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 UCHWAŁA Nr XLIV/1246/09

Rady Miasta Gdańska

 z dnia 30 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce - 

rejon ulic Struga, Łostowickiej i Pana Tadeusza w mieście Gdańsku.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 
127 poz. 880, z 2008 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 
Nr 220 poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, 
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) uchwala się, 
co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Siedlce - rejon ulic 
Struga, Łostowickiej i Pana Tadeusza w mieście Gdańsku 
(o numerze ewidencyjnym 1220) zwany dalej „planem”, 
obejmujący obszar o powierzchni 15,25 ha ograniczony:

1) od północy ulicą Struga i ulicą Szarą,
2) od wschodu ulicą Telimeny i jej przedłużeniem do 

ulicy Szarej po zachodniej stronie budynku położo-
nego przy ulicy Szarej 27,

3) od południa ulicą Pana Tadeusza,
4) od zachodu ulicą Łostowicką.

§ 2

  Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i 
urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym 
stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń,

2) powierzchnia całkowita budynku - suma powierzch-
ni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po 
obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków 
i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub 
ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i 
przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudó-
wek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, 
centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. 
Do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo 
powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów,

3) intensywność zabudowy – stosunek powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków na działce do powierzchni działki. W karcie 
terenu można ustalić intensywność zabudowy dla te-
renu,

  4) powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia 
całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte 
przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, 
szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz 
pomieszczenia nieużytkowe

  5) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – mieszkanie:
a) właściciela podmiotu gospodarczego,
b) stróża lub
c) technologa, o ile działalność wymaga całodo-

bowego nadzoru technologicznego, na działce 
wspólnej z obiektem gospodarczym. Dopuszcza 
się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym bu-
dynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym 
z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy 
czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań 
nie może przekraczać łącznej powierzchni użyt-
kowej wykorzystywanej na cele działalności 
gospodarczej,

  6) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od natu-
ralnej warstwicy terenu w najniższym punkcie obry-
su budynku do kalenicy lub najwyższego punktu na 
pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, 
anten i kominów,

  7) bryła budynku – zespół następujących cech bu-
dynku: typ zabudowy, kształt dachu, rozczłonko-
wanie.
a) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kieru-

nek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, 
naczółkowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia 
połaci, kolor i materiał pokrycia,

b) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróż-
nicowanie wysokości budynku, cokół, ryzality, 
wnęki, wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony,

  8) charakter budynku – zespół następujących cech 
budynku: bryła budynku, rozplanowanie i proporcje 
otworów okiennych, kolorystyka,

  9) typ zabudowy - zespół następujących cech zabu-
dowy: usytuowanie budynku na działce, gabaryty 
budynku, rodzaj dachu (płaski, stromy).

  Jeżeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabu-
dowie w typie zabudowy istniejącej - typ ten określa 
zabudowa istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie 
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, 
poza bezpośrednim sąsiedztwem zabudowy istnie-
jącej - ustalenie typu zabudowy nie obowiązuje, 
chyba że także dla tych fragmentów został ustalony 
obowiązujący typ zabudowy,

10) dach stromy – dach, który spełnia równocześnie 
następujące warunki:
a) połacie dachowe są nachylone do poziomu pod 

kątem większym niż 30o, a w przypadku górnej 
połaci dachu mansardowego pod kątem więk-
szym niż 10o,

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o 
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mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy 
całej powierzchni przykrytej dachem.

   Za dach stromy uważa się również dach w 
kształcie kopuły, kolebki itp., dachy widoczne z 
poziomu terenu.

11) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 
– linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza 
się wznoszenie budynków oraz – określonych w 
ustaleniach planu – budowli. Linia nie dotyczy: 
balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, 
podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, 
przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, 
tarasów, części podziemnych obiektów budowla-
nych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej,

12) wartościowy drzewostan – pojedyncze drzewa lub 
grupy drzew i krzewów spełniające przynajmniej 
jedną z poniższych cech:
a) drzewa i krzewy gatunków pospolitych, cenne ze 

względu na wiek i znaczny obwód pnia (topola, 
wierzba, olcha, klon jesionolistny, czeremcha, 
robinia akacjowa – obwód powyżej 200 cm; klon, 
kasztanowiec, morwa, jesion, świerk pospolity, 
sosna, daglezja, choinka, modrzew, brzoza bro-
dawkowata i omszona - obwód powyżej 130 cm; 
dąb, grab, buk, lipa, głóg, jarząb, żywotnik, wiąz, 
iglicznia, leszczyna turecka, platan klonolistny, 
jodła, magnolia - obwód powyżej 51 cm).

b) drzewa i krzewy introdukowane, szczególnie 
rzadkie.

13) ogólnomiejski system terenów aktywnych biolo-
gicznie (OSTAB) – ciągła struktura przestrzenna 
wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorod-
ne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w 
tym wód powierzchniowych) oraz wybrane tereny 
zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudo-
wie, a także zapewniająca ich powiązanie z odpo-
wiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa 
się z podstawowych elementów strukturalnych i 
ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w 
jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie 
i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej,

14) makroniwelacja – zmiana naturalnej rzeźby i 
nachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie po-
wierzchni) o wysokość względną większą niż 1 m. 
Nie uważa się za makroniwelację wkopanie w stok 
jednej kondygnacji pojedynczego budynku wolno-
stojącego lub jednej kondygnacji sekcji budynku w 
zabudowie ciągłej lub bliźniaczej

§ 3

  Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 
przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:
  M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 
– domy mieszkalne do 4 mieszkań dostępnych z jednej 
klatki schodowej
  M23 tereny zabudowy mieszkaniowej – wszystkie for-
my
W terenach mieszkaniowych M22 i M23 dopuszcza się:

1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:
a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową,
b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 

powierzchni użytkowej,
c) dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz 

lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej 
jednym mieszkaniem.

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, nie 
kolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko 

socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, 
dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów 
hotelarskich.

  U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publicz-
ne, z wyłączeniem:

1) rzemiosła produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierni-

czych,
4) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobu-

sów,
  Dopuszcza się:

1) parkingi i garaże dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie związane z prowadzoną dzia-

łalnością gospodarczą.
  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
zawierająca wybrane tereny mieszkaniowe: M22, M23 i 
usługowe: U33. W planie można ustalić proporcję miedzy 
funkcją mieszkaniową a usługową.
  P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Wszel-
ka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, składów, 
baz i magazynów oraz usług z wyłączeniem:

1) zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystą-
pienia poważnej awarii przemysłowej,

2) składowania materiałów lub towarów pod gołym 
niebem (oprócz materiału szkółkarskiego i asor-
tymentu ogrodniczego charakterystycznego dla 
sklepów ogrodniczych) w odległości mniejszej niż 
100 m od istniejących bądź planowanych terenów 
mieszkaniowych,

3) obiektów generujących ruch powyżej 3 pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub większej 
na godzinę, na ulicach lokalnych lub dojazdowych 
przebiegających przez istniejące bądź planowane 
tereny zabudowy mieszkaniowej,

4) obiektów emitujących intensywne zapachy, które 
odczuwalne są na znacznym obszarze,

5) szpitali i domów opieki społecznej,
6) budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodzieży.
  Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą.
  ZP62 tereny zieleni urządzonej – tereny miejskiej zieleni 
urządzonej dostępne dla publiczności, np.: parki, zieleńce, 
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej 
80% powierzchni zagospodarowuje się jako powierzchnię 
biologicznie czynną. Dopuszcza się:

1) budynki obsługujące użytkowników, np.: gastrono-
mia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, 
pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegółowej 
lokalizacji i zasad kształtowania zabudowy,

2) obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające 
pozwolenia na budowę.

  KD80 tereny ulic dojazdowych
  KD83 tereny ulic głównych, ulic głównych przyspieszo-
nych
  KX tereny wydzielonych ciągów: pieszych, pieszo-jezd-
nych, pieszo-rowerowych, rowerowych, ulic o równopraw-
nym ruchu pieszym, rowerowym i kołowym
  Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza się 
obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kio-
ski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, 
wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również 
na lokalizacjach tymczasowych.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 71 — 7964 — Poz. 1158

§ 4

1. Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanali-
zacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych 
wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.

2. Cały obszar planu położony jest w powierzchniach ogra-
niczających dopuszczalne gabaryty obiektów budow-

lanych oraz naturalnych, wynikających z usytuowania 
Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospo-
darowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5

1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania za-
potrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych.

Wska niki
miejsc

postojowych
Strefa C
Obszary 

ekstensywnej 
zabudowy 
miejskiej

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia

Strefa
nieograniczone
go parkowania 

Uwagi

1 2 3 4 5 

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN 2  

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie MIN 1,2  

3. Domy studenckie, hotele pracownicze 10 ó ek MIN 2,3  

4. Hotele, pensjonaty 10 ó ek MIN    6  

5. Motele 1 pokój 1,2  

6.
Domy dziennego i sta ego pobytu dla 
osób starszych 

15 ó ek MIN 1,3 

7.
Obiekty handlowe o powierzchni 
sprzeda y do 2000 m

2 1000 m
2
 pow. sprzeda y MIN 25 

8. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpc. MIN 24  

9. Biura, urz dy, poczty, banki 1000 m
2
 pow. u ytkowej MIN 30  

10.
Przychodnie, gabinety lekarskie, 
kancelarie adwokackie 

1000 m
2
 pow. u ytkowej MIN 30 

11. Domy parafialne, domy kultury 1000 m
2
 pow. u ytkowej MIN 8  

12. Szko y wy sze, obiekty dydaktyczne 10 studentów MIN 1,5  

13. Przedszkola, wietlice 1 oddzia  MIN 3  

14. Szpitale, kliniki 10 ó ek MIN  6  

15. Place sk adowe, hurtownie, magazyny 1000 m
2
pow. sk adowej MIN 4,5  

16. Zak ady przemys owe, rzemios o 100 zatrudn. MIN 20  

17. Rzemios o us ugowe 100 m
2
  pow. u ytkowej MIN 3  

18. Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stan. naprawcze MIN 4  

19.
Baseny p ywackie, si ownia 
Inne ma e obiekty sportu i rekreacji 

1000 m
2
 pow. u ytkowej MIN 10 

20. Korty tenisowe /bez miejsc dla widzów/ 1 kort MIN 2  

21. Myjnia samochodowa 1 stan. do mycia MIN 2
* * stanowiska dla 

oczekuj cych 

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaź-
niki stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 18 te-

renów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 
do 018.

2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 001                       2. POWIERZCHNIA 2,51 ha
3. PRZEZNACZENIE

P/U41 teren zabudowy produkcyjno-us ugowej 

4. FUNKCJE WY CZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m²  

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM
zabudowa mieszkaniowa po o ona przy ul. ostowickiej 2 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
1)   stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7, 11,12 i 14, 
2)   ci g pieszy cz cy ulic ostowick  (014-KD83) z projektowan  ulic  dojazdow  015-KD80  

– jak na rysunku planu 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: maksymalnie 50%,                    
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:  poza terenem zieleni do utrzymania   

i wprowadzenia  0% powierzchni terenu, 
4) intensywno  zabudowy:    minimalna: nie ustala si ,           maksymalna: 2,0, 
5) wysoko  zabudowy:          minimalna: nie ustala si ,           maksymalna: 15 m, 
6) formy zabudowy: dowolne, 
7)   kszta t dachu: dowolny 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Struga (poza granicami planu), od projektowanej ulicy dojazdowej 

015-KD80,   
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 
4) odprowadzenie cieków: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemys owe zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie, 

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
1)   cz  terenu  obj ta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 

- jak na rysunku planu, 
2)   zabezpieczenie skarp przed erozj  powierzchniow ,
3)   w zagospodarowaniu terenu nale y uwzgl dni  ziele  do utrzymania i wprowadzenia   

- jak na rysunku planu  

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: dopuszcza si ,
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si ,
5)   ziele : dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 
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14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI 
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
1) planowane dzia ania: 

a) likwidacja istniej cego zainwestowania substandardowego, 
b) realizacja nowych lub rewaloryzacja istniej cych niskich ogrodze  od strony ulicy, 
c) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu oraz jako ci ycia mieszka ców i innych u ytkowników, 
b) poprawa parametrów u ytkowych i estetycznych zabudowy, 
c) poprawa stanu technicznego istniej cej substancji budowlanej, 

3)   parametry zabudowy uj te zosta y w punkcie 7

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
 istniej ce dwie magistrale wodoci gowe o rednicy ∅1000 mm ka da-zakaz zabudowy w odleg o ci  
5 m od skrajni wodoci gów

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1)   zaleca si  ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej,

2)   istniej cy ciep oci g 2x ∅150 mm-zaleca si  umo liwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych  
o szeroko ci 3 m, 

3)   w granicach terenu wyst puj  obszary czynnych i potencjalnych zagro e  osuwania si  mas 
ziemnych 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

                                                                             NR EW. PLANU 1220
1. NUMER 002                      2. POWIERZCHNIA 0,95 ha
3. PRZEZNACZENIE

P/U41 teren zabudowy produkcyjno-us ugowej 

4. FUNKCJE WY CZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m² 

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM
zabudowa mieszkaniowa po o ona przy ul. Struga 8a 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7, 11 i 14 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna  w odleg o ci minimalnej 5,5 m i maksymalnej 21 m 

od linii rozgraniczaj cej  teren 004-ZP62 – jak na rysunku planu,  
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie 50%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni dzia ki, 
4) intensywno  zabudowy:   minimalna: nie ustala si ,          maksymalna: 2,0,  
5) wysoko  zabudowy:         minimalna: nie ustala si ,          maksymalna: 15 m,  
6) formy zabudowy: dowolne,  
7) kszta t dachu: dowolny 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Struga (poza granicami planu), 
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
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3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 
4) odprowadzenie cieków: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemys owe zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej,                        
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie, 

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
1)   zabezpieczenie skarp przed erozj  powierzchniow ,
2)   zachowanie min. 30% powierzchni biologicznie czynnej pomi dzy maksymaln  nieprzekraczaln

lini  zabudowy a pó nocn  lini  rozgraniczaj c  teren 004-ZP62, 
3)   maksymalne zachowanie drzewostanu wzd u  zachodniej granicy posesji przy ul. Struga 2/6  

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI 
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
1) planowane dzia ania: 

a) likwidacja istniej cego zainwestowania substandardowego, 
b) realizacja nowych lub rewaloryzacja istniej cych niskich ogrodze  od strony ulicy, 
c) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej, 

2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu oraz jako ci ycia mieszka ców i innych u ytkowników, 
b) poprawa parametrów u ytkowych i estetycznych zabudowy, 
c) poprawa stanu technicznego istniej cej substancji budowlanej, 

3) parametry zabudowy uj te zosta y w punkcie 7 

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
zaleca si  ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 003            2. POWIERZCHNIA 1,10 ha
3. PRZEZNACZENIE

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-us ugowej zawieraj cy tereny mieszkaniowe  
M23 i us ugowe U33 

4. FUNKCJE WY CZONE 
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m

2
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5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM
nie ustala si

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
1)   stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7,10,11,12 i 14, 
2)   ci g pieszy w zachodniej cz ci terenu cz cy ulic  Szar  (poza granicami planu) z ci giem 

pieszym na terenie 004-ZP62 – jak na rysunku planu 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci 18 m od linii rozgraniczaj cej  teren  

004-ZP62 – jak na rysunku planu, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie 40%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni dzia ki, 
4) intensywno  zabudowy:   minimalna: nie ustala si ,            maksymalna:1,0, 
5) wysoko  zabudowy:         minimalna: nie ustala si ,            maksymalna: w pierzei ulicy Szarej  

                                                                                                12 m, na pozosta ym terenie 15 m,  
6) formy zabudowy:  

a)   w pierzei ul. Szarej w typie budynków przy ul. Szarej 21, 23, 26,   
b)   na pozosta ym terenu dowolne,  

7) kszta t dachu: w pierzei ulicy Szarej jak w pkt6.a, na pozosta ym terenie dowolny, 
8) inne: uk ad dachu w pierzei ulicy Szarej wzgl dem ulicy kalenicowy  

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1)   dost pno  drogowa: od ulicy Struga (poza granicami planu), od ulicy Szarej (poza granicami 

planu), 
2)   parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3)   zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 
4)   odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej, 
5)   odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie, 
6)   zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej, 
7)   zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8)   zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9)   gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie, 

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1)   strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy, 
2)   zasady kszta towania struktury przestrzennej: 

zakaz lokalizacji no ników reklamowych, 
3)   zasady ochrony obiektów o warto ciach kulturowych:                                                     

budynki przy ul. Szarej nr 21, 23, 25 i 26 - ochronie podlega charakter budynków i ich detal 
architektoniczny, 

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
1) zabezpieczenie skarp przed erozj  powierzchniow ,                                                                          
2) uk ad zabudowy nie mo e tworzy  przeszkody uniemo liwiaj cej przep yw powietrza w dó

zbocza doliny (w kierunku pó nocnym), 
3) zakaz makroniwelacji za wyj tkiem prac ziemnych zwi zanych z posadowieniem budynków  

i  ich  obs ug  komunikacyjn

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: jak w pkt 10.2, 
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si ,
5)   ziele : dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI 
teren obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
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1) planowane dzia ania: 
a)  likwidacja istniej cego zainwestowania substandardowego, 
b)  uzupe nienie istniej cej zabudowy mieszkaniowo - us ugowej, 
c) realizacja nowych lub rewaloryzacja istniej cych niskich, przeziernych ogrodze  od strony ulicy,
d)  rewaloryzacja istniej cych obiektów o warto ciach kulturowych, 
e)  nasycenie terenu zieleni ,
f)  modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej, 

2)  oczekiwane rezultaty: 
a)  poprawa wizerunku terenu oraz jako ci ycia mieszka ców i innych u ytkowników, 
b)  poprawa parametrów u ytkowych i estetycznych zabudowy, 
c)  poprawa stanu technicznego istniej cej substancji budowlanej oraz uzupe nienie pierzei, 
d)  poprawa wyposa enia terenu w ziele ,
e)  wyeksponowanie warto ci kulturowych istniej cej zabudowy, 

3) parametry zabudowy uj te zosta y w punkcie 7  

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
realizacja nowej zabudowy poprzedzona badaniami geotechnicznymi z okre leniem wp ywu  
na stateczno  skarp 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1)   zaleca si  ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej,
2)    w granicach terenu wyst puj  obszary czynnych i potencjalnych zagro e  osuwania si  mas 

ziemnych, 

3)   istniej ce kana y: sanitarny ∅ 0,20 m i deszczowy ∅ 0,40 m-zaleca si  pas wolny od zabudowy  
i od zieleni wysokiej o szeroko ci co najmniej 4 m od skrajni kana ów oraz umo liwienie dojazdu 
dla celów eksploatacyjnych o szeroko ci 3 m, 

4)   istniej cy ciep oci g 2x ∅ 600 mm-zaleca si  umo liwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych  
o szeroko ci 3 m  

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 004                      2. POWIERZCHNIA 3,35 ha
3. PRZEZNACZENIE

ZP62 teren zieleni urz dzonej 

4. FUNKCJE WY CZONE 
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM
nie ustala si

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
1)   stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7,11,12, 
2)   ci g pieszy cz cy ulic  Maryli (017-KD80) mi dzy terenami  007-M22 i 008-M22 z ulic  Struga 

(poza granicami planu) - jak na rysunku planu, 
3)   ci g pieszy cz cy ulic  Maryli z ci giem pieszym na terenie  003-M/U31 - jak na rysunku planu, 
4)   ci g pieszy cz cy ci g pieszy opisany w pkt 6.3 z terenami zielonymi po o onymi po wschodniej 

granicy planu - jak na rysunku planu,          
5)   ci g pieszy cz cy ulic  Telimeny (018-KD80) z projektowan  ulic  dojazdow  015-KD80  

- jak na rysunku planu 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: 

a)   maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci 4 m od linii rozgraniczaj cej  teren ulicy Maryli 
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(017-KD80), 
b)   maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci 10 m od linii rozgraniczaj cej  teren 007- M22,       
c)  maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci 30 m od linii rozgraniczaj cej teren ulicy Maryli 

(017-KD80), 
d)   maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci 19 m od linii rozgraniczaj cej  teren 006-M22         

- jak na rysunku planu, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: jak w pkt 8, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 90% powierzchni terenu, 
4) intensywno  zabudowy:      minimalna: nie ustala si ,         maksymalna: 2,5 dla terenu 

ograniczonego liniami zabudowy, 
5) wysoko  zabudowy:            minimalna: nie ustala si ,         maksymalna: 10 m, 
6) formy zabudowy: dowolne, 
7) kszta t dachu: stromy, 
8) inne : dla budynku obs uguj cego u ytkowników maksymalna powierzchnia zabudowy 250 m²  

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Telimeny (018-KD80), od ulicy Maryli (017 KD80), od projektowanej 

ulicy dojazdowej 015-KD80, od ulicy Struga (poza granicami planu), 
2) parkingi: wyklucza si ,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie, 

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
1)  cz  terenu  obj ty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  

– jak na rysunku planu, 
2)   zakaz makroniwelacji, 
3)   uk ad zieleni nie mo e tworzy  przeszkody utrudniaj cej przep yw powietrza w dó  zbocza,     
4)   wprowadzenie nieregularnych grup drzew 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1) ma a architektura: dopuszcza si ,
2) no niki reklamowe: zakaz lokalizacji, 
3) tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 
4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si ,
5) ziele : dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI 
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
istniej cy gazoci g redniego ci nienia wraz ze stref  kontrolowan   - zagospodarowanie zgodnie  
z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
istniej cy wodoci g o rednicy ∅1000 mm - zakaz zabudowy w odleg o ci 5 m od skrajni wodoci gu
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18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1)   w granicach terenu wyst puj  obszary potencjalnych zagro e  osuwania si  mas ziemnych, 

2)   istniej ce  kana y: sanitarny ∅ 0,20 m i deszczowy ∅ 0,40 m-zaleca si  pas wolny od zieleni 
wysokiej o szeroko ci co najmniej 4 m od skrajni kana ów oraz umo liwienie dojazdu dla celów 
eksploatacyjnych o szeroko ci 3 m, 

3)   istniej ce ciep oci gi 2x ∅ 600 mm i 2x ∅ 150 mm- zaleca si  umo liwienie dojazdu dla celów 
eksploatacyjnych o szeroko ci 3 m, 

4)   zaleca si  ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 005           2. POWIERZCHNIA 0,52 ha 
3. PRZEZNACZENIE

M23 tereny zabudowy mieszkaniowej 

4. FUNKCJE WY CZONE 
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM
nie ustala si

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy:  maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczaj cej teren  004-ZP62  

z zastrze eniem pkt 17.1 - jak na rysunku planu, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie 30%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni dzia ki, 
4) intensywno  zabudowy:    minimalna: nie ustala si ,          maksymalna: 0,6, 
5) wysoko  zabudowy:   minimalna: nie ustala si ,       maksymalna:  w obszarze „a” -  12 m,       

                                                                                                            w obszarze „b” -  14,5 m, 
6) formy zabudowy: dowolne, 
7) kszta t dachu: od strony pó nocnej – stromy, na pozosta ej cz ci - dowolny, 
8) inne: linie podzia u wewn trznego  oddzielaj ce tereny „a” i „ b” o ró nych wysoko ciach 

zabudowy – jak na rysunku planu   

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Telimeny (018KD80), 
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie, 

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
1)   cz  terenu  obj ta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  

- jak na rysunku planu, 
2)   w zagospodarowaniu terenu nale y uwzgl dni  ziele  do utrzymania i wprowadzenia  

- jak na rysunku planu, 
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3)   zakaz makroniwelacji za wyj tkiem prac ziemnych zwi zanych z posadowieniem budynków  
i ich obs ug  komunikacyjn

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI 
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA  
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
1)   zakaz zabudowy w odleg o ci 5 m od skrajni istniej cego wodoci gu o rednicy ∅1000 mm 

(przebiegaj cego w  terenie 004-ZP62), 
2)   realizacja nowej zabudowy poprzedzona badaniami geotechnicznymi z okre leniem wp ywu  

na stateczno  skarp, 
3)   nale y zachowa  nat enie odp ywu wód opadowych odpowiadaj ce wspó czynnikowi sp ywu  

w stanie istniej cym zainwestowania terenu, maksymalnie w wielko ci 0,30, 
4)   dopuszcza si  zabudow  na granicy dzia ek budowlanych z uwzgl dnieniem pkt 7.1 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1)   zaleca si  wprowadzenie na powierzchni biologicznie czynnej nieregularnych grup drzew  

i krzewów, 
2)   zaleca si  sytuowanie zabudowy w najwy ej po o onej cz ci terenu, 
3)   w granicach terenu wyst puj  obszary czynnych i potencjalnych zagro e  osuwania si  mas 

ziemnych, 
4)   zaleca si  ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 006           2. POWIERZCHNIA 0,52 ha 
3. PRZEZNACZENIE

M22 teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 

4. FUNKCJE WY CZONE 
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w punkcie 7 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7, 11  

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy:  

a) maksymalna nieprzekraczalna w pó nocnej cz ci terenu dost pnego z ulicy Telimeny  
(018-KD80) w odleg o ci minimalnej 34 m i maksymalnej 38 m od linii rozgraniczaj cej teren 
ulicy 017-KD80 (ulica Maryli), 

b) maksymalna nieprzekraczalna w pó nocnej cz ci terenu dost pnego z ulicy Telimeny  
(018-KD80) w linii rozgraniczaj cej teren 004-ZP62 z zastrze eniem pkt 17.2, 

c) maksymalna nieprzekraczalna dla terenu dost pnego z ulicy Maryli (017-KD80) w odleg o ci
minimalnej 25 m i maksymalnej 28 m od linii rozgraniczaj cej teren 017-KD80 (ulica Maryli), 

d) maksymalna nieprzekraczalna dla terenu dost pnego z ulicy Maryli (017-KD80) w odleg o ci
minimalnej 4 m i maksymalnej 7 m od linii rozgraniczaj cej teren 017-KD80 (ulica Maryli)        
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– jak na rysunku planu, 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki:                                          

a)    dla terenu po o onego na pó noc od linii zabudowy okre lonej w pkt 1a - maksymalnie 30%,   
b)    na pozosta ym terenie - maksymalnie 40%,   

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni dzia ki, 
4) intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: dla terenu po o onego  

na pó noc od linii zabudowy okre lonej
w pkt 1a: 0,6; na pozosta ym terenie: 0,7,   

5) wysoko  zabudowy:       minimalna: nie ustala si ,   maksymalna: 12 m, 
6) formy zabudowy: dowolne, 
7) kszta t dachu: stromy  

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Maryli(017-KD80), od ulicy Telimeny (018-KD80),  
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie, 

pozosta e: zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
zakaz makroniwelacji za wyj tkiem prac ziemnych zwi zanych z posadowieniem budynków  
i ich  obs ug  komunikacyjn

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI 
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
istniej cy gazoci g redniego ci nienia wraz ze stref  kontrolowan   - zagospodarowanie zgodnie  
z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
1)   zakaz lokalizacji wolnostoj cych, wielkogabarytowych no ników reklamowych, 

2)   zakaz zabudowy w odleg o ci 5 m od skrajni istniej cego wodoci gu o rednicy ∅1000 mm 
(przebiegaj cego w terenie 004-ZP62), 

3) realizacja nowej zabudowy poprzedzona badaniami geotechnicznymi z okre leniem wp ywu  
na stateczno  skarp 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1)   zaleca si  zachowanie istniej cej powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabudowy 

istniej cej, 

2)   istniej cy ciep oci g 2x∅ 600 mm - zaleca si  umo liwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych  
o szeroko ci 3 m, 

3)   zaleca si  ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 007           2. POWIERZCHNIA 0,39 ha 
3. PRZEZNACZENIE

M22 teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 

4. FUNKCJE WY CZONE 
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM
zabudowa i  zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w punkcie 7 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: 

a)   maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci 30 m od linii rozgraniczaj cej teren 017-KD80  
(ul. Maryli), 

b)   maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci minimalnej 4 m i maksymalnej 8 m od linii 
rozgraniczaj cej teren 017-KD80 (ul. Maryli), 

c)   maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci 17 m od linii rozgraniczaj cej teren 004-ZP62        
- jak na rysunku planu,   

2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie 40%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni dzia ki, 
4) intensywno  zabudowy:   minimalna: nie ustala si ,          maksymalna: 0,7, 
5) wysoko  zabudowy:         minimalna: nie ustala si ,          maksymalna:12 m, 
6) formy zabudowy: dowolne, 
7) kszta t dachu: stromy  

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Maryli (017-KD80),  
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie, 
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie, 

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
zakaz makroniwelacji za wyj tkiem prac ziemnych zwi zanych z posadowieniem budynków  
i ich obs ug  komunikacyjn

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI 
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 
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16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
istniej cy gazoci g redniego ci nienia wraz ze stref  kontrolowan   - zagospodarowanie zgodnie  
z przepisami odr bnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
 nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1)   zaleca si  zachowanie istniej cej powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabudowy 

istniej cej, 
2)   zaleca si  ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 008           2. POWIERZCHNIA 2,53 ha
3. PRZEZNACZENIE

M22 teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 

4. FUNKCJE WY CZONE 
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni  okre lone w punkcie 7 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7, 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: 

a)   maksymalna nieprzekraczalna w pó nocno-wschodniej cz ci terenu w odleg o ci 30 m od linii 
rozgraniczaj cej teren 017-KD80   (ul. Maryli),   

b)  maksymalna nieprzekraczalna w pó nocno-wschodniej cz ci terenu w odleg o ci 8 m  
od   pó nocnej linii rozgraniczaj cej teren 017-KD80 (ul. Maryli), 

c)  maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci 6,5 m od po udniowej linii rozgraniczaj cej teren 
017-KD80 (ul. Maryli), 

d)  maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci 4 m od zachodniej linii rozgraniczaj cej teren
017-KD80 (ul. Maryli)                                                                                                  

     – jak na rysunku planu , 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie 40%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:  

      a)   dla terenu po o onego w OSTAB: 70% powierzchni dzia ki, 
      b)   dla pozosta ego terenu: 40% powierzchni dzia ki, 

4) intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,        maksymalna: 0,7,  
5) wysoko  zabudowy:       minimalna: nie ustala si ,        maksymalna:12 m, 
6) formy zabudowy: dowolne, 
7) kszta t dachu: stromy  

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Maryli (017-KD80), od ulicy Pana Tadeusza (016-KD80),  
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie, 
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8) zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie, 
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pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
1)   cz  terenu  obj ta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 

- jak na rysunku planu, 
2)   zakaz makroniwelacji za wyj tkiem prac ziemnych zwi zanych z posadowieniem budynków  

i ich obs ug  komunikacyjn ,
3)  zachowanie warto ciowego drzewostanu  

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI 
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
1)   realizacja nowej zabudowy poprzedzona badaniami geotechnicznymi z okre leniem wp ywu  

na stateczno  skarp, 

2)   istniej cy wodoci g o rednicy ∅1000 mm - zakaz zabudowy w odleg o ci 5 m od skrajni 
wodoci gu

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1)   zaleca si  zachowanie istniej cej powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabudowy 

istniej cej, 
2)   zaleca si  ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej,
3)   w granicach terenu wyst puj  obszary czynnych i potencjalnych zagro e  osuwania si  mas 

ziemnych 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 009           2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. PRZEZNACZENIE

KX teren ci gu pieszo – jezdnego i rowerowego  

4. FUNKCJE WY CZONE 
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM
nie ustala si

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7, 12 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1)   linie zabudowy: nie dotyczy, 
2)   wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: nie dotyczy, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 
4)   intensywno  zabudowy: nie dotyczy, 
5)   wysoko  zabudowy: nie dotyczy, 
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6)   formy zabudowy: nie dotyczy, 
7)   kszta t dachu: nie dotyczy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1)   dost pno  drogowa: od ulicy Maryli (017-KD80), od ulicy Pana Tadeusza (016-KD80), 
2)   parkingi: wyklucza si ,
3)   zaopatrzenie w wod : nie dotyczy, 
4)   odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5)   odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej, 
6)   zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej, 
7)   zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy, 
8)   zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy, 
9)   gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie, 

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
realizacja ci gu z wykluczeniem materia ów bitumicznych 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: dopuszcza si ,
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si ,
5)   ziele : dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania  

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI 
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
 nie ustala si

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 010           2. POWIERZCHNIA 0,48 ha 
3. PRZEZNACZENIE

M22 teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 

4. FUNKCJE WY CZONE 
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM
nie ustala si
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6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7 i 11  

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1)   linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci 6,5 m od linii rozgraniczaj cej teren 

017-KD80 (ul. Maryli) – jak na rysunku planu, 
2)   wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie 40%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni dzia ki, 
4)   intensywno  zabudowy:  minimalna: nie ustala si ,        maksymalna: 0,7,  
5)   wysoko  zabudowy:        minimalna: nie ustala si ,        maksymalna:12 m,  
6)   formy zabudowy: dowolne, 
7)   kszta t dachu: stromy  

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dost pno  drogowa: od ulicy Maryli (017-KD80), od ulicy Pana Tadeusza (016-KD80),  

z ci gu pieszo-jezdnego 009-KX, 
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 
4) odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej, 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej, 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8)   zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9)   gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie, 

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje si  zasady ogólne 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania  

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI 
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
 nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1)   zaleca si  zachowanie istniej cej powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabudowy 

istniej cej, 
2)   zaleca si  ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 011           2. POWIERZCHNIA 0,02 ha 
3. PRZEZNACZENIE

KX teren ci gu pieszego                                                                             

4. FUNKCJE WY CZONE 
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM
nie ustala si

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7, 11, 12 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1)   linie zabudowy: nie dotyczy, 
2)   wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: nie dotyczy, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 
4)   intensywno  zabudowy: nie dotyczy, 
5)   wysoko  zabudowy: nie dotyczy, 
6)   formy zabudowy: nie dotyczy, 
7)   kszta t dachu: nie dotyczy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1)   dost pno  drogowa: od ulicy Maryli (017-KD80), od ulicy Pana Tadeusza (016-KD80), 
2)   parkingi: wyklucza si ,
3)   zaopatrzenie w wod : nie dotyczy, 
4)   odprowadzenie cieków: nie dotyczy, 
5)   odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej, 
6)   zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej, 
7)   zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy, 
8)   zaopatrzenie w ciep o: nie dotyczy, 
9)   gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie, 

pozosta e: zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10)  planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje si  zasady ogólne 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: zakaz lokalizacji, 
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si ,
5)   ziele : dopuszcza si

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania  

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI 
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala si

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 012           2. POWIERZCHNIA 0,87 ha 
3. PRZEZNACZENIE

M22 teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 

4. FUNKCJE WY CZONE 
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM
nie ustala si

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt:7, 11  

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1)   linie zabudowy:

a)   maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci 5m od linii rozgraniczaj cej teren 017-KD80        
(ul. Maryli), 

b)   maksymalna nieprzekraczalna w odleg o ci 4m od linii rozgraniczaj cej teren 016-KD80  
(ul. Pana Tadeusza)                                                                                                                      
– jak na rysunku planu,                                                                       

2)   wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie 40%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:  40% powierzchni dzia ki, 
4)   intensywno  zabudowy:   minimalna: nie ustala si ,        maksymalna: 0,7, 
5)   wysoko  zabudowy:         minimalna: nie ustala si ,        maksymalna:12 m, 
6)   formy zabudowy: dowolne, 
7)   kszta t dachu: stromy 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1)   dost pno  drogowa: od ulicy Maryli (017-KD80), od ulicy Pana Tadeusza (016-KD80), od ulicy 

Telimeny (018-KD), 
2)   parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3)   zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 
4)   odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej, 
5)   odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie, 
6)   zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej, 
7)   zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8)   zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9)   gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie, 

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
stosuje si  zasady ogólne 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania  
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14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI 
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
1)   zaleca si  zachowanie istniej cej powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabudowy 

istniej cej, 
2)   zaleca si  ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep owniczej

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 013                      2. POWIERZCHNIA 0,04 ha 
3. PRZEZNACZENIE

M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-us ugowej zawieraj cy tereny mieszkaniowe 
M22 i us ugowe U33  

4. FUNKCJE WY CZONE  
1)   ma e hurtownie do 2000 m

2
 powierzchni, 

2)   obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m
2
,

3)   salony samochodowe (z serwisem) 

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY 
Z PLANEM 
nie ustala si

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt: 7 i 11 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1)   linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 
2)   wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki: maksymalnie 40%, 
3)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:  40% powierzchni dzia ki, 
4)   intensywno  zabudowy: minimalna: nie ustala si ,        maksymalna:  0,7  
5)   wysoko  zabudowy:       minimalna: nie ustala si ,        maksymalna:15m,  
6)   formy zabudowy: dowolne, 
7)   kszta t dachu:  dowolny 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy 

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1)   dost pno  drogowa: od ulicy Pana Tadeusza (016-KD80), 
2)   parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa y,
3)   zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej, 
4)   odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej, 
5)   odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie, 
6)   zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej, 
7)   zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
8)   zaopatrzenie w ciep o: z sieci ciep owniczej lub z niskoemisyjnych róde  lokalnych, 
9)   gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na sk adowisko miejskie, 

pozosta e – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
10) planowane urz dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 
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10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
1)   wzd u  pó nocno zachodniej granicy terenu nale y wprowadzi  szpaler drzew stanowi cy ci g

cz cy OSTAB, 
2)   zakaz makroniwelacji  

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania  

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI 
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA  
nie dotyczy 

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU 
nie dotyczy 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala si

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 014                                                                                             2. POWIERZCHNIA 0,92 ha
3. PRZEZNACZENIE 

KD83 teren ulicy g ównej – ulica ostowicka 

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1)   szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 16 m do 43 m – jak na rysunku planu, 
2)   pr dko  projektowa: 60 km/h, 
3)   przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 
4)   dost pno  do terenów przyleg ych: ograniczona do jednego zjazdu po stronie wschodniej i trzech 

po stronie zachodniej, 
5)   wyposa enie : chodniki, cie ka rowerowa 

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM 
poprzez skrzy owanie z ul. Armii Krajowej i ul. Kartusk

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
wody opadowe odprowadzi  do kanalizacji deszczowej 

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI  
teren cz ciowo obj ty granicami obszaru rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury  
technicznej: 
1) planowane dzia ania: 

a) wprowadzenie ma ej architektury i o wietlenia, 
b) renowacja, modernizacja jezdni, wbudowanie elementów zagospodarowania terenu, posadzki, 

zieleni, 
c) modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury technicznej, 
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2) oczekiwane rezultaty: 
a) poprawa wizerunku terenu, 
b) poprawa stanu technicznego, parametrów u ytkowych i estetycznych ulicy, 
c) uporz dkowanie przestrzeni publicznych, 

3) parametry uj te zosta y w punkcie 4 

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: zakaz lokalizacji wolnostoj cych, wielkogabarytowych no ników reklamowych, 
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si ,
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si ,
5)   ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
zaleca si  przeniesienie i wyeksponowanie w innym miejscu g azu narzutowego le cego przy 
budynku przy ul. ostowickiej nr 8  

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 015           2. POWIERZCHNIA 0,10 ha 
3. PRZEZNACZENIE

KD80 teren projektowanej ulicy dojazdowej 

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1)   szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 8 m do 15 m – jak na rysunku planu, 
2)   pr dko  projektowa: 30 km/h, 
3)   przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4)   dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5)   wyposa enie: chodniki, plac do zawracania 

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM 
poprzez skrzy owanie z ul. ostowick  (na prawe skr ty)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
wody opadowe odprowadzi  do kanalizacji deszczowej 

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala si

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: dopuszcza si ,
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si ,
4)   urz dzenia techniczne : dopuszcza si ,
5)   ziele  : dopuszcza si
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11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU  
nie dotyczy, 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala si

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 016           2. POWIERZCHNIA 0,50 ha 
3. PRZEZNACZENIE

KD80 teren ulicy dojazdowej – ul. Pana Tadeusza  

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1)   szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: od 8 m do10 m – jak na rysunku planu, 
2)   pr dko  projektowa: 30 km/h, 
3)   przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4)   dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5)   wyposa enie: chodniki 

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM 
poprzez skrzy owania z ul. ostowick  i ul. Telimeny 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
wody opadowe odprowadzi  do kanalizacji deszczowej 

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala si

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: dopuszcza si ,
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si ,
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si ,
5)   ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala si
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 017           2. POWIERZCHNIA 0,37 ha 
3. PRZEZNACZENIE

KD80 teren ulicy dojazdowej – ul. Maryli 

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1)   szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: 10 m, 
2)   pr dko  projektowa: 30 km/h, 
3)   przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
4)   dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
5)   wyposa enie: chodniki, plac do zawracania 

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM 
poprzez skrzy owanie z ul. Telimeny  

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
wody opadowe odprowadzi  do kanalizacji deszczowej 

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala si

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: dopuszcza si ,
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si ,
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si ,
5)   ziele  : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala si

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO SIEDLCE - REJON ULIC STRUGA, OSTOWICKIEJ I PANA 
TADEUSZA W MIE CIE GDA SKU

NR EW. PLANU 1220 
1. NUMER 018           2. POWIERZCHNIA 0,05 ha 
3. PRZEZNACZENIE

KD80 teren ulicy dojazdowej – fragment ul. Telimeny 

4. PARAMETRY I WYPOSA ENIE
1)   szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: nie dotyczy, 
2)   pr dko  projektowa: nie dotyczy, 
3)   przekrój: nie dotyczy, 
4)   dost pno  do terenów przyleg ych: bez ogranicze ,
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5)   wyposa enie : chodnik, plac do zawracania 

5. POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM 
poprzez skrzy owanie z ul. Pana Tadeusza 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
wody opadowe odprowadzi  do kanalizacji deszczowej 

8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI  
nie ustala si

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania 

10. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1)   ma a architektura: dopuszcza si ,
2)   no niki reklamowe: dopuszcza si ,
3)   tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si ,
4)   urz dzenia techniczne: dopuszcza si ,
5)   ziele : dopuszcza si

11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy, 

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU  
nie dotyczy 

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala si

§ 7

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1) część grafi czna - rysunek planu Siedlce - rejon ulic 
Struga, Łostowickiej i Pana Tadeusza w mieście 
Gdańsku w skali 1:1000 (załącznik nr 1),

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2),

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich fi nansowania (załącznik nr 3).

§ 8

  Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 
uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Miasta Gdańska.

§ 9

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/1246/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Siedlce – rejon ulic Struga, Łosto-
wickiej i Pana Tadeusza w mieście Gdańsku

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu

Pierwsze wyłożenie projektu planu do publicznego wglą-
du w dniach od 04.05.2006 r. do 01.06.2006 r. w wyniku 
rozpatrzenia i uwzględnienia części uwag skutkowało 
sporządzeniem nowego projektu planu i powtórzeniem 
procedury zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Uwagi wniesione na etapie wyłożenia nowego 
projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 
05 stycznia 2007 r. do 02 lutego 2007 r.:
1. Pismem z dnia 16.01.2007 r. (data wpływu do BRG 

24.01.2007 r.) Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
– siedziba przy ul. Powstańców Warszawskich 3, 80-101 
Gdańsk wnosi następujące uwagi:

 protestuje przeciw przeznaczeniu terenu oznaczonego 
nr 005 pod zabudowę mieszkaniową, gdyż zabudowa 
o wysokości 14,5 m na skarpie może spowodować 
zagrożenie osuwania się mas ziemnych, co jest niebez-
pieczne dla budynków położonych przy ul. Szarej 5, 7, 
9 i 27 oraz grozi pozbawieniem światła słonecznego 
mieszkań niższych kondygnacji budynków przy Szarej 
27 i Szarej 5.

 Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone uwagi w 
sposób następujący:

 uwagi nieuwzględnione.
2. Pismem z dnia 31.02.2007 r. (data wpływu do BRG 

02.02.2007 r.) państwo Juraczko Katarzyna, Juraczko 
Kazimiera, Juraczko Zygmunt 
2.1 protestują przeciwko drogowemu połączeniu ozna-

czonemu w planie 009-KX, gdyż wówczas ich dom 
będzie w odległości mniejszej niż 4 m od drogi oraz 
połączenie takie zagrozi wiązowi, który Wojewódzki 
Konserwator Przyrody uzna niebawem za pomnik 
przyrody,

2.2 postulują aby wszystkie możliwe tereny przezna-
czyć na budowę parku, boisk i placów zabaw dla 
dzieci.

 Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone uwagi 
w sposób następujący:

 uwagi nieuwzględnione.
3. Pismem z dnia 14.02.2007 r. (data wpływu do BRG 

19.02.2007 r.) mieszkańcy ulicy Szarej, Łużyckiej, Or-
nitologów i Kochanowskiego w liczbie 269 podpisów 
(lista w załączeniu) składają protest przeciwko:
3.1 wprowadzeniu na gruntach przy ul. Szarej od nr 22 

do nr 26 innej zabudowy niż obecna, stara zabudo-
wa,

3.2 wprowadzeniu jakiejkolwiek zabudowy na teren 
005, który jest odpowiedni dla funkcji sportu,

3.3 zabudowie na terenie przyległym do ul. Maryli i 
istniejącego przejścia pieszego,

3.4 rozwiązaniu ul. Maryli,
3.5 rozwiązaniu Parku na styku ul. Łostowickiej, gdyż 

zagraża osunięciu się skarpy oraz domagają się:
3.6 wprowadzenia przejścia od ul. Szarej i ul. Armii 

Krajowej,

3.7 objęcia projektem architektonicznym Parku od 
ul. Malczewskiego do ul. Łostowickiej.

Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone uwagi w 
sposób następujący:
uwagi nieuwzględnione.
4. Pismem z dnia 06.02.2007 r. (data wpływu do BRG 

13.02.2007 r.) pan Tadeusz Kochanek składa krytyczne 
uwagi:
4.1 do projektu komunikacyjnego protestując przeciw 

przeznaczeniu działki gminnej na zabudowę miesz-
kaniową zamiast jak pierwotnie była przeznaczona 
na komunikację i zarzucając zaniechanie przez 
Gminę starań w celu odkupienia działki 1291 i pra-
widłowego połączenia z ul. Pana Tadeusza,

4.2 protestuje przeciw połączeniu pieszo – jezdno rowe-
rowym 009-KX, gdyż zagraża pomnikowi przyrody 
Gmina przez odstąpienie od tego połączenia nie 
poniesie strat, gdyż wnoszący uwagi i jego sąsiad 
złożyli ofertę zakupu tego terenu a za uzyskane pie-
niądze Gmina może kupić od innego prywatnego 
właściciela teren i wykonać przedłużenie ul. Maryli 
oraz oprotestowuje ewentualny ciąg pieszy 009-KX, 
gdyż będzie on dublował ciąg 011-KX a sypanie soli 
zimą zaszkodzi pomnikowi przyrody,

4.3 oprotestowuje połączenie drogowe, gdyż będzie 
ono w odległości 3,3 m od terenu działki przy ul. 
Pana Tadeusza 102 i 1,5m od tarasu domu przy ul. 
Pana Tadeusza 100 (działka wnoszącego uwagi),

4.4 protestuje przeciw zajmowaniu się ul. Łostowicką, 
gdyż już wszystko w sprawie jej budowy jest prze-
sądzone,

4.5 protestuje przeciw pominięciu w planie ulic Struga, 
Szarej i Telimeny,

4.6 protestuje przeciw szerokości ul. Pana Tadeusza 10 
m, zamiast 8 m,

4.7 protestuje przeciw nieuwzględnieniu pomnika 
przyrody,

4.8 zarzuca zmniejszenie w całym planie powierzchni 
biologicznie czynnej,

4.9 protestuje przeciw dopuszczeniu 0% powierzchni 
biologicznie czynnej na terenie 001-P/U41,

4.10 protestuje przeciw uszczupleniu parku poprzez 
projektowanie ulicy 015-KD80 i powiększeniu 
terenu przemysłowego 001-P/U41,

4.11 protestuje przeciw zabudowie parkowej o po-
wierzchni do 250 m2, uważa, że należy wykluczyć 
tam możliwość zabudowy gastronomicznej,

4.12 zarzuca uszczuplenie parku przez dopuszczeni na 
terenie 005-M23 zabudowy wielorodzinnej, uwa-
ża, że można tu dopuścić co najwyżej zabudowę 
jednorodzinną.

Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone uwagi w 
sposób następujący:
uwaga 4.6 uwzględniona, pozostałe uwagi nieuwzględ-
nione.
5. Pismem z dnia 7.02.2007 r. (data wpływu do BRG 

8.02.2007 r.) Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” z 
siedzibą przy ul. Kartuskiej 197/2, 80-122 Gdańsk,
(z dołączoną listą podpisów mieszkańców popierają-
cych projekt m.p.z.p. nr 1220 – w załączeniu) 
-  popiera rozwiązania zawarte w projekcie planu opi-

sując swój pogląd w trzech uwagach.
Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone uwagi w 
sposób następujący:
 uwagi uwzględnione.
6. Pismem z dnia 22.01.2007 r. (data wpływu do BRG 

23.01.2007 r.) Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
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z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wałowej 41/43, 80-858 
Gdańsk - informuje, że przez tereny 007-M22, 004-
ZP62, 006-M22 przebiega gazociąg średniego ciśnienia 
DN 400. Gazociąg winien mieć zagwarantowaną strefę 
kontrolną o szerokości minimum 3,5 m. Strefa ta winna 
być niezabudowana, o nawierzchni przepuszczalnej.

Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożoną uwagę w 
sposób następujący:
uwaga uwzględniona.
7. Pismem z dnia 12.02.2007 r. Liga Ochrony Przyrody 

z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk  
- protestuje przeciw sprzedaży zieleni, obecnie ciągu 

pieszego w części zajętego przez właścicieli przyle-
głych działek.

Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone uwagi w 
sposób następujący:
uwagi uwzględnione.
8. Pismem z dnia 06.02.2007 r. (data wpływu do BRG 

12.02.2007 r.) pani Danuta Saldzień składa uwagi w 
sprawie
8.1 poparcia dla rozwiązań planu dotyczących terenu 

działek 7/1, 7/2 i 7/3,
8.2 wnosi o zatwierdzenie planu w wyłożonej wersji 

– w razie zmienionej wersji będzie protestować i 
starać się o nie zatwierdzenie innego projektu.

Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone uwagi w 
sposób następujący:
uwagi uwzględnione.
9. Pismem z dnia 12.02.2007 r. (data wpływu do BRG 

16.02.2007 r.) państwo Mirosław i Małgorzata Piątkow-
scy zgłaszają protest przeciwko uchwaleniu przedsta-
wionego planu wnosząc o:
9.1 uwzględnienie w planie ulic Telimeny, Struga i 

Szarej,
9.2 likwidację drogi 015-KD80,
9.3 wprowadzenie w karcie terenu 001 minimum 15% 

powierzchni biologicznie czynnej,
9.4 wykreślenie funkcji gastronomii z zabudowy na 

potrzeby parku i ograniczenie jej do 60 m²,
9.5 zapis grafi czny strefy gazociągu,
9.6 wykreślenie zapisu „dach stromy”,
9.7 przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy w 

terenie 003 w stronę ul. Szarej, nie zgadzają się z 
linią zabudowy w terenie 006-M22,

9.8 zwiększenie obszaru parku o teren drogi 015-
KD80,

9.9 inne rozwiązanie komunikacyjne połączenia ul. 
Maryli i Pana Tadeusza,

9.10 usunięcie zapisu o ciągu pieszo-jezdnym 009-KX,
9.11 wykreślenie ciągu pieszego na osi PN-PD w par-

ku,
9.12 wyłączenie ciągów pieszych z powierzchni par-

ku,
9.13 zmianę zabudowy terenu 005-M23 na M22,
9.14 obniżenie wysokości zabudowy na terenie 005-

M23,
9.15 zmiana zapisu co do dachów w terenie 005-M23,
9.16 uniemożliwienie zabudowy na działce 7/3,
9.17 wykreślenie zapisu o zabudowie na granicy dzia-

łek,
9.18 wykonanie wariantowej analizy fi nansowej szcze-

gólnie co do działki 9/5
Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone uwagi w 
sposób następujący:
uwaga 9.6 uwzględniona, pozostałe uwagi nieuwzględ-
nione.

10. Pismem z dnia 16.02.2007 r. (data wpływu do BRG 
16.02.2007 r.) mieszkańcy ul. Pana Tadeusza 114-120 
w Gdańsku (lista w załączeniu)
-  protestują przeciw podżeganiu do zagarnięcia ich 

mienia przez grupę mieszkańców kontestujących 
rozwiązania planu i postulują uchwalenie planu.

Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone uwagi w 
sposób następujący:
uwagi uwzględnione.
11. Pismem z dnia 10.02.2007 r. (data wpływu do BRG 

16.02.2007 r.) państwo Marek i Barbara Kurant wnoszą 
następujące uwagi:
11.1 w terenie 006-M22 winno się przesunąć granicę 

o 2 m na północ,
11.2 proponują odsunąć linię zabudowy w terenie 

006-M22 o min. 8-10 m,
11.3 proponują odsunąć linię zabudowy pomiędzy 

terenami 005-M23 i 006-M22.
  Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone 

uwagi w sposób następujący:
  uwagi nieuwzględnione.

12. Pismem z dnia 07.02.2007 r. (data wpływu do BRG 
16.02.2007 r.) p. Marek Dylik
-  wyraża w imieniu swojego mandanta poparcie dla 

rozwiązań planu i protest  w sprawie działań Stowa-
rzyszenia „Park na Zboczu”. Wnosi o uchwalenie 
planu.

Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone uwagi w 
sposób następujący:
uwagi uwzględnione.
13. Pismem z dnia 30.01.2007 r. (data wpływu do BRG 

16.02.2007 r.) mieszkańcy na dziesięciu jednakowo 
brzmiących pismach wnoszą o przywrócenie rozwią-
zań nieobowiązującego planu z 1994 r. w następują-
cych kwestiach:
13.1 powiększenia parku do 4,5 ha,
13.2 innego rozwiązania komunikacyjne dla ul. Ma-

ryli,
13.3 innej renty planistycznej dla strefy 003 i 006,
13.4 rezygnacji z zabudowy w strefi e 005 i 006.

 Popierają stanowisko Stowarzyszenia Parku na Zbo-
czu.

Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone uwagi w 
sposób następujący:
uwagi nieuwzględnione.
14. Pismem z dnia 09.02.2007 r. (data wpływu do BRG 

14.02.2007 r.) mieszkańcy (lista w załączeniu) wnoszą 
o przywrócenie rozwiązań nieobowiązującego planu z 
1994 r. i kontestują plan w następujących kwestiach:
14.1 prognozy fi nansowej możliwości zabudowy na 

terenie 006 i 005,
14.2 proponowana zabudowa pasa rurociągów
14.3 zagrożenia osuwania się skarpy,
14.4 opracowania ekofi zjografi cznego - ruchów ma-

sowych,
14.5 retencji i odprowadzenia wód opadowych
14.6 zgodności planu ze Studium szczególnie w za-

kresie ciągłości planowania przestrzennego (czyli 
kontynuacji funkcji parkowej)

Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone uwagi w 
sposób następujący:
uwagi nieuwzględnione.
15. Pismem z dnia 12.02.2007 r. (data wpływu do BRG 

16.02.2007 r.) Stowarzyszenie Park na Zboczu (w re-
jestracji)
-  nie zgadza się na zabudowę terenów 005-M23 i 

006-M22.
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Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożoną uwagę w 
sposób następujący:
uwaga nieuwzględniona.
16. Pismem z dnia 15.02.2007 r. (data wpływu do BRG 

15.02.2007 r.) komitet reprezentujący mieszkańców 
Osiedla Wzgórze Mickiewicza wraz z listą podpisów 
(w załączeniu)
-  wnosi o uchwalenie planu wypowiadając się bardzo 

szczegółowo (dołączone załączniki grafi czne) co do 
komunikacji, możliwości inwestowania na terenie, 
odnosząc się do najjaskrawszych przykładów dema-
gogii i kłamstw wychwyconych szczególnie podczas 
dyskusji publicznej.

Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożoną uwagę w 
sposób następujący:
uwaga uwzględniona.
17. Pismem z dnia 12.02.2007 r. (data wpływu do BRG 

12.02.2007 r.) komitet reprezentujący mieszkańców 
Osiedla Wzgórze Mickiewicza (wraz z listą podpisów 
– w załączeniu)
-  wnosi o uchwalenie planu przedstawiając 3 uwagi 

opisujące powody konieczności zmian tego rejonu 
miasta.

Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożone uwagi w 
sposób następujący:
uwagi uwzględnione.
18. Pismem z dnia 12.02.2007 r. (data wpływu do BRG 

15.02.2007 r.) GPEC
- informuje o przebiegu ciepłociągu.

 Prezydent Miasta Gdańska rozpatrzył złożona uwagę 
w sposób następujący:

 uwaga uwzględniona.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/1246/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Siedlce – rejon ulic Struga, Łosto-
wickiej i Pana Tadeusza w mieście Gdańsku

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania.

I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:
1. karta terenu nr 014-KD83, teren ulicy głównej ul. Ło-

stowicka o przekroju: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 
z chodnikami i uzbrojeniem – o długości 560 m,
— realizacja fi nansowana z budżetu gminy,
— istnieją możliwości ubiegania się o dofi nansowanie 

z funduszy strukturalnych UE oraz na podstawie 
umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie 
uzbrojenia wodociągowo- kanalizacyjnego i odwod-
nienia – ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

2. karta terenu nr 015KD80, teren ulicy dojazdowej 
o przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnika-
mi, placem do zawracania i uzbrojeniem – o długości 
180 m
— realizacja fi nansowana z budżetu gminy,
— w zakresie uzbrojenia wodociągowo- kanalizacyjne-

go i odwodnienia istnieją możliwości ubiegania się 
o dofi nansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚ 
iGW

3. karta terenu nr 017KD80, teren ulicy dojazdowej, 
ul. Maryli – budowa placu do zawracania

  — realizacja fi nansowana z budżetu gminy
4. karta terenu nr 018KD80, teren ulicy dojazdowej, ul. 

Telimeny – budowa placu do zawracania
  — realizacja fi nansowana z budżetu gminy
5. karta terenu nr 009KX, teren ciągu pieszo – jezdnego 

i rowerowego – o długości 110 m, z odwodnieniem 
– realizacja fi nansowana z budżetu gminy

  W skład uzbrojenia dróg wchodzą:
  — wodociągi
  — kanalizacja sanitarna
  — kanalizacja deszczowa
  — linie elektroenergetyczne
  — ciepłociągi
  — gazociągi
  wraz z urządzeniami sieciowymi.
 Przewody kanalizacji deszczowej realizowane są ze 

środków budżetowych gminy.
 Wodociągi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane 

są ze środków właściciela sieci.
 Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi 

realizowane są przez przedsiębiorstwa energetyczne 
posiadające koncesje.
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 UCHWAŁA Nr 1/V/2010

Rady Miejskiej w Miastku

 z dnia 29 stycznia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastko na 2010 rok.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e” 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 
717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 

420) oraz art. 211, 212, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258 
i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – Rada Miejska 
w Miastku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się DOCHODY budżetu gminy na 2010 r. w wy-
sokości ogółem 53.910.400,- zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 43.745.075,- zł
b) dochody majątkowe w kwocie 10.165.325,- zł

— zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.


