie obiektów infrastruktury technicznej, w tym sieci,
nie uwzgl dnionych na rysunku planu pod warunkiem, e ich negatywne oddzia ywanie nie
dzie wykracza poza granice lokalizacji;
11) Wskazane na rysunku planu trasy planowanej infrastruktury technicznej nale y traktowa
jako zasad ich usytuowania w pasie drogowym i wzgl dem siebie;
12) W zakresie zbiórki, magazynowania i usuwania odpadów komunalnych, ustala si zasady
post powania zgodnie z „Regulaminem utrzymania czysto ci i porz dku na terenie miasta
Siedlce”, w tym:
a) obowi zek wyposa enia ka dej posesji w miejsce i urz dzenia umo liwiaj ce selektywne
zbieranie wyodr bnionych strumieni odpadów na ca ym obszarze obj tym planem,
b) obowi zek zorganizowanego wywozu odpadów z obszaru obj tego planem do miejsc ich
sk adowania, przeróbki lub utylizacji.
§ 12
1. Granice strefy ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowych ustala si
w odleg ci 20m od linii rozgraniczaj cej terenów kolejowych zamkni tych.
2. W strefie tej oznaczonej na rysunku planu, obowi zuj przepisy odr bne.
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3. W strefie ogranicze w zagospodarowaniu w s siedztwie linii kolejowych, dopuszcza si
lokalizacj inwestycji po uzyskaniu odst pstw wymaganych przepisami prawa.
Rozdzia 3
Ustalenia szczegó owe

§ 13
Dla terenów o symbolu od 1MN/U do 4MN/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us ugi;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5;
b) intensywno zabudowy: od 0,2 do 0,6 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oraz od 0,5 do 1,5 dla zabudowy us ugowej;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30%;
d) minimalna wysoko zabudowy:8m i 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy:12m i 3 kondygnacje, przy czym trzecia kondygnacja
w poddaszu;
f) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 3;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
b) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
c) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
d) zasady scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie z § 9;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z § 10 ust. 4;
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 14
Dla terenów o symbolu od 1U do 24U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – teren zabudowy us ugowej;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
b) intensywno zabudowy: minimum 0,3;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m i 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m i 3 kondygnacje;
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 3;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
b) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
c) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
d) zasady scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie z § 9;
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4) Zasady obs ugi terenu :
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z § 10 ust. 4;
c) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 15
Dla terenu o symbolu 1UZ ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – teren zabudowy us ug zdrowia;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
b) intensywno zabudowy: minimum 0,3;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m i 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m i 3 kondygnacje;
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów – zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 3;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
b) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
c) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
d) zasady scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie z § 9;
4) Zasady obs ugi terenu :
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z § 10 ust. 4;
c) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 16
Dla terenu o symbolu 1UO ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – teren zabudowy us ug o wiaty i nauki;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5;
b) intensywno zabudowy: minimum 0,3;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m i 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m i 3 kondygnacje;
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 3;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
b) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
c) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
d) zasady scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie z § 9;
4) Zasady obs ugi terenu :
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z § 10 ust. 4;
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c) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 17
7)

Dla terenów o symbolu 1U,UKS i 2U,UKS ustala si :
1) 8) przeznaczenie terenu – tereny us ug, w tym w zakresie obiektów i urz dze komunikacji
samochodowej (z wyj tkiem us ug o wiaty, szpitali i obków);
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5;
b) intensywno ci zabudowy dla zabudowy technicznej i obs ugi technicznej miasta
nie okre la si ;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) minimalna wysoko zabudowy: 4,5m i 1 kondygnacja;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m i 3 kondygnacje;
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów – nie okre la si ;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
b) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
c) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
d) zasady scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie z § 9;
4) Zasady obs ugi terenu :
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z § 10 ust. 4;
c) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 18

9)

Dla terenów o symbolu od 1U,UKSDN do 6U,UKSDN ustala si :
1) 10) przeznaczenie terenu – tereny us ug, w tym w zakresie stacji diagnostycznych i napraw
samochodów oraz us ug bran y motoryzacyjnej (z wyj tkiem us ug o wiaty, szpitali i
obków);
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5;
b) intensywno zabudowy: minimum 0,3;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) minimalna wysoko zabudowy: 4,5m i 1 kondygnacja;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m i 3 kondygnacje;
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów – nie okre la si ;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si us ugi handlu samochodami;

7)

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 lit. a uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 lit. b uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
9)
W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 lit. a uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
10)
W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 lit. b uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
8)
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b) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
c) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
d) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
e) zasady scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie z § 9;
4) Zasady obs ugi terenu :
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z § 10 ust. 4;
c) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 19
11)

Dla terenu o symbolu od 1U,UKSPG do 4U,UKSPG ustala si :
1) 12) przeznaczenie terenu – tereny us ug, w tym w zakresie stacji paliw p ynnych i gazowych
(z wyj tkiem us ug o wiaty, szpitali i obków);
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5;
b) intensywno zabudowy: nie okre la si ;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) minimalna wysoko zabudowy: 4,5m i 1 kondygnacja;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m i 3 kondygnacje;
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów - nie okre la si ;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
b) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
c) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
d) zasady scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie z § 9;
4) Zasady obs ugi terenu :
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Wska niki miejsc parkingowych – nie okre la si ;
c) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 20

Dla terenu o symbolu 1R/EO ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – tereny rolnicze i ekologiczne;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) na ca ym obszarze ustala si zakaz zabudowy;
b) zakaz budowy ogrodze , z wyj tkiem ogrodze od strony ulic publicznych - zgodnie
z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) ustala si u ytkowanie terenu jako ki i pastwiska;
b) dopuszcza si realizacj gruntowych dróg wewn trznych;
c) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
d) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
11)
12)

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 5 lit. a uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 5 lit. b uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
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4) Zasady obs ugi terenu :
a) warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) zakaz lokalizacji parkingów i miejsc postojowych dla samochodów i maszyn;
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 21
13)

Dla terenów o symbolu od 1P/U do 11P/U ustala si :
1) 14) przeznaczenie terenu – tereny obiektów produkcyjnych, sk adów, magazynów i us ug (z
wyj tkiem us ug o wiaty, szpitali i obków), dopuszcza si dla terenu 6P/U lokalizacj
centrum logistycznego transportu i parkingu dla TIR-ów;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
b) intensywno zabudowy: minimum 0,3;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) minimalna wysoko zabudowy: 5m i 1 kondygnacja;
e) maksymalna wysoko
zabudowy: 20m i 4 kondygnacje (nie dotyczy obiektów,
których wysoko wynika z potrzeb technologicznych);
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów – nie okre la si ;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si us ugi zwi zane bezpo rednio z produkcj ;
b) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
c) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
d) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
e) zasady scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie z § 9;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z § 10 ust. 4;
c) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 22

Dla terenów o symbolu od 1PU do 14PU ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – teren obiektów produkcyjno - us ugowych;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
b) intensywno zabudowy: minimum 0,3;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) minimalna wysoko zabudowy: 5m i 1 kondygnacja;
e) maksymalna wysoko
zabudowy: 20m i 4 kondygnacje (nie dotyczy obiektów,
których wysoko wynika z potrzeb technologicznych);
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów – nie okre la si ;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
13)
14)

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 6 lit. a uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 6 lit. b uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
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3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w terenach 11PU i 13PU zakazuje si likwidacji istniej cych bocznic kolejowych;
b) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
c) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
d) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
e) zasady scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie z § 9;
4) Zasady obs ugi terenu :
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z § 10 ust. 4;
c) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 23
Dla terenów o symbolu 15) od 1KU do 8KU ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – tereny kolejowo – us ugowe, dopuszcza si obiekty produkcyjne;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu :
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
b) intensywno zabudowy: minimum 0,3;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) minimalna wysoko zabudowy: 5m i 1 kondygnacja;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m i 3 kondygnacje;
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów – nie okre la si ;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w terenach 1KU i 8KU zakazuje si likwidacji istniej cych bocznic kolejowych;
b) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
c) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
d) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
e) zasady scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie z § 9;
4) Zasady obs ugi terenu :
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z § 10 ust. 4;
c) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 24
Dla terenów o symbolu od 1KK ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – tereny kolejowe, dopuszcza si us ugi i ogródki dzia kowe;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5;
b) intensywno zabudowy: minimum 0,3;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) minimalna wysoko zabudowy: 5m i 1 kondygnacja;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m i 3 kondygnacje;
15)

Ustalenia dla terenu 3KU utraci y moc w zwi zku z § 5 uchwa y Nr XVI/334/2012 Rady Miasta Siedlce z
dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Stadler
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 1241), która wesz a w ycie z dniem 29 lutego 2012 r.
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f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów – nie okre la si ;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
b) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
c) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
d) zasady scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie z § 9;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z § 10 ust. 4;
c) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 25
Dla terenów o symbolu od 1ZI do 4ZI ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – tereny zieleni izolacyjnej;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 5%;
b) intensywno zabudowy: maksymalnie 5%;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 80%;
d) zakaz budowy ogrodze , z wyj tkiem ogrodze od strony ulic publicznych - zgodnie
z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w terenach 1ZI i 2ZI dopuszcza si budow kolektorów s onecznych i obiektów
infrastruktury technicznej;
b) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
c) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) zakaz lokalizacji parkingów i miejsc postojowych dla samochodów i maszyn;
c) warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 26
16)

Dla terenu o symbolu 1KDCL/U ustala si :
1) 17) przeznaczenie terenu – teren centrum logistycznego transportu i parkingu dla TIR-ów i
us ug (z wyj tkiem us ug o wiaty, szpitali i obków);
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
b) intensywno zabudowy: minimum 0,3;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) minimalna wysoko zabudowy: 5m i 1 kondygnacja;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m i 3 kondygnacje;
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów – nie ustala si ;

16)

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 7 lit. a uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 7 lit. b uchwa y, o której mowa w odno niku 1.

17)
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h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
b) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
c) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
d) zasady scalania i podzia u nieruchomo ci, zgodnie z § 9;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Wska niki miejsc parkingowych – nie ustala si ;
c) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 27
Dla terenów o symbolu od 1KDG do 3KDG ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – drogi publiczne;
2) Klasa - drogi g ówne;
3) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych, zgodnie z rysunkiem planu:
1KDG- 25,6m ÷ 35m;
2KDG- 25 m ÷ 25,5m,
3KDG- 25m ÷ 47,3m;
b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 7m;
c) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska, podmiejska i dalekobie na;
d) chodniki: obustronne, o szeroko ci min. 2,5m;
e)
wietlenie w systemie kablowym, obustronne o parametrach okre lonych w przepisach
odr bnych dla tej klasy dróg;
4) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych;
b) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, zgodnie z § 11;
c) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
d) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
e) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 28
Dla terenów o symbolu od 1KDZ do 3KDZ ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – drogi publiczne;
2) Klasa - drogi zbiorcze;
3) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych, zgodnie z rysunkiem planu:
1KDZ- 20m ÷ 31,6m,
2KDZ- 40m ÷ 44,3m,
3KDZ- 20m;
b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 7m;
c) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska, podmiejska i dalekobie na;
d) chodniki: obustronne, o szeroko ci min. 2,5m;
e)
wietlenie w systemie kablowym, jednostronne lub obustronne o parametrach
okre lonych w przepisach odr bnych dla tej klasy dróg;
4) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
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a) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych;
b) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, zgodnie z § 11;
c) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
d) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
e) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 29
Dla terenów o symbolu od 1KDL do 4KDL ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – drogi publiczne;
2) Klasa - drogi lokalne;
3) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych, zgodnie z rysunkiem planu:
1KDL- 18,2m,
2KDL- 12m ÷ 20,6m,
3KDL- 21,3m ÷ 39m,
4KDL– 12m ÷ 18m;
b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 6m;
c) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska;
d) chodniki: obustronne o szeroko ci min. 2,5m;
e)
wietlenie w systemie kablowym, jednostronne o parametrach okre lonych
w przepisach odr bnych dla tej klasy dróg;
4) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) ustalenia szczegó owe dla drogi 2KDL na odcinku przebiegaj cym po terenach
zamkni tych maj charakter informacyjny;
b) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych;
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, zgodnie z § 11;
d) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
e) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust.3;
f) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 30
Dla terenów o symbolu od 1KDD do 10KDD ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – drogi publiczne;
2) Klasa - drogi dojazdowe;
3) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych, zgodnie z rysunkiem planu:
1KDD - zgodnie z rysunkiem planu,
2KDD - 13m i 7KDD - 12m,
3KDD do 5KDD i 8KDD- 10m,
6KDD – 10m ÷ 11,4m,
9KDD - 10,6m ÷ 12,8m,
10KDD - 19,2m ÷ 19,9m;
b) liczba jezdni: 1, o szeroko ci min. 6m;
c) chodniki: obustronne, o szeroko ci min. 2m;
d)
wietlenie w systemie kablowym, jednostronne o parametrach okre lonych
w przepisach odr bnych dla tej klasy dróg;
4) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych;
b) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, zgodnie z § 11;
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c) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
d) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
e) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 31
Dla terenu o symbolu od 1KDW ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – droga wewn trzna;
2) Klasa - droga dojazdowa;
3) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych w granicach administracyjnych miasta,
zgodnie z rysunkiem planu – od 4,6m do 7m,
b) liczba jezdni: 1,
c)
wietlenie w systemie kablowym, jednostronne o parametrach okre lonych
w przepisach odr bnych dla tej klasy dróg;
4) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych;
b) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, zgodnie z § 11;
c) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
d) dost pno dla osób niepe nosprawnych, zgodnie z § 8 ust. 3;
e) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 32
Dla terenów o symbolu 1EE do 4EE ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
b) intensywno zabudowy: nie okre la si ;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) minimalna wysoko zabudowy: nie okre la si ;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 20m i 4 kondygnacje;
f) nieprzekraczalne linie zabudowy dla terenów 1 EE i 2EE - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt
2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów – nie ustala si ;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
b) dost pno dla osób uprawnionych;
c) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
4) Zasady obs ugi terenu :
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Wska niki miejsc parkingowych – nie ustala si ;
c) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 33
Dla terenów o symbolu 1EC i 2EC ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki cieplnej;
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2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
b) intensywno zabudowy: nie okre la si ;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) minimalna wysoko zabudowy: nie okre la si ;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 20m i 4 kondygnacje (nie dotyczy obiektów, których
wysoko wynika z potrzeb technologicznych);
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 2 i rysunkiem planu;
g) kszta towanie elewacji i dachów – nie ustala si ;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
b) dost pno dla osób uprawnionych;
c) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
4) Zasady obs ugi terenu :
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Wska niki miejsc parkingowych – zgodnie z § 10 ust. 4;
c) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 34
Dla terenów o symbolu 1NO i 2NO ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – teren infrastruktury technicznej – przepompowni cieków;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
b) intensywno zabudowy: nie okre la si ;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) wysoko zabudowy: nie okre la si ;
e) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie okre la si ;
f) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
b) dost pno dla osób uprawnionych;
c) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6.
4) Zasady obs ugi terenu :
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 35
Dla terenu o symbolu 1PD ustala si :
1) Przeznaczenie terenu – teren infrastruktury technicznej – podczyszczalnia cieków
deszczowych;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
b) intensywno zabudowy: nie okre la si ;
c) wska nik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%;
d) wysoko zabudowy: nie okre la si ;
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e) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie okre la si ;
f) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) zasady rozmieszczania reklam, szyldów i s upów og oszeniowych, zgodnie z § 5 pkt 6;
b) dost pno dla osób uprawnionych;
c) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) Warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
b) Warunki obs ugi w infrastruktur techniczn – zgodnie z § 11;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 36
Dla terenów o symbolu od 1WS do 2WS ustala si :
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wska niki kszta towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) na ca ym obszarze ustala si zakaz zabudowy;
b) zakaz budowy ogrodze ;
c) nakaz utrzymania w ciwych stosunków wodnych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu,
a) zasady ochrony rodowiska, zgodnie z § 6;
4) Zasady obs ugi terenu :
a) warunki obs ugi komunikacyjnej – zgodnie z § 10 ust. 2;
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
Rozdzia 4
Skutki prawne planu w zakresie warto ci nieruchomo ci

§ 37
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, dla terenów o symbolu:
1) 18) 1UZ, 1UO, 1U,UKS, 1R/EO, 1 do 4ZI, 1 do 3 KDG, 1 do 3KDZ, 1 do 3KDL, 1 do 11KDD,
1KDW, 1 do 4EE, 1EC, 2EC, 1NO, 2NO, 1PD, 1 do 2WS ustala si stawk – 1%;
18)
2)
1 do 4MN/U, 1 do 24U, 2U,UKS, 1 do 6U,UKSDN, 1 do 4U,UKSPG, 1 do11P/U, 1 do
14PU, 19) 1 do 8KU, 1KK, 1KDCL/U ustala si stawk - 30%.

Rozdzia 5
Przepisy ko cowe

§ 38
Uchwa a wymaga og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji
na internetowej stronie Urz du Miasta Siedlce.

18)
19)

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 8 uchwa y, o której mowa w odno niku 1.
Ustalenia dla terenu 3KU utraci y moc w zwi zku z § 5 uchwa y, o której mowa w odno niku 15.
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§ 39
Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 30 dni od dnia jej og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Mazowieckiego 20).
§ 40
Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Siedlce.

_______________________
20)

Uchwa a zosta a og oszona w dniu 21 marca 2011 r.
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