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UCHWAŁA NR XVI/14/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych miĉdzy ulicami Łączną, Pastwiska, Smugową i Moniuszki na obszarze miasta Starachowice  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  
z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1  
i art. 29 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717  
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Stara-
chowicach uchwala co następuje:  

 
DZIAŁ I. 

POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 

§ 1.1. Uchwala się zmianę całości miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów położonych między ulicami 
Łączną, Pastwiska, Smugową i Moniuszki na 
obszarze miasta Starachowice, uchwalonego 
uchwałą Nr VII/15/99 Rady Miejskiej w Sta-
rachowicach z dn. 18.06.1999r. ogłoszoną  
w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 57 
z dn. 23.09.1999r poz.1003 
 

2. Granice terenu objętego zmianą planu 
zgodnie z Uchwałą Nr VIII/13/08 Rady Miejskiej  
w Starachowicach z dnia 05.09.08 o przystąpie-
niu do sporządzenia zmiany planu, wyznacza 
rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 
do niniejszej Uchwały. Granice planu przebiega-
ją wzdłuż ulic Łącznej, Pastwiska, Smugowej  
i Moniuszki i obejmują w całości teren objęty 
dotychczas obowiązującym planem miejscowym. 
 

3. Ustalenia planu są zgodne z ustalenia-
mi, w tym dotyczącymi polityki przestrzennej 
miasta Starachowice, zawartymi w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa- 
nia przestrzennego uchwalonym uchwałą  
Nr II/77/96 Rady Miejskiej w Starachowicach  
z dnia 27.11.1996r. z późniejszymi zmianami 
uchwalonymi uchwałą Nr XII/1/05 Rady Miejskiej 
w Starachowicach z dnia 24 października 2005r.  
oraz zmianą uchwaloną uchwałą Nr IV/5/08  
z dnia 25 kwietnia 2008r. Rady miejskiej w Stara-
chowicach. 

 
4. Integralną część uchwały stanowią za-

łączniki: 
1) Nr 1 – Rysunek planu – Plansza podstawowa 

w skali 1:1000 – wykonany na kopii urzędo-
wej mapy zarejestrowanej w zasobach Sta-
rosty Starachowickiego. 

2) Nr 2 – Rysunek planu – Plansza infrastruktury 
w skali 1:2000 – wykonany na kopii urzędo-
wej mapy zarejestrowanej w zasobach Sta-
rosty Starachowickiego. 

3) Nr 3 – Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz zasad ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych. 

4) Nr 4 - Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu 
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 
planu. 

 
5. „Prognoza oddziaływania na środo-

wisko” oraz „Prognoza skutków finansowych 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego” – stanowią materiały 
planistyczne nie będące przedmiotem niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Cel planu: 
Celem niniejszego planu jest ustalenie wa-

runków zabudowy i zagospodarowania dla za-
budowy mieszkaniowej, usługowej oraz rze-
mieślniczej na obszarze otwartym pod budow-
nictwo w dotychczasowych planach miejsco-
wych, już częściowo obrzeżnie zurbanizowanym 
wzdłuż istniejących ulic. Jednym z celów jest 
stworzenie poprzez ustalenia planu zasad polity-
ki przestrzennej pozwalającej etapować realiza-
cję planu.  

I etap realizacji planu stanowią obszary 
ciążące komunikacyjnie do wykształconego 
układu opartego na istniejących ulicach miej-
skich. Ich podział bez przekształcania własności  
i zabudowa są uwarunkowane wydzieleniem 
gruntu pod budowę nowych ulic miejskich,  
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poszerzeniem już istniejących pasów drogowych 
oraz wprowadzeniem uzbrojenia miejskiego.  

II etap stanowią obszary wymagające sca-
lenia i podziału w trybie przepisów odrębnych  
o scaleniu i podziale. Ich obsługa komunikacyjna 
uwarunkowana jest budową ulicy lokalnej o cha-
rakterze zbiorczym oznaczonej w planie symbo-
lem 1KDL, 2KDL.  

Założeniem planu jest stworzenie zapisów 
elastycznych co do intensywności zabudowy  
(w granicach dopuszczonych wskaźników) – po-
nieważ czas określi potrzeby w tym względzie – 
przy równoczesnym wyraźnym określeniu skali  
i charakteru zabudowy.  

Przyjęte etapowanie realizacji planu umoż-
liwia koncentrowanie zabudowy na obrzeżu jed-
nostki, przy utrzymywaniu w głębi obszaru re-
zerwy terenów budowlanych w postaci otwar-
tych terenów zielonych z możliwością ich tym-
czasowego rolniczego użytkowania.  

Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny, 
należy dążyć docelowo do osiągnięcia maksy-
malnej założonej intensywności zabudowy 
mieszkaniowej na terenach o symbolu MNS 
poprzez preferencje dla intensywnego budow-
nictwa zorganizowanego, np. poprzez tworze- 
nie zasobów gruntów przez gminę na tych  
obszarach.  

 
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu jest 

przeznaczenie terenów na określone cele oraz 
ustalenie zasad ich zagospodarowania i zabu-
dowy, a w szczególności: 
1) zasady ochrony środowiska przyrodniczego  

i krajobrazu kulturowego oraz granice i spo-
soby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

3) wymagania wynikające z potrzeby kształto-
wania przestrzeni publicznej, 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

5) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenu, 

6) przeznaczenie terenu, szczegółowe warunki 
zagospodarowania terenu oraz linie rozgra-
niczające tereny o różnym przeznaczeniu  
i różnych zasadach zagospodarowania, 

7) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

8) parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu,  
 

w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów  
i wskaźniki intensywności zabudowy, 

9) stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

10) szczegółowe zasady i warunki scalenia i po-
działu nieruchomości objętych planem. 

 
2. Na rysunku planu wyznacza się liniami 

rozgraniczającymi następujące tereny oznaczone 
symbolami cyfrowo-literowymi: 
1) 1-22 MNi – tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej do zachowa-
nia, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy 
i uzupełnienia poprzez budowę nowych bu-
dynków oraz wymianę starych budynków na 
nowe, przy zachowaniu wskaźnika zabudowy 
do 0,5 na warunkach określonych w ustale-
niach planu, z dopuszczeniem usług nieuciąż-
liwych, 

2) 1-16MN – tereny zabudowy mieszkanio- 
wej jednorodzinnej o wskaźniku zabudowy  
do 0,4 na warunkach określonych w ustale-
niach planu, z dopuszczeniem usług nieuciąż-
liwych, 

3) 1-4MNS – tereny zwartej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem 
usług nieuciążliwych, o wskaźniku zabudowy 
do 0,6 – w granicach terenów objętych sca-
leniem i podziałem , 

4) 1-6UC - tereny zabudowy nieuciążliwych 
usług komercyjnych ogólnomiejskich, z do-
puszczeniem funkcji mieszkaniowej 

5) 1-3URP – tereny zabudowy rzemiosła usłu-
gowego i produkcyjnego, w tym kwalifiko-
wane do przedsięwzięć mogących potencjal-
nie znacząco oddziaływać na środowisko,  
z dopuszczeniem funkcji administracji,  
handlu, gastronomii. 

6) 1-KDZ – teren powiatowej drogi publicznej 
układu podstawowego klasy Z 

7) 1-4 KDL – tereny dróg publicznych układu 
lokalnego – gminne klasy L 

8) 1-29KDD – tereny dróg publicznych układu 
lokalnego – gminne klasy D 

9) 1-12KPD – tereny publicznych ciągów pieszo 
– jezdnych 

10) 1-4KP – tereny publicznych ciągów pieszych 
11) 1-7KDW – tereny dróg wewnętrznych 
12) 1-9ZP – tereny zieleni parkowej uporządko-

wanej z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnej  
i sportowej 

13) 1PS – teren istniejącej przepompowni ście-
ków sanitarnych 

14) 1-2KD – tereny podczyszczalni wód opa-
dowych 
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15) 1-6E – tereny stacji transformatorowych – 

lokalizacja obligatoryjna 
16) E – orientacyjne usytuowanie stacji trans-

formatorowych w terenach URP i UC 
 
3. Rysunek planu zawiera następujące 

oznaczenia graficzne stanowiące ustalenia obo-
wiązujące: 
1) granice terenu objętego planem 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, 

3) granice własności, numery ewidencyjne  
działek, 

4) istniejące budynki przeznaczone do zacho-
wania, przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy, lub do wyburzenia, na warunkach okre-
ślonych w ustaleniach planu, 

5) granice obszarów wymagających scalenia  
i podziału w trybie przypisów odrębnych , 

6) istniejąca zabudowa przeznaczona do roz-
biórki z prawem remontu i przebudowy, bez 
prawa rozbudowy, na warunkach określo-
nych w ustaleniach planu, 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy oraz obo-
wiązujące linie zwartej zabudowy pierzejowej, 

8) istniejące linie elektroenergetyczne 15kV  
i 110kV wraz z orientacyjną strefą bezpie-
czeństwa, 

9) prawo budowy w granicy oznaczono graficz-
nie na rys. planu, 

10) pasy nasadzeń zieleni izolacyjnej 
 

4. Rysunek planu zawiera następujące 
oznaczenia graficzne nieobligatoryjne lub przy-
bliżone: 
1) proponowana aranżacja pasów drogowych 

ulic (nieobligatoryjne), 
2) schemat uzbrojenia w kanalizację sanitarną, 

deszczową, w tym lokalizacja zbiorników re-
tencyjnych (orientacyjna) oraz sieć wodocią-
gową (nieobligatoryjne), przebudowa linii 
elektroenergetycznej (przybliżona), 

3) proponowane granice podziałów (przybliżone), 
4) miejsce lokalizacji podczyszczalni ścieków 

opadowych (przybliżone), 
5) granice terenu stacji transformatorowych – 

wielkość maksymalna przybliżona, 
6) miejsca nasadzeń zieleni wysokiej – lokaliza-

cja orientacyjna 
7) główne ciągi piesze i rowerowe w zieleni – 

lokalizacja przybliżona 
8) przybliżone kierunki obsługi komunikacyjnej 

oraz dojazdów służebnych, 
9) miejsca lokalizacji elementów plastycznych 

(orientacyjne) 
 

5. Zmiana przepisów odrębnych związa-
nych z treścią ustaleń planu miejscowego nie 
powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli  
w sposób oczywisty daje się je dostosować  
do zmienionego stanu prawnego bez zmiany  
ich istoty. 

 
§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę o ile z treści zapisu nie wynika inaczej; 

2) planie - należy przez to rozumieć tekst i rysu-
nek planu, będące przedmiotem niniejszej 
uchwały; 

3) obszarze - należy przez to rozumieć obszar 
objęty niniejszym planem, w granicach przed-
stawionych na rysunku planu w skali 1:1000, 

4) terenie - należy przez to rozumieć najmniej-
szą jednostkę ustaleń o określonym rodzaju 
przeznaczenia podstawowego i zasadach za-
gospodarowania, wyznaczoną na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną 
symbolem cyfrowo-literowym, 

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które domi-
nuje w granicach powierzchni danego tere-
nu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez 
to rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, któ-
re uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe na danym terenie, a nie są  
z nim sprzeczne, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi; 

7) o wskaźniku intensywności zabudowy - nale-
ży przez to rozumieć stosunek powierzchni 
łącznej zabudowy działki lub terenu inwesty-
cji (wg normy ISO) do powierzchni działki lub 
terenu w granicach inwestycji, 

8) usługach nieuciążliwych - należy przez to 
rozumieć przedsięwzięcia, które nie są wy-
mienione w przepisach odrębnych w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko i mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których spo-
rządzenie raportu jest obligatoryjne lub może 
być wymagane; wszelkie ubojnie, warsztaty 
ślusarskie, składowiska metali kolorowych 
uznaje się w planie za usługi uciążliwe, 

9) wysokości budynku – należy przez to rozu-
mieć wysokość mierzoną od średniego po-
ziomu projektowanego urządzonego terenu 
od strony głównego wejścia do budynku, 
odpowiednio do gzymsu lub górnej krawędzi 
attyki lub do linii przecięcia ściany okapowej 
z płaszczyzną dachu - określonych w ustale-
niach szczegółowych, 
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10) tymczasowym użytkowaniu i zagospodaro-

waniu terenów - należy przez to rozumieć 
dopuszczenie możliwości określonego spo-
sobu użytkowania terenów do czasu wyko-
rzystania terenu zgodnie z zapisem planu  
o jego przeznaczeniu, 

11) system zorganizowanej działalności inwesty-
cyjnej oznacza realizację inwestycji na więcej 
niż trzech działkach budowlanych oznaczo-
nych w rysunku planu, przez jednego inwe-
stora w ramach jednego projektu zagospoda-
rowania terenu. 

 
DZIAŁ II. 

Ustalenia ogólne planu. 

§ 5.1. Ustalenia niniejszego działu dotyczą 
całego obszaru objętego planem. 
 

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1  
wraz z ustaleniami szczegółowymi zawartymi  
w dziale III niniejszej uchwały, stanowią pod-

stawę do opracowania projektów budowlanych 
wszelkich obiektów budowlanych, projektów 
zagospodarowania działek oraz terenów, a także 
dokonywania podziałów geodezyjnych, również 
w trybie scalenia i podziału nieruchomości. 

 
Rozdział 1. 

Zasady ochrony ņrodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego. 

§ 6. Stan środowiska i formy ochrony 
przyrody: 
1) obszar objęty planem nie wymaga zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie-
rolnicze, ponieważ położony jest w granicach 
administracyjnych miasta (art. 5b Ustawy  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 
3 lutego 1995r.- tekst jednolity Dz. U. 2004  
nr 121 poz. 1266), 

2) cały obszar objęty planem znajduje się  
poza strefą narażoną na niebezpieczeństwo 
powodzi, 

3) obszar objęty planem znajduje się poza gra-
nicami terenów górniczych, stref ochronnych 
ujęć wody a także poza terenami narażonymi 
na erozję i osuwanie się mas ziemnych, 

4) w obszarze planu brak jest obiektów objętych 
indywidualną lub obszarową formą ochrony 
przyrody oraz ochrony krajobrazu, 

 
§ 7. W celu ochrony środowiska na obsza-

rze objętym planem ustala się: 
1) wprowadza się zakaz lokalizacji przedsię-

wzięć kwalifikowanych w przepisach odręb-
nych do mogących zawsze znacząco oddzia-
ływać na środowisko, dla których sporządze-
nie raportu oddziaływania na środowisko jest 
wymagane (obligatoryjne), z wyłączeniem 
inwestycji celu publicznego z zakresu łącz- 
ności publicznej określonych w ustawie  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomu-
nikacyjnych z dnia 7 maja 2010r. (Dz. U.  
z 2010r. nr 106 poz.675) 

2) wprowadza się obowiązek odprowadzenia 
ścieków socjalno-bytowych do miejskiej ka-
nalizacji sanitarnej na warunkach określo-
nych przez zarządcę sieci. Do czasu realizacji  

kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możli-
wość lokalizacji szczelnych zbiorników na 
ścieki sanitarne. Ze względu na gruntowe 
uwarunkowania lokalne nie dopuszcza się 
realizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków, 

3) wprowadza się obowiązek odprowadzenia 
ścieków deszczowych z terenów narażonych 
na zanieczyszczenia substancjami ropopo-
chodnymi – po uprzednim oczyszczeniu  
w systemie indywidualnym lub zbiorczym, 
zgodnie z warunkami zarządcy sieci; w pro-
jekcie budowlanym należy dążyć do zapew-
nienia retencjonowania i maksymalnej infil-
tracji do gruntu wód deszczowych, 

4) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń 
emitujących zanieczyszczenia do powietrza 
atmosferycznego z wyłączeniem lokalnych 
kotłowni z zastosowaniem piecy niskoemi-
syjnych, 

5) w zakresie ochrony warunków aerosanitar-
nych miasta, ustala się obowiązek ochrony 
obszaru przed nadmiernym zainwestowa-
niem. Plan zakłada zabudowę ekstensywną 
terenu, z obowiązkiem utrzymania terenów 
biologicznie czynnych w rozumieniu przepi-
sów Prawa budowlanego, w stosunku do te-
renów inwestycyjnych w granicach nie mniej 
niż 30% terenu inwestycji zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi planu. 

6) w zakresie klimatu akustycznego ustala się 
obowiązek przestrzegania dopuszczalnych 
norm hałasu na poszczególnych obszarach; 
tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej MNi, MN,MNS oraz tereny usług 
UC i URP zakwalifikowano do terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej przyj-
mując dopuszczalny poziom hałasu od dróg 
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publicznych w porze dnia – 55 dB i w porze 
nocnej 50 dB zgodnie z art. 114 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.  
Nr 25 poz. 150 z 2008r.), oraz Rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca  
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio- 
mów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, 
poz. 826) 

7) w projekcie budowlanym należy przedstawić 
zasady gospodarki odpadami w oparciu  
o przepisy szczególne oraz prawo miejscowe 
w zakresie gospodarki odpadami (Miejski 
system usuwania odpadów oparty jest na 

uchwale Nr V/20/03 z dnia 23.06.2003r. oraz 
Nr V/21/03 z dnia 23.06.2003r. Rady Miejskiej 
w Starachowicach w sprawie przejęcia przez 
gminę Starachowice obowiązku właścicieli 
nieruchomości w zakresie pozbywania się 
odpadów komunalnych powstających w go-
spodarstwach domowych oraz w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku na terenie Starachowic). 

8) ochronę krajobrazu zapewnia wykonanie 
ustaleń niniejszego planu w zakresie zacho-
wania linii zabudowy oraz gabarytów obiek-
tów nowowznoszonych. 

 
Rozdział 2. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 8.1. W granicach obszaru objętego pla-
nem nie występują obiekty objęte ochroną kon-
serwatorską poprzez wpis do rejestru Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków ani poprzez 

wpis do ewidencji Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. Nie występują również stano-
wiska archeologiczne. 

 
Rozdział 3. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania. 

§ 9.1. W granicach obszaru objętego pla-
nem „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Stara-
chowice” nie określa obszarów przestrzeni pu-

blicznej. Plan przewiduje realizację terenów zie-
leni parkowej uporządkowanej o charakterze 
publicznym. 

 
Rozdział 4. 

Szczegółowe warunki scalenia i podziału nieruchomoņci. 

§ 10.1. Generalne podziały obszaru na po-
szczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania wyznacza 
rysunek planu. 
 

2. W ramach poszczególnych terenów  
zabudowy jednorodzinnej rysunek planu określa 
proponowane granice podziałów. Dopuszcza się 
odstąpienie od proponowanych podziałów z za-
chowaniem następujących zasad: 
1) działka powinna bezpośrednio przylegać do 

drogi publicznej lub wewnętrznej wyznaczo-
nej w planie, 

2) dla działek wydzielonych na terenach MNi 
dopuszcza się dostęp do drogi przy pomocy 
służebności gruntowej, 

3) szerokość nowowydzielonych działek nie 
może być mniejsza niż: 
- dla zabudowy wolnostojącej – 18,0 m, 
- dla zabudowy bliźniaczej – 12,0 m, 
- dla zabudowy szeregowej –7,0m, 

4) wielkość nowowydzielonych działek nie mo-
że być mniejsza niż: 
- dla zabudowy wolnostojącej –500,0 m2, 
- dla zabudowy bliźniaczej –300,0 m2, 
- dla zabudowy szeregowej –200,0 m2, 

 
3. W rysunku planu znajdują się obszary 

charakteryzujące się istniejącymi wąskimi dział-
kami dla których możliwa jest realizacja zabu-
dowy bliźniaczej na dwóch sąsiednich działkach, 
a także realizacja zabudowy szeregowej w przy-
padku inwestycji obejmującej więcej niż 2 działki 
budowlane. 

 
4. Do czasu realizacji projektowanych  

ulic KDL i KDD, publicznych ciągów pieszo-jezd-
nych KPD oraz dróg wewnętrznych KDW zakazu-
je się wydzielania działek budowlanych przyle-
głych do tych dróg, jeżeli wniosek o podział  
nie obejmuje wydzielenia tych dróg lub ich  
poszerzenia. 
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5. Dla terenów 1MNS, 2MNS, 3MNS, 

4MNS plan przewiduje scalenia i podziału nieru-
chomości w trybie przepisów odrębnych. 

6. Dopuszcza się etapowanie podziałów  
i wykupu terenów pod drogi publiczne. 

 
Rozdział 5. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy. 

§ 11.1. Wskaźnik intensywności zabudowy 
określa stosunek łącznej powierzchni zabu- 
dowy działki budowlanej lub terenu inwestycji 
(wg normy ISO) do jej powierzchni. 
Wz = Pz/Ti  
Wz - wskaźnik zabudowy,  
Pz - powierzchnia zabudowy,  
Ti - powierzchnia terenu inwestycji,  
przy czym:  
1) dla terenów istniejącej zabudowy jednoro-

dzinnej MNi określa się nieprzekraczalny 
wskaźnik zabudowy Wz - do 0,5, 

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej MN 
określa się nieprzekraczalny wskaźnik zabu-
dowy Wz – do 0,4 

3) dla terenów zwartej zabudowy mieszkanio-
wej MNS, usług UC oraz rzemiosła URP 
określa się nieprzekraczalny wskaźnik zabu-
dowy Wz – do 0,6 

 
2. Wprowadza się obowiązek utrzymania 

w granicy poszczególnych inwestycji terenów 
biologicznie czynnych o wielkości minimum 30% 
terenu inwestycji o ile ustalenia szczegółowe nie 
stanowią inaczej (definicja terenu biologicznie 
czynnego wg przepisów odrębnych obowiązują-
cych w dniu uchwalenia planu). 

 
Rozdział 6. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

§ 12. Obsługa komunikacyjna. 
1. Wyznacza się tereny dróg publicznych układu 

podstawowego: 
1) 1KDZ – projektowana ulica klasy Z w cią-

gu publicznej drogi powiatowej; szero-
kość w liniach rozgraniczających – 25m, 
włączenia generalnie poprzez skrzyżowa-
nia; szerokość jezdni 7m, chodniki dla 
pieszych obustronne w tym ścieżka ro-
werowa 

2. Wyznacza się tereny dróg publicznych gmin-
nych układu lokalnego: 
1) 1KDL i 2KDL projektowane ulice klasy L, 

szerokość pasa drogowego – 20m,  
w tym: 
- jezdnia szer. 7m dwukierunkowa, 
- chodnik szer. min. 2,5m, jednostronny, 
- ciąg rowerowy jednostronny, 
- pas zieleni z jednostronnym nasadze-

niem drzew wysokich, 
Dopuszcza się wprowadzenie komunika-
cji masowej z przystankami. Zakazuje się 
wykonywania wjazdów bramowych za 
wyjątkiem zjazdów oznaczonych w rys. 
planu.  

2) 3KDL – fragment istniejącej drogi pu-
blicznej gminnej klasy L – ul. Żytnia  
o szerokości w liniach regulujących ok. 8m. 
Ustala się poszerzenie pasa drogowego 
do 12m. Ulica 3KDL przejmie funkcję 
przedłużenia ulicy 1KDL do wpięcia  
 

w układ podstawowy (1KDZ). Aranżacja 
jak dla 1KDL. 

3) 4KDL – fragment istniejącej drogi pu-
blicznej gminnej klasy L – ul. Smugowa.  
Włączenie do ulicy 1KDZ – wg projektu 
realizacyjnego drogi. 

4) 1KDD – istniejąca gminna ulica Moniusz-
ki, klasy D. Szerokość pasa drogowego 
10m. Jezdnia dwukierunkowa 6m. 

5) 2KDD – istniejąca urządzona gminna uli-
ca Łączna, klasy D, szer. pasa drogowego 
ok. 10m, jezdnia szer. 6m, dwukierunkowa, 

6) 3KDD – istniejąca, urządzona gminna uli-
ca Pastwiska klasy D, pas drogowy niere-
gularny od 7 do 12m. W ramach opraco-
wania ustala się lokalne poszerzenie pasa 
drogowego, zgodnie z rys. planu. Szero-
kość jezdni 6m – dwukierunkowa, na wys. 
usług zatoka parkingowa. Włączenie do 
drogi 1KDZ poprzez prawoskręt lub 
skrzyżowanie pełne wg opracowania re-
alizacyjnego. 

7) 4KDD – istniejąca nieurządzona ulica 
gminna Kasztanowa, klasy D, pas szero-
kości 7-8m. Projektuje się lokalne posze-
rzenie zgodnie z rysunkiem planu, jezdnia 
dwukierunkowa. 

8) 5KDD – fragment gminnej ulicy Miodo-
wej, klasy D – urządzonej, szer. pasa dro-
gowego 10m, 
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9) 6KDD – fragment gminnej ul. Smugowej, 

klasy D – urządzonej, szer. pasa drogo-
wego 10m. Jezdnia szer. 6m, dwukierun-
kowa. Włączenie do ulicy 1KDZ poprzez 
prawoskręt lub skrzyżowanie pełne, wg 
projektu realizacyjnego. 

10) 7KDD – istniejąca ulica gminna Ustronie, 
klasy D, nieurządzona, o szer. 3,5 do 4 m.  
Ustala się poszerzenie do szerokości 
10m, szerokość jezdni dwukierun- 
kowej 6m. 

11) 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 
13KDD – sięgacze publiczne, dojazdowe 
do drogi 7KDD szer. 10m, 

12) 14KDD – ulica gminna, klasy D, łącząca 
ulicę Ustronie z drogą 1KDL, szerokość 
10m, jezdnia 6m, dwukierunkowa, 

13) 15KDD – ulica gminna klasy D, szerokość 
pasa drogowego 10m, jezdnia dwukie-
runkowa szer. 6m, 

14) 16KDD – ulica gminna klasy D, szerokość 
pasa drogowego 10m i 15m, jezdnia 
dwukierunkowa, szer. 6m, w poszerzeniu 
miejsca parkingowe, 

15) 17KDD – ulica gminna klasy D, szer. 10m, 
jezdnia 6m, dwukierunkowa, 

16) 18KDD, 19KDD – ulice gminne klasy D, 
sięgacze o szer. 10m, jezdnie szer. 5m, 
dwukierunkowe, 

17) 20KDD – ulica gminna, klasy D, sięgacz  
o szer. 8m do 10m, jezdnia szer. 5m, 
dwukierunkowa, 

18) 21KDD, 22KDD – fragment istniejącej, 
urządzonej ulicy gminnej Żytniej, klasy D, 
szerokość pasa drogowego 8m. Projektu-
je się lokalne poszerzenie do 10m. Jezd-
nia szer. 6m, dwukierunkowa. 
W miejscu skrzyżowania z ciągiem zieleni 
ZP należy wykonać przebudowę ulicy w 

sposób zapewniający powiązanie obsza-
rów zieleni w formie wyniesienia mostu 
lub przepustem o średnicy min. 3,0m.  

19) 23KDD, 24KDD – ulica gminna, klasy D, 
szerokości pasa drogowego 10m, szer. 
jezdni 5m, dwukierunkowa. 

20) 25KDD – ulica gminna, klasy D, szerokość 
pasa drogowego 15m, jezdnia 5m, dwu-
kierunkowa oraz ciąg rowerowy, 

21) 26KDD, 27KDD – fragmenty istniejącej 
ulicy gminnej Jeleniej, klasy D, szerokość 
pasa drogowego 5m. Ustala się posze-
rzenie pasa do 8m. Jezdnia dwukierun-
kowa 5m. Ulice sięgaczowe. Ewentualne 
włączenie do ulicy 1KDZ wg projektu re-
alizacyjnego ulicy zbiorczej 1KDZ. 

22) 28KDD – ulica gminna, klasy D, szer. pasa 
drogowego 10m, jezdnia szer. 5m, dwu-
kierunkowa – chodnik jednostronny, 

23) 29KDD – ulica gminna, klasy D, szer. pasa 
drogowego 10m, z nawrotami, szer. jezd-
ni 5m. 

 

3. Wyznacza się publiczne ciągi pieszo-
jezdne 1KPD, 2KPD, 3KPD, 4KPD, 5KPD, 6KPD, 
7KPD, 8KPD, 9KPD, 10KPD, 11KPD, 12KPD o mi-
nimalnej szerokości pasa drogowego 5m i sze-
rokości jezdni 3,5m. 

 

4. Wyznacza się publiczne ciągi piesze 
1KP, 2KP, 3KP oraz 4KP (istniejący ciąg szer. 
3,5m), służące powiązaniu komunikacji pieszej, 
oraz przeprowadzenie uzbrojenia technicznego, 
minimalna szerokość 4m. 

 

5. 1) O ile ustalenia szczegółowe nie sta-
nowią inaczej, minimalne odległości zabudowy 
od dróg publicznych, mierzone od krawężnika 
jezdni, określa tabela Nr 1. 

 

Symbol na rys. planu Rodzaj ulicy 
Odległoņć od krawĉżnika jezdni 

Od zabudowy  
mieszkaniowej 

Od zabudowy usługowej 
i garaży 

1KDZ K1.Z 20m*) 20m*) 
1KDL, 2KDL K1.L ulice lokalne 15m 10m 
3KDL, 4KDL K1.L ulice lokalne 10m 8m 
1-29KDD1 – 12KPD K1.D ul. dojazdoweciągi pieszo-jezdne 6m 6m 

 
*) - dla terenów 20MNi i 21MNi dopuszcza się kształtowanie zabudowy w odległości 10m od drogi 1KDZ  
 
2) Istniejąca zabudowa przeznaczona w rys. 

planu do trwałej adaptacji może być rozbu-
dowana, nadbudowywana w odległościach 
mniejszych niż określa tabela Nr 1, w istnie-
jącej linii zabudowy, pod warunkiem elimi-
nacji skutków uciążliwości od komunikacji, 
np. poprzez stosowanie stolarki dźwiękosz-
czelnej, specjalnego kształtowania funkcji. 

3) Rozbudowa budynków istniejących, przezna-
czonych do trwałej adaptacji, powodu- 
jąca zbliżenie do drogi mniejsze niż określono 
w tabeli Nr 1 – wymaga zgody zarządu drogi. 

 
6. Wyznacza się tereny dróg wewnętrz-

nych 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 
6KDW, 7KDW. Szerokość pasa drogowego  
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wg rys. planu, minimalna szerokość 5m. W tere-
nach 1MNS, 2MNS, 3MNS, 4MNS – drogi we-
wnętrzne stanowią własność współwłaścicieli 
nieruchomości i są elementem terenu objętego 
scaleniem i podziałem. 
 

7. Pasy drogowe dróg lokalnych poza pa-
sem jezdnym służą do umieszczenia sieci uzbro-
jenia technicznego. Projekty budowy dróg  
muszą uwzględniać możliwości prowadzenia  
podstawowych sieci uzbrojenia, w tym uzbroje-
nia komunalnego: 
1) kanalizacji deszczowej, 
2) kanalizacji sanitarnej, 
3) wody, 
4) gazu, 
5) linii elektroenergetycznych średniego i ni-

skiego napięcia, 
6) kabli telekomunikacyjnych. 
 

8. Uzbrojenie techniczne w pasach drogo-
wych ulic należy lokalizować zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. 

 
9. Dopuszcza się etapowanie realizacji 

dróg w dostosowaniu do potrzeb inwestycyj-
nych miasta. 

 
§ 13. Miejsca postojowe dla samochodów. 

Ilość miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych należy przyjmować dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MNi oraz MN 
minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie,  
w tym w garażach; dla terenów o symbolu MNS 
- 1 miejsce postojowe na mieszkanie, w tym w 
garażu. W obszarze usług UC oraz rzemiosła 
usługowego i produkcyjnego – URP – ilość 
miejsc postojowych należy przyjmować zgodnie 
z analizą przeprowadzoną w oparciu o aktualne 
wytyczne i wskaźniki zalecane w literaturze  
fachowej lecz nie mniej niż 1 miejsce posto- 
jowe na 30m2 pow. użytkowej w granicach  
inwestycji.  

 
§ 14. Uzbrojenie terenu. 

1. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wodę 
(oznaczenie sieci wodociągowej – w): 
1) rozprowadzenie sieci wodociągowej z ist-

niejącego wodociągu gminnego należy 
realizować w pasach drogowych istnieją-
cych i projektowanych ulic lokalnych  
z warunkiem wykonania zamkniętych 
pierścieni, 

2) bilansowanie docelowego zapotrzebo-
wania na wodę należy dokonywać w 
oparciu o maksymalne wskaźniki inten-
sywności zabudowy przyjęte w planie. 

2. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w gaz: 
1) rozprowadzenie docelowe sieci gazowej 

średnioprężnej należy realizować w pa-
sach drogowych istniejących i projekto-
wanych ulic z warunkiem wykonania za-
mkniętych pierścieni, 

2) bilansowanie docelowego zapotrzebo-
wania na gaz dokonywać w oparciu  
o maksymalne wskaźniki intensywności 
zabudowy przyjęte w planie. 

3. Ustalenia z zakresu odprowadzenia ścieków 
sanitarnych (oznaczenie sieci kanalizacji sani-
tarnej – ks): 
1) kanalizację sanitarną należy rozwiązać  

w nawiązaniu do przyjętego w rysunku 
planu przybliżonego przebiegu projekto-
wanych sieci w pasach projektowanych 
ulic do istniejącej kanalizacji zbiorczej, 

2) bilansowanie docelowej ilości ścieków 
należy dokonywać w oparciu o maksy-
malny przyjęty w planie wskaźnik inten-
sywności zabudowy. 

3) wyznacza się teren istniejącej prze-
pompowni ścieków 1PS do zachowania  
z możliwością rozbudowy. 

4. Ustalenia z zakresu odprowadzania wód 
opadowych (oznaczenie sieci kanalizacji 
deszczowej – kd): 
1) kanalizację deszczową należy rozwiązać 

w nawiązaniu do przyjętego w rysunku 
planu przybliżonego przebiegu projekto-
wanych sieci w pasach projektowanych 
dróg i terenach publicznych. Generalną 
zasadą jest retencjonowanie wód opa-
dowych w ramach własnych posesji; dla 
funkcji usługowych wymagających pod-
czyszczania ścieków należy wykonać in-
dywidualne lub zbiorcze urządzenia do 
podczyszczania wód przed odprowadze-
niem do gruntu lub rowu publicznego, 
pod warunkiem uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego i ewentualnej decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

2) wyznacza się teren 1KD i 2KD – przybli-
żonej lokalizacji podczyszczalni wód 
deszczowych. 

3) wody z oczyszczalni 1KD spływać będą 
do otwartego rowu, stanowiącego okre-
sowe koryto cieku a następnie do zbior-
nika retencyjnego, wody z oczyszczalni 
2KD spływać będą do istniejącego zbior-
nika retencyjnego przy ul. Smugowej 

4) planowane zbiorniki retencyjne mogą  
być wykonane jako przepływowe bez 
uszczelniania dna, o wielkościach dosto-
sowanych do wyliczonych odpływów ze 
zlewni. 
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5. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w energię 

elektryczną: 
1) wyznacza się teren lokalizacji stacji trans-

formatorowych 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E.  
Na terenach MNS oraz UR dopuszcza się 
ewentualnie lokalizację stacji transforma-
torowych wynikające z potrzeb inwesty-
cyjnych na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci. 

2) docelowy bilans potrzeb energetycznych 
należy oprzeć na maksymalnych wskaź-
nikach intensywności zabudowy określo-
nych w planie. 

3) istniejąca linia napowietrzna 15kV prze-
znaczona jest w planie do przebudowy 
kosztem i staraniem inwestorów, w for-
mie linii kablowej lub napowietrznej na 
warunkach określonych przez zarządcę 
sieci. W ramach przebudowy przewidzia-
na jest rozbiórka istniejących odcinków 
linii 15 kV. 

4) dla linii napowietrznej 110KV przyjęto  
w planie orientacyjny zasięg oddziały-
wania jonizującego na 12m od jej osi.  
Lokalizację obiektów przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi w sąsiedztwie linii nale-
ży poprzedzić badaniem pola elektroma-
gnetycznego oraz uzyskaniem zgody za-
rządcy sieci na zbliżenie zabudowy. 

6. Ustalenia z zakresu telekomunikacji: 
1) Na obszarze objętym planem zakłada się 

utrzymanie istniejącej infrastruktury tele-
komunikacyjnej (urządzeń i sieci) oraz jej 
rozbudowę wraz z masztami i antenami 
dostępu radiowego. 

7. Na obszarze objętym planem można realizo-
wać infrastrukturę techniczną nie uwidocz-
nioną w rysunku planu, wynikającą z warun-
ków określonych przez zarządców sieci. 

8. Obszar objęty planem nie jest pokryty w ca-
łości zasięgiem syren alarmowych. Należy 
przewidzieć lokalizację syren alarmowych  
w terenie 1URP. 

 
Rozdział 7. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu. 

§ 15.1. Do czasu realizacji nowej zabudowy 
określonej w planie dopuszcza się wyłącznie 
użytkowanie terenu zgodnie z dotychczasowym 
sposobem użytkowania. 
 

2. Istniejąca zabudowa określona na ry-
sunku planu jako zabudowa przeznaczona do 
rozbiórki ze względu na kolizję z układem komu-
nikacyjnym i uzbrojeniem terenu, do czasu reali-
zacji funkcji zgodnie z planem, może być remon-
towana i przebudowywana, bez prawa roz-
budowy. 

 
3. Istniejąca zabudowa przeznaczona do 

trwałej adaptacji może być rozbudowywana, 
nadbudowywana, przebudowywana i uzupeł-
niana poprzez budowę nowych budynków z za-
chowaniem warunków określonych w ustale-
niach szczegółowych dla poszczególnych tere-
nów i w przepisach odrębnych. 

 
4. Dla zabudowy istniejącej rozbudowy-

wanej i uzupełnianej – dopuszcza się inny niż  
w ustaleniach szczegółowych sposób kształto-
wania bryły, jeśli wymagają tego oczywiste 
względy techniczne. 

 
5. Dla terenów MNS dopuszcza się do cza-

su przeprowadzenia scalenia i podziałów reali-
zację altan gospodarczych o pow. zabudowy  
 

do 20m2 i wys. do 3.5m w ilości 1 na 1 działkę 
gruntu. 

 
§ 16.1. Ogólne zasady ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego Kompozycja – celem 
ustaleń planu jest stworzenie zharmonizowane-
go układu urbanistycznego osiedla realizowane-
go w długim czasie na indywidualnych działkach 
przez różnych inwestorów. Przestrzeganie zasad 
zawartych w ustaleniach szczegółowych planu 
daje gwarancję uzyskania w miarę jednorodnej 
kompozycji. Oprócz formy zabudowy, zasady te 
dotyczą kolorystyki obiektów. Przy projektowa-
niu indywidualnych obiektów mieszkalnych lub 
doboru katalogowych domów zasadą powinien 
być umiar w mnożeniu form zbyt zindywiduali-
zowanych na rzecz harmonii w krajobrazie. 
Obiekty usługowe przy ulicach głównych po-
winny charakteryzować się nowoczesnym, twór-
czym podejściem do bryły i detalu, przy równo-
czesnej dbałości o zachowanie harmonii krajo-
brazu miejskiego 
 

2. Prawo budowy, rozbudowy i nadbudo-
wy w granicy. 

Na terenach zabudowy jednorodzinnej 
MNi oraz MN obowiązuje prawo budowy, roz-
budowy i nadbudowy w granicy działki lub w 
odległości mniejszej niż 3 m, ale nie mniejszej 
niż 1,5 m od granicy z działką dla:  
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1) budynku mieszkalnego – jeśli budynek 

mieszkalny sąsiada znajduje się w granicy 
działki i spełnia warunki określone w prawie 
budowlanym dla zabudowy w granicy lub 
szerokość działki jest mniejsza niż 16m, 

2) budynku gospodarczego i garażu – jeśli bu-
dynek gospodarczy sąsiada znajduje się  
w granicy działki i spełnia warunki określone 
w prawie budowlanym dla zabudowy  
w granicy lub szerokość działki jest mniejsza 
niż 16 m. 

W rysunku planu oznaczono graficznie 
fragmenty granic dopuszczone do lokalizacji 
zabudowy w granicy.  
 

3. Linie zabudowy: 
W rysunku planu określono nieprzekra-

czalne linie zabudowy oraz obowiązujące linie 
zwartej zabudowy pierzejowej od dróg publicz-
nych dla terenów, z wyłączeniem istniejącej za-
budowy oznaczonej symbolem MNi. Dla tere-
nów zainwestowanych odległości nowej zabu-
dowy od krawędzi jezdni dróg publicznych okre-
ślono w § 12 ust.5.  

Na terenach oznaczonych w planie symbo-
lem MN oraz MNi obowiązuje zakaz wydawania 
decyzji o pozwoleniu na budowę na budynki 
mieszkalne w drugiej linii zabudowy w stosunku 
do istniejących i projektowanych dróg publicz-
nych; nie dotyczy to sytuacji oznaczonych na 
rysunku, dopuszczających wydzielanie działek 
budowlanych w drugiej linii zabudowy pod wa-
runkiem wydzielenia drogi dojazdowej o szero-
kości 5 m lub służebności gruntowej.  
 

4. Na terenach określonych w planie  
symbolem MN dla inwestycji realizowanej sys-
temem zorganizowanym, obejmującej teren  
o pow. min 3 działek budowlanych (oznaczonych 
na rysunku planu) – dopuszcza się inny niż 
przewidziano planem sposób kształtowania za-
budowy – pod warunkiem wykorzystania terenu 
zgodnie z obowiązującym przeznaczeniem, za-
chowania skali i intensywności zabudowy, obo-
wiązującej linii zabudowy od strony dróg pu-
blicznych oraz nie pogarszania warunków zabu-
dowy na działkach sąsiednich. Dla zwartej zabu-
dowy jednorodzinnej (szeregowej, atrialnej)  
w granicach zorganizowanej działalności inwe-
stycyjnej wskaźnik zabudowy 0,6. 

 
DZIAŁ III. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 17.1. Wyznacza się tereny istniejącej za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej przezna-
czonej do zachowania, przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy i uzupełnienia poprzez budowę no-
wych budynków oraz wymianę starych budyn-
ków na nowe 1MNi ÷ 22MNi, dla których pod-
stawowym przeznaczeniem jest funkcja miesz-
kaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem funkcji 
usług nieuciążliwych w parterach budynków 
mieszkalnych lub jako obiekty wolnostojące  
o pow. całkowitej kondygnacji nadziemnych  
do 200 m2 nadziemnych (wg normy ISO). 
 

2. Wyznacza się tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej 1MN ÷ 16MN z dopusz-
czeniem funkcji usług nieuciążliwych w parte-
rach budynków mieszkalnych lub jako obiekty 
wolnostojące o pow. całkowitej kondygnacji 
nadziemnych do 200m2 (wg normy ISO). 
 

3. Na obszarach MNi i MN dopuszcza się 
budowę wolnostojących lub dostawianych par-
terowych garaży na samochody osobowe i do-
stawcze oraz budynków gospodarczych o pow. 
całkowitej do 60 m2 (wg normy ISO). 
 

4. Istniejącą na terenach MNi i MN zabu-
dowę o funkcjach usług zamieszkania zbiorowe-
go i rzemiosła usługowego przeznacza się do 
pozostawienia z możliwością modernizacji i roz-
budowy na warunkach określonych w niniej-
szym planie pod bezwzględnym warunkiem 
ograniczenia wszystkich uciążliwości mogą- 
cych w sposób istotny pogorszyć stan środowi-
ska – do granic dysponowania terenem przez 
inwestora. 
 

5. Dla obszarów zabudowy jednorodzinnej 
MNi i MN ustala się następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu (nie ujęte  
w ustaleniach ogólnych): 
1) odległości projektowanej zabudowy od kra-

wężnika jezdni dróg KDZ, KDL, KDD i KPD 
określa się wg tabeli Nr 1 §12 ust.5 pkt.1. Ist-
niejąca zabudowa przeznaczona na rys. pla-
nu do trwałej adaptacji może być rozbudo-
wywana w odległościach mniejszych niż 
określa tabela Nr 1 (§12) – w istniejącej linii 
zabudowy, pod warunkiem eliminacji skut-
ków uciążliwości od komunikacji np. po- 
przez zastosowanie stolarki dźwiękoszczelnej,  
specjalnego kształtowania funkcji. Rozbudo- 
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wa budynków istniejących przeznaczonych 
do trwałej adaptacji powodujące zbliżenie do 
drogi mniejsze niż 6 m – wymaga zgody za-
rządu drogi, 

2) zabudowę należy kształtować w układzie 
kalenicowym w stosunku do ulicy, z tym, że 
budynki na działkach narożnych powinny być 
kształtowane w sposób podkreślający układ 
urbanistyczny z zastosowaniem akcentów  
architektonicznych, dominant i wyróżników  
w narożu budynków, 

3) wysokość zabudowy ustala się dla terenów 
MNi maksymalnie na dwie kondygnacje  
z tym, że drugą kondygnację stanowi podda-
sze użytkowe, a wysokość przecięcia płasz-
czyzny dachu ze ścianą okapową wynosi 
maksymalnie 5,5m od poziomu średniego te-
renu przed głównym wejściem do budynku. 
Dla terenów MN – maksymalnie na trzy 
kond. nadziemne z tym, że trzecią kondygna-
cje stanowi poddasze użytkowe, a wysokość 
przecięcia płaszczyzny dachu ze ścianą oka-
pową wynosi maksymalnie 7.5m od średnie-
go poziomu terenu przed głównym wejściem 
do budynku 

4) dopuszcza się realizację kondygnacji pod-
ziemnych, 

5) kąt nachylenia dachów ustala się na  
300-450 – dotyczy głównej bryły budynku.  
Dla facjat, ganków i przybudówek nie określa 
się spadku połaci dachowej, 

6) łączna długość facjat w płaszczyźnie ściany 
okapowej nie może przekroczyć ½ długości 
ściany okapowej, 

7) kolor elewacji – pastelowe, ciepłe barwy 
naturalne, 

8) kolor dachów – naturalny kolor dachówki 
ceramicznej z dopuszczeniem odcieni  
brązów. 

9) ogrodzenia od strony ulic, placów i zieleni 
publicznej ażurowe o wys. do 180cm 

 
6. 1) Do czasu przebudowy napowietrz-

nych linii elektroenergetycznych średniego na-
pięcia - wprowadza się zakaz zabudowy przezna-
czonej na stały pobyt ludzi w strefie ochrony 
wyznaczonej w rysunku planu. Lokalizacja w 
tych pasach obiektów nie przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi musi spełniać warunki określo-
ne w przepisach odrębnych i normach . 
2) Dopuszcza się odstępstwo od ustaleń pkt. 1 

pod warunkiem nie przekroczenia dopusz-
czalnych natężeń pola elektromagnetyczne-
go, określonych w przepisach odrębnych 
oraz za zgodą właściwego zarządu sieci. 

 

§ 18.1. Wyznacza się tereny zwartej zabu-
dowy mieszkaniowej 1MNS, 2MNS, 3MNS, 
4MNS realizowanej systemem zorganizowanym 
lub w formie jednorodzinnego budownictwa 
indywidualnego: 
1) jako budownictwo mieszkaniowe realizowa-

ne systemem zorganizowanym przez jed- 
nego inwestora w granicach jednego terenu, 
w formie zwartej zabudowy jednorodzin- 
nej w układzie szeregowym lub bliźniaczym 
przy zachowaniu nieprzekraczalnej inten-
sywności 0.6 

2) jako budownictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne, realizowane przez poszczególnych 
inwestorów, na wydzielonych w trybie okre-
ślonym w przepisach szczególnych o scale-
niu i podziale działkach, w formie zwartej za-
budowy jednorodzinnej w układzie szerego-
wym lub bliźniaczym. 

 

2. Dopuszcza się funkcję usług podstawo-
wych, nieuciążliwych w parterach budynków 
mieszkalnych, lub jako obiekty wolnostojące w 
proporcjach nie przekraczających 20% po-
wierzchni całkowitej obiektów. 

 

3. Zakazuje się budowy wolnostojących 
garaży na samochody osobowe i dostawcze oraz 
budynków gospodarczych. 

 

4. Dla zabudowy na terenach określonych 
w planie symbolem MNS wprowadza się nastę-
pujące warunki kształtowania zabudowy: 
1) wysokość budynków zabudowy jednoro-

dzinnej ustala się maksymalnie na 2 kondy-
gnacje nadziemne, z tym, że drugą kondy-
gnację stanowi poddasze użytkowe, a linia 
przecięcia płaszczyzny dachu ze ścianką oka-
pową określa się maksymalnie na 5,5m od 
średniego poziomu terenu przed głównym 
wejściem do budynku 
- dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 

2) kąt nachylenia dachów ustala się na 40˚, przy 
zabudowie atrialnej realizowanej systemem 
zorganizowanym dla poszczególnych tere-
nów dopuszcza się dachy płaskie o wys.  
attyki 6.5m (2 kondygnacje nadziemne),  
o jednorodnej formie dla całego terenu, 

3) łączna długość facjat w płaszczyźnie ściany 
okapowej nie może przekraczać ½ długości 
okapu, 

4) kolor dachów ustala się w barwach od czer-
wieni do ciemnego brązu, ujednolicony dla 
poszczególnych grup zwartej zabudowy, 

5) kolor elewacji ustala się w gamie kolo- 
rów jasnych i naturalnych materiałów bu-
dowlanych, 
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§ 19.1. Wyznacza się tereny zabudowy 

usług komercyjnych 1UC, 2UC, 3UC, 4UC, 5UC, 
6UC dla których główną funkcję stanowią  
usługi ogólnomiejskie z zakresu handlu deta-
licznego, gastronomii, kultury, administracji, 
służby zdrowia, oświaty, sportu oraz rzemiosła 
usługowego. 

 
2. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową  

w proporcjach nie przekraczających 30% po-
wierzchni całkowitej inwestycji, stanowiącą inte-
gralne uzupełnienie funkcji podstawowej, po-
wiązanej funkcjonalnie i przestrzennie. 

 
3. Podział terenu poszczególnych obsza-

rów oznaczonych na rysunku planu symbo- 
lem UC może nastąpić wraz z podziałem na po-
szczególne lokale lub obiekty użytkowe po zre-
alizowaniu i odbiorze inwestycji, jeżeli zatwier-
dzony projekt budowlany spełnia warunki do 
wyodrębnienia samodzielnych lokali i nieru-
chomości zgadnie z przepisami odrębnymi,  
z tym, że drogi wewnętrzne oraz wspólne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej powinny zostać 
we współwłasności. 

 
4. Ustala się następujące zasady kształto-

wania zabudowy: 
1) wysokość budynków nie może przekraczać 

trzech kondygnacji lub 11m, 
2) obowiązuje wyznaczona na rysunku planu 

nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów 
1UC, 2UC, 4UC, 5UC, 6UC, dla terenu 6UC 
dopuszcza się budowę w linii granicy pasa 
drogowego, 

3) obowiązuje wykonanie projektu i realizacja 
zieleni przyobiektowej na powierzchni mini-
mum 25% terenu, 

4) bryły budynków usługowych należy kształ-
tować w sposób nowoczesny, bez stylizacji,  
o prostej minimalistycznej architekturze z da-
chami płaskimi, 

5) architekturę obiektów musi cechować har-
monia, staranny detal, szlachetny materiał. 

 
§ 20.1. Wyznacza się tereny 1URP, 2URP, 

3URP, dla których podstawową funkcję stanowi 
rzemiosło usługowe oraz produkcyjne w tym 
kwalifikowane do przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których sporządzenie raportu może być wy-
magane. 

 
2. Dopuszcza się funkcje handlu detalicz-

nego i hurtowego, gastronomii oraz admi-
nistracji 

 

3. Warunkiem budowy usług mogących 
pogorszyć stan środowiska jest ograniczenie 
emisji wszelkich uciążliwości związanych z inwe-
stycją do granic terenu, dla którego inwestor 
posiada tytuł prawny oraz pod warunkiem wy-
konania przyłączy kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej do sieci miejskiej 

 
4. Podział terenu poszczególnych obsza-

rów może nastąpić wraz z podziałem na po-
szczególne lokale lub obiekty użytkowe po zre-
alizowaniu i odbiorze inwestycji, jeżeli zatwier-
dzony projekt budowlany spełnia warunki  
do wyodrębnienia samodzielnych lokali i nieru-
chomości, zgodnie z przepisami szczególnymi,  
z tym, że drogi wewnętrzne oraz wspólne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej powinny zostać 
we współwłasności. 

 
5. Obowiązują następujące warunki kształ-

towania zabudowy: 
1) maksymalna wysokość zabudowy – do 

dwóch kondygnacji lub 8m od terenu istnie-
jącego, z dopuszczeniem lokalnego wypię-
trzenia na 30% powierzchni zabudowy  
do 11m od terenu istniejącego, 

2) wprowadza się obowiązek wykonania  
10-metrowego pasa zieleni izolacyjnej od 
strony zabudowy mieszkaniowej, 

3) obowiązuje wyznaczona na rysunku planu 
nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów 
1URP, 2URP, 3URP, 

4) bryły budynków kształtować w sposób no-
woczesny, bez stylizacji, jako prostą minima-
listyczną architekturę z dachami płaskimi,  
z dopuszczeniem spadku do 250, 

5) wprowadza się obowiązek wykonania projek-
tu i realizacji przed odbiorem budynku,  
zieleni przyobiektowej na min. 25% po-
wierzchni terenu działki, 

6) architekturę obiektów musi cechować har-
monia i staranny detal, 

 
6. Należy przewidzieć lokalizację syren 

alarmowych w terenie 1URP. 
 
§ 21.1. Wyznacza się tereny uporządkowa-

nej zieleni miejskiej 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 
6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP dla których główną funkcję 
stanowi zieleń parkowa o charakterze pu-
blicznym. 
 

2. Dopuszcza się lokalizację funkcji spor-
towych na obszarze stanowiącym nie więcej niż 
20% (łącznie) terenu w maksymalnie 3 komplek-
sach w formie urządzeń terenowych z ewentual-
nym zapleczem higieniczno sanitarnym. 
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3. Dopuszcza się lokalizację funkcji rekre-

acyjnej dla dzieci i dorosłych na obszarze  
nie większym niż 20% terenu w maksymalnie  
2 kompleksach z ewentualnym zapleczem higie-
niczno sanitarnym. 

 
4. Dopuszcza się lokalizację 2 sezonowych 

obiektów gastronomicznych w zieleni o po-
wierzchni do 30m² - z ogródkiem o pow.  
do 300m². 

 
5. Obiekty kubaturowe należy projektować 

jako budynki jednokondygnacyjne wtopione  
w zieleń, w formie architektury ogrodowej. 

 
6. Wyznacza się orientacyjny, przybliżony 

przebieg ciągów pieszych i rowerowych w zie-
leni. Ich realizacja musi być powiązana z realiza-
cją uzbrojenia technicznego i spełniać równo-
cześnie funkcję dróg technologicznych do ob-
sługi sieci kanalizacyjnych i oświetlenia oraz 
awaryjnych dojazdów do lokowanych tu funkcji 
użytkowych przy założeniu szerokości maksy-
malnej ciągów 4m. 

7. Zieleń należy kształtować w formie 
mocno prześwietlonej zielonej doliny z nasadze-
niami grupowymi nie utrudniającymi naturalne-
go spływu powietrza w kierunku obniżenia tere-
nu oraz maskującymi linię wysokiego napięcia. 
Na rysunku planu orientacyjnie wskazano lokali-
zację grup zieleni wysokiej. 

 
8. W miejscu skrzyżowania ciągu zieleni  

z ul. Moniuszki i z ul. Żytnią należy wykonać po-
wiązania obszarów zieleni w formie wyniesienia 
drogi mostem lub przepustem o średnicy  
min. 3,0m. W miejscu skrzyżowania pasa  
zieleni 3ZP z ul. Smugową oraz projektowaną 
drogą 1KDZ, należy wykonać rozwiązania tech-
niczne gwarantujące zachowanie korytarza eko-
logicznego wzdłuż doliny bezimiennego cieku 
oraz zapewniającego spływ wód powierzchnio-
wych i wód płytkiego krążenia ku dolinie rzeki 
Lubianki. 

 
9. Na terenie ZP należy wykonać zbior- 

niki retencyjne podczyszczonej wody deszczo-
wej, których orientacyjne położenie określono  
na rys. planu. 

 
DZIAŁ VI. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22. Ustala się stawkę procentową służą-
cą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokości 20% od obszarów 
MN oraz 15 % dla obszarów MNS, UC oraz URP 

 
§ 23. Niniejsza uchwała podlega ogłosze-

niu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

§ 24. Niniejsza uchwała obowiązuje po 
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się 

Prezydentowi Miasta Starachowice. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zbigniew Rafalski 
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UCHWAŁA NR I/3/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH 

 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokoņci okresowych 
stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Starachowice dla osób fizycznych  

za osiągniĉte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o spo-
rcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) Rada Miejska 
w Starachowicach uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe 
Prezydenta Miasta Starachowice dla zawodni-
ków osiągających wysokie wyniki sportowe w 
międzynarodowym lub krajowym współzawod-
nictwie sportowym. 

 

§ 2. Zasady, tryb przyznawania i pozba-
wiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów spor-
towych określa Regulamin przyznawania sty-
pendiów sportowych, stanowiący załącznik  
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej  
w Starachowicach nr II/10/06 z dnia 27 marca 
2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania oraz wysokości sty-
pendiów sportowych za wybitne wyniki sporto-
we we współzawodnictwie międzynarodowym  
i krajowym (z późn. zm.). 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Pre-
zydentowi Miasta Starachowice. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Rafalski 


