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do dnia 20 lipca 2009r.  zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Płocku kandydatów do 
składu Gminnej Komisji Wyborczej w Radzanowie 

do dnia 23 lipca 2009r.  powołanie przez Komisarza Wyborczego w Płocku Gminnej Komisji 
Wyborczej w Radzanowie 

do dnia 7 sierpnia 2009r.  zgłaszanie wójtowi kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wy-
borczej 

do dnia 7 sierpnia 2009r.  
do godz. 2400 

 zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Radzanowie list kandy-
datów na radnego 

do dnia 16 sierpnia 2009r.  powołanie przez Gminną Komisjć Wyborczą Obwodowej Komisji 
Wyborczej, 

 podanie do publicznej wiadomoċci, w formie obwieszczenia wójta, 
informacji o numerze i granicy obwodów głosowania oraz wyzna-
czonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej 

do dnia 22 sierpnia 2009r.  podanie do publicznej wiadomoċci, w formie obwieszczenia Gmin-
nej Komisji Wyborczej, informacji o zarejestrowanych listach kan-
dydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komi-
tetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z 
ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list 

do dnia 23 sierpnia 2009r.  sporządzenie spisu wyborców oraz powiadomienie wyborców o 
miejscu i czasie jego udostćpnienia 

4 wrzeċnia 2009r.  
o godz. 2400 

 zakoĉczenie kampanii wyborczej 

5 wrzeċnia 2009r.  przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej 
spisu wyborców 

6 wrzeċnia 2009r.  
od godz. 600 do godz. 2000 

 głosowanie 
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UCHWAŁA Nr XLII/591/2009 

RADY MIASTA SIEDLCE 

z dnia 29 maja 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  

ograniczonego ulicami: Graniczną, Północną, Kazimierzowską, pod nazwą „Błonia Siedleckie”, 
obejmującej teren wzdłuż ul. Północnej, na odcinku od granicy drogi gruntowej do ul. Poniatowskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 z póčn. zm.) w związku z uchwałą 
Rady Miasta Siedlce nr XXIX/332/2008 z dnia 25 
kwietnia 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Siedlce obszaru ograni-
czonego ulicami Graniczną, Północną, Kazimie-
rzowską pod nazwą „Błonia Siedleckie” obejmu-
jącej teren wzdłuď ul. Północnej na odcinku od 
granicy drogi gruntowej do ul. Poniatowskiego, 
Rada Miasta Siedlce uchwala, co nastćpuje: 
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Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Po stwierdzeniu zgodnoċci z ustaleniami Stu-
dium Uwarunkowaĉ i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Miasta Siedlce, 
uchwalonego uchwałą nr XXXIX/620/2005 Ra-
dy Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005r., 
uchwala sić zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Siedlce 
obszaru ograniczonego ulicami Graniczną, 
Północną, Kazimierzowską pod nazwą „Błonia 
Siedleckie” obejmującą teren wzdłuď ul. Pół-
nocnej na odcinku od granicy drogi gruntowej 
do ul. Poniatowskiego, zwaną dalej planem, 
rozstrzygając jednoczeċnie o sposobie rozpa-
trzenia uwag do projektu planu oraz sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które naleďą 
do zadaĉ własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania, zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych. 

2. Zmiana planu obejmuje obszar, którego grani-
ce wyznaczają: 

1) od północy: granica strefy ochrony ekolo-
gicznej wyznaczona w Studium Uwarunko-
waĉ i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Siedlce uchwalonym 
uchwałą nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta 
Siedlce z dnia 24 listopada 2005r.; 

2) od wschodu: zachodnia linia rozgraniczają-
ca drogi wewnćtrznej gruntowej; 

3) od południa: północna linia rozgraniczająca 
ul. Północnej; 

4) od zachodu: wschodnia linia rozgraniczają-
ca ul. Poniatowskiego. 

3. Granice obszaru zmiany planu, o którym mowa 
w ust. 2 zawiera rysunek sporządzony w skali 
1:500, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

4. Integralne czćċci niniejszej uchwały stanowią 
załączniki: 

1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu spo-
rządzony w skali 1: 500; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnićcie Rady Miasta 
Siedlce o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnićcie Rady Miasta 
Siedlce o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji, z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych; 

5. W zmianie planu okreċla sić: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego; 

4) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskačniki intensywnoċci zabudowy; 

5) granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrćbnych 
przepisów; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci objćtych planem 
miejscowym; 

7) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów; 

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art.36 
ust. 4; 

11) granice terenów słuďących organizacji im-
prez masowych. 

6. W zmianie planu nie okreċla sić, jako nie doty-
czących obszaru objćtego planem: 

1) granic obszarów wymagających przepro-
wadzenia scaleĉ i podziału nieruchomoċci; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

3) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-
budowy i infrastruktury technicznej; 

5) granic obszarów wymagających przekształ-
ceĉ lub rekultywacji; 
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6) granic terenów pod budowć obiektów han-
dlowych, o których mowa w art.10 ust. 2 
pkt 8; 

7) granic terenów rekreacyjno – wypoczynko-
wych; 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, a takďe ograniczenia dotyczące 
prowadzenia na ich terenie działalnoċci go-
spodarczej, okreċlone w ustawie z dnia 
7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hi-
tlerowskich obozów zagłady. 

§ 2. 

1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o: 

1) budynkach pomocniczych - naleďy przez to 
rozumieć budynki wspomagające funkcjć 
podstawową o powierzchni zabudowy nie 
przekraczającej 25m2 i wysokoċci do 4m; 

2) dobudowie - naleďy przez to rozumieć roz-
budowć istniejącego budynku, której no-
wa funkcja nie jest związana z istniejącą a 
czćċci nie są powiązane komunikacyjnie, 
natomiast mogą wystćpować powiązania 
konstrukcyjne; 

3) działce – naleďy przez to rozumieć ciągły 
obszar gruntu, połoďony w granicach jed-
nego obrćbu, jednorodny pod wzglćdem 
prawnym, wydzielony z otoczenia za po-
mocą linii granicznych; 

4) działce gruntu – naleďy przez to rozumieć 
definicjć zawartą w przepisach szczegól-
nych 

5) inwestycji celu publicznego – naleďy przez 
to rozumieć działania o znaczeniu lokal-
nym (gminnym) i ponadlokalnym (powia-
towym, wojewódzkim i krajowym), stano-
wiące realizacje celów publicznych, o któ-
rych mowa w ustawie o gospodarce nie-
ruchomoċciami; 

6) jednostce terenowej - naleďy przez to ro-
zumieć teren, o wskazanym w planie prze-
znaczeniu, zawarty w liniach rozgranicza-
jących tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania z 
dopuszczeniem dróg wewnćtrznych; 

7) maksymalnej długoċci elewacji budynku - 
naleďy przez to rozumieć najwićkszy nie-
przekraczalny wymiar poziomy elewacji 
budynku (w metrach) mierzony mićdzy 
skrajnymi naroďnikami budynku, przy wy-
okrągleniach naroďnika linią umowną 
przedłuďenia ċciany doĉ dochodzącej; 

8) maksymalnej liczbie kondygnacji – naleďy 
przez to rozumieć najwićkszą nieprzekra-
czalną liczbć kondygnacji uďytkowych 
nadziemnych budynku; 

9) maksymalnej powierzchni zabudowy na 
terenie - naleďy przez to rozumieć najwićk-
szą nieprzekraczalną wartoċć stosunku 
sumy powierzchni zabudowy wszystkich 
obiektów kubaturowych, mierzoną w ob-
rysie zewnćtrznym wszystkich budynków 
istniejących i projektowanych na danym 
terenie (w stanie wykoĉczonym bez tara-
sów, schodów zewnćtrznych, ramp i pod-
jazdów) do powierzchni terenu objćtego tą 
inwestycją; 

10) maksymalnej wysokoċci budynków, obiek-
tów - naleďy przez to rozumieć najwićkszy 
nieprzekraczalny wymiar pionowy budyn-
ku, budynków, obiektu, obiektów, (w me-
trach), mierzony od poziomu terenu przy 
najniďej połoďonym wejċciu do budynku 
lub jego czćċci pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej, do górnej płaszczyzny stropu 
bądč najwyďej połoďonej krawćdzi stropo-
dachu nad najwyďszą kondygnacją uďyt-
kową, łącznie z gruboċcią izolacji cieplnej i 
warstwy ją osłaniającej, albo do najwyďej 
połoďonej górnej powierzchni innego 
przekrycia; 

11) małym, tymczasowym obiekcie usługowo 
- handlowym - naleďy przez to rozumieć 
obiekt budowlany tymczasowy o funkcji 
handlowej lub handlowo – usługowej, po-
siadający maksymalnie jedną kondygnacjć 
nadziemną, o wysokoċci nie wićkszej niď 
3,5m i o powierzchni uďytkowej nie wićk-
szej niď 12m2, o okresie trwania do 120 
dni; 

12) meble uliczne – naleďy przez to rozumieć 
małą architekturć w postaci ławek, koszy 
ċmietnikowych, wiat, tablic, słupów in-
formacyjnych 

13) minimalnym wskačniku powierzchni bio-
logicznie czynnej – naleďy przez to rozu-
mieć wyraďoną w procentach (%) naj-
mniejszą dopuszczalną na terenie wła-
snym inwestycji powierzchnić gruntu ro-
dzimego oraz wody powierzchniowej na 
terenie działki budowlanej, a takďe 50% 
sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów, o powierzchni nie mniejszej niď 
10m2, urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłoďu zapewniającym ich 
naturalną wegetacjć; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 106 – 21082 – Poz. 3036 
 

14) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - na-
leďy przez to rozumieć linić ograniczającą 
obszar, na którym dopuszcza sić lokaliza-
cjć budynków, obiektów oraz okreċlonych 
w ustaleniach planu rodzajów budowli na-
ziemnych nie bćdących liniami przesyło-
wymi i sieciami uzbrojenia terenu, bez 
uwzglćdnienia balkonów, loggii, werand, 
wykuszy, okapów i nadwieszeĉ, wystają-
cych poza obrys budynku, obiektu, nie 
wićcej niď 1,5m oraz schodów zewnćtrz-
nych i ramp przy wejċciach do budynków 

15) obiektach tymczasowych - naleďy przez to 
rozumieć obiekty budowlane przeznaczo-
ne do czasowego uďytkowania w okresie 
krótszym od ich trwałoċci technicznej, 
przewidziane do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a takďe obiekty bu-
dowlane nie połączone trwale z gruntem, z 
wyjątkiem obiektów i budynków towarzy-
szących budowie, lokalizowanych na czas 
nie dłuďszy niď czas budowy; 

16) obiektach wielko kubaturowych - naleďy 
przez to rozumieć obiekty budowlane o 
kubaturze zamknićtej (budynki), czćċciowo 
zamknićtej, otwartej, o formie jednorodnej 
lub niejednorodnej, o kubaturze wićkszej 
niď 20 000m3; 

17) obszarze planu - naleďy przez to rozumieć 
obszar objćty zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ogra-
niczonego ulicami Graniczną, Północną, 
Kazimierzowską, pod nazwą „Błonia Sie-
dleckie, obejmujący teren wzdłuď ul. Pół-
nocnej na odcinku od granicy drogi grun-
towej do ul. Poniatowskiego; 

18) planie - naleďy przez to rozumieć Tekst 
zmiany planu oraz jego czćċć graficzną; 

19) przepisach szczególnych lub odrćbnych - 
naleďy przez to rozumieć inne przepisy po-
za ustawą o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym; 

20) przeznaczeniu terenu - naleďy przez to ro-
zumieć kategorić przeznaczenia terenu, w 
tym mieszczące sić w danym przeznacze-
niu funkcje obiektu, które są dopuszczone 
na danym terenie; 

21) przeznaczeniu podstawowym - naleďy 
przez to rozumieć ustalone w planie prze-
znaczenie przewaďające na danym terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 

22) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleďy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niď 
podstawowe; 

23) reklamie - naleďy przez to rozumieć grafikć 
umieszczoną na materialnym podłoďu lub 
formć przestrzenną niosącą przekaz in-
formacyjno-reklamowy; 

24) reklamie remontowej - naleďy przez to ro-
zumieć reklamć na siatce okrywającej 
rusztowanie budowlane; 

25) rysunku planu - naleďy przez to rozumieć 
graficzny zapis planu na kopii mapy za-
sadniczej w skali 1:500, stanowiący załącz-
nik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały; 

26) słupie ogłoszeniowym – naleďy przez to 
rozumieć szczególny rodzaj noċnika re-
klamy w formie walca o ċrednicy 120 do 
160 cm (na wysokoċci czćċci ekspozycyj-
nej), wysokoċci od 270 do 360 cm dla czć-
ċci ekspozycyjnej i maksymalnej wysoko-
ċci nie przekraczającej 470 cm, słuďący do 
umieszczania ogłoszeĉ i informacji o im-
prezach (wydarzeniach) kulturalnych, 
oċwiatowych lub edukacyjnych oraz re-
klam; 

27) szyldzie reklamowym - naleďy przez to ro-
zumieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad 
witryną lub wejċciem do lokalu/miejsca 
prowadzenia działalnoċci gospodarczej, 
zawierającego grafikć informacyjno - re-
klamową, okreċlająca nazwć i charakter 
prowadzonej działalnoċci; 

28) szyldzie semaforowym - naleďy przez to 
rozumieć szyld reklamowy zamocowany 
do ċciany budynku z płaszczyzną umiesz-
czaną pod kątem do płaszczyzny ċciany 
budynku; 

29) tablicy reklamowej - naleďy przez to rozu-
mieć wydzielone na noċniku lub obiekcie 
płaszczyzny, na której są naklejane lub 
mocowane plakaty reklamowe; 

30) tekst planu – naleďy przez to rozumieć 
treċć niniejszej uchwały; 

31) terenach publicznych - naleďy przez to ro-
zumieć tereny ulic publicznych oraz obsza-
ry o szczególnym znaczeniu dla zaspoko-
jenia potrzeb mieszkaĉców, poprawy jako-
ċci ďycia i sprzyjający nawiązywaniu kon-
taktów społecznych ze wzglćdu na jego 
połoďenie oraz cechy funkcjonalno - prze-
strzenne; 

32) terenie - naleďy przez to rozumieć frag-
ment obszaru planu o okreċlonym prze-
znaczeniu i zasadach zagospodarowania, 
wydzielony na rysunku zmiany planu li-
niami rozgraniczającymi i oznaczony sym-
bolem cyfrowo – literowym; 
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33) terenie własnym kaďdej inwestycji - naleďy 
przez to rozumieć działkć lub zespół grani-
czących ze sobą działek, na których inwe-
stor realizuje lub zamierza realizować in-
westycjć; 

34) uchwale - naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć, o ile z treċci przepisu nie wy-
nika inaczej; 

35) urządzeniach infrastruktury technicznej - 
naleďy przez to rozumieć zlokalizowane 
pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią 
przewody lub urządzenia wodociągowe, 
kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, 
gazowe i telekomunikacyjne, z wyłącze-
niem przyłączy do budynków 

36) usługach uciąďliwych - naleďy przez to ro-
zumieć działalnoċć, która powoduje prze-
kroczenia dopuszczalnych standardów ja-
koċci ċrodowiska okreċlonych w przepi-
sach prawa, spowodowane emisją pyłów i 
gazów pochodzącą z procesów spalania 
nie związanych z ogrzewaniem pomiesz-
czeĉ lub podgrzaniem wody na cele byto-
we, wytwarzaniem odpadów innych niď 
komunalne, wytwarzaniem ċcieków in-
nych niď bytowe, zanieczyszczeniem gleby 
i powierzchni ziemi, wytwarzaniem pól 
elektromagnetycznych, emisja hałasu 
spowodowaną wzmoďonym ruchem po-
jazdów, w tym przedsićwzićcia mogące 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko, 
okreċlone w przepisach odrćbnych; 

37) wskačniku intensywnoċci zabudowy - na-
leďy przez to rozumieć wartoċć ilorazu su-
my powierzchni całkowitej wszystkich 
kondygnacji naziemnych, mierzonych w 
obrysie zewnćtrznym wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na terenie własnym 
inwestycji, do powierzchni terenu objćte-
go tą inwestycją; 

38) wysokoċć obiektów - naleďy przez to ro-
zumieć najwićkszy wymiar pionowy bu-
dynku, budynków, obiektu, obiektów, (w 
metrach), mierzony od poziomu terenu 
przy najniďej połoďonym wejċciu do bu-
dynku, obiektu, lub jego czćċci pierwszej 
kondygnacji nadziemnej, do górnej płasz-
czyzny stropu bądč najwyďej połoďonej 
krawćdzi stropodachu nad najwyďszą kon-
dygnacją uďytkową, łącznie z gruboċcią 
izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, 
albo obiektu, do najwyďej połoďonej gór-
nej powierzchni innego przekrycia; 

39) zwiastunie szyldu - naleďy przez to rozu-
mieć zewnćtrzne oznaczenie stałego miej-

sca wykonywania przez przedsićbiorcć 
działalnoċci gospodarczej, umieszczane 
poza nieruchomoċcią, na której ta działal-
noċć jest wykonywana; zwiastun szyldu 
moďe zawierać informacjć kierującą do 
siedziby firmy i moďe być umieszczony 
poza miejscem prowadzenia działalnoċci, 
ale nie dalej niď 100m (liczone wzdłuď dro-
gi dojċcia). 

2. W odniesieniu do innych okreċleĉ uďytych w 
planie i nie ujćtych w § 2, ust. 1, naleďy stoso-
wać definicje zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami szczególnymi. 

§ 3. 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
zmiany planu są obowiązującymi jego ustale-
niami; 

1) granice obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) linie rozgraniczające tereny o tych samych 
funkcjach lecz róďnych zasadach zagospo-
darowania; 

4) oznaczenia literowo – cyfrowe rodzajów 
przeznaczenia terenu 

5) oznaczenie literowe a na rysunku planu 
okreċlające tereny wolne od zabudowy; 

6) oznaczenie literowe b na rysunku planu 
okreċlające tereny z adaptacją istniejącej 
zabudowy, z dopuszczeniem przebudowy, 
zabudowy, rozbudowy, dobudowy, nadbu-
dowy; 

7) granice terenów słuďących organizacji im-
prez masowych; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

9) szpalery drzew liċciastych istniejące (do za-
chowania); 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu 
nie wymienione w ust. 1 mają charakter infor-
macyjny. 

Rozdział II 
Ustalenia 

§ 4. 

1. W planie ustala sić: 

1) tereny o jednakowych i róďnych rodzajach 
przeznaczenia i jednakowych oraz róďnych 
zasadach zagospodarowania, których zasić-
gi wyznaczone są na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi; 
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2) dla poszczególnych terenów – dopuszczalne 
przeznaczenie oraz warunki jego dopusz-
czenia; 

3) dla poszczególnych terenów – w sytuacjach 
uzasadnionych istniejącymi lub przewidy-
wanymi ograniczeniami lub utrudnieniami – 
okreċla sić lokalne wymagania szczególne 
dla inwestowania i zagospodarowania tere-
nu oraz wyznacza sić na rysunku planu za-
sićgi terenowe ich obowiązania. 

2. Ustala sić nastćpujące rodzaje przeznaczenia 
terenów: 

1) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 1 US; 

2) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 2 US; 

3) teren usług, usług sportu i rekreacji, ozna-
czone na rysunku planu symbolem 3 
U/US; 

4) teren istniejącej stacji transformatorowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 4 
EE; 

5) tereny usług zdrowia i opieki społecznej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 5 
UZ; 

6) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 6 US; 

7) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 7 US/ZP; 

8) tereny parkingów, oznaczone na rysunku 
planu symbolem 8 TP; 

9) teren zieleni urządzonej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 9 ZP; 

10) teren dróg publicznych, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KD, w tym: 

a)  1 KDL – droga lokalna 

b) 2 KDL - poszerzenie ul. Poniatowskiego 

c) 1 KDD – droga dojazdowa 

d) 1 KDZ - poszerzenie drogi zbiorczej – 
ulicy Północnej 

11) istniejąca ulica lokalna – oznaczona na ry-
sunku planu symbolem 2KUL*; 

12) poszerzenie drogi wewnćtrznej – istnieją-
cej drogi gruntowej, oznaczenie na rysun-
ku planu symbolem 1 KDW. 

3. Tereny 4EE, 5UZ, 1KDL, 2KDL, 1KDD, 1KDW, 
1KDZ, 2KUL*, 1US, przeznacza sić do realizacji 
celów publicznych. 

4. W terenach 2US, 3U/US, 6US, 7US/ZP, do-
puszcza sić realizacje celów publicznych. 

§ 5. 

Ustala sić zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego w obszarze planu: 

1) wyznacza sić podział obszaru objćtego pla-
nem na: 

a) tereny zabudowane, przewidziane pod za-
budowć, wzdłuď oznaczonych linii zabu-
dowy na odcinkach istotnych dla kształto-
wania zabudowy i terenów publicznych 
oraz odpowiedniego eksponowania zabu-
dowy; 

b) tereny zieleni, stanowiące system terenów 
otwartych nie podlegających zabudowie; 

c) tereny parkingów 

d) tereny komunikacji; 

2) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, zgodnie z rysunkiem planu: 

a) ustala sić przebieg nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w 
odniesieniu do nowych budynków lub 
obiektów oraz w odniesieniu do rozbudo-
wy i dobudowy do istniejących budynków 

b) linie zabudowy nie dotyczą podziemnych 
czćċci budynków nie wystających ponad 
poziom terenu ukształtowanego; 

3) dopuszcza sić wprowadzanie na obszarze 
planu zieleni o wysokoċci nieprzekraczającej 
2,0m od istniejącego terenu; 

4) nakazuje sić na terenach zainwestowanych ( 
3U/US) dostosowanie formą nowej zabudo-
wy do zabudowy istniejącej; 

5) kształtowanie zabudowy przez: 

a) okreċlenie zasad kształtowania geometrii 
dachu zgodnie z ustaleniem § 12 pkt 7; 

b) okreċlenie zasad stosowania pokrycia oraz 
kolorystyki dachów przez: 

- dopuszczenie stosowania dachów jed-
nospadowych lub wielospadowych; 

- dopuszczenie zastosowania dachów 
pokrytych roċlinnoċcią; 

- ograniczenie kolorystyki dachów spa-
dzistych do odcieni czerwieni, brązów, 
szaroċci; 

c) okreċlenie zasad stosowania kolorystyki i 
materiałów wykoĉczenia elewacji projek-
towanych, przebudowywanych, nadbu-
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dowywanych, adaptowanych i rozbudo-
wywanych budynków na obszarze planu: 

- nakaz stosowania stonowanej kolory-
styki elewacji; 

- nakaz stosowania na elewacjach tyn-
kowanych odcieni beďu, szaroċci, bieli i 
koloru zbliďonego do piaskowca; 

- dopuszczenie stosowania okładzin z 
kamienia naturalnego lub płytek cera-
micznych matowych, jako elementy za-
komponowania płaszczyzn; 

- dopuszczenie stosowania przeszklenia 
elewacji (w tym ċcian kurtynowych) 
przy czym stopieĉ przeszklenia elewacji 
nie moďe przekraczać 60% całej po-
wierzchni elewacji; 

- dopuszczenie zastosowania na elewa-
cjach drewna wyłącznie jako elemen-
tów detalu architektonicznego, ďaluzji 
rozpraszających ċwiatło, okiennic lub 
barierek balkonów i tarasów 

- dopuszczenie zastosowania na elewa-
cjach wykoĉczenia z systemowych pa-
neli z blach aluminiowych płaskich w 
kolorach stonowanych; 

- zakaz stosowania na elewacjach okła-
dzin z sidingu; 

6) okreċla sić zasady kształtowania terenów 
publicznych zgodnie z ustaleniem § 10; 

7) okreċla sić zasady stosowania ogrodzeĉ: 

a) zakaz przegradzania ciągów pieszych 

b) dopuszcza sić wydzielenia terenów przy 
pomocy niskich murków, stopni, małej ar-
chitektury maksymalnej wysokoċci do 60 
cm od poziomu terenu, wykonanych z ma-
teriałów kolorystycznie nawiązujących do 
otaczającej zabudowy (kamieĉ naturalny 
lub sztuczny, szkło, drewno, stal szlachet-
na); 

c) dopuszcza sić grodzenie przejċć bramo-
wych ogrodzeniem aďurowym w min. 80% 
z zachowaniem moďliwoċci przejċcia lub 
przejazdu; 

d) dopuszcza sić grodzenie wzdłuď linii roz-
graniczających terenów o róďnym prze-
znaczeniu z dopuszczeniem ich do lokal-
nego wycofania w głąb tego terenu; 

e) maksymalna wysokoċć ogrodzeĉ: do 2,4m 
nad poziom terenu, z cokołem do wysoko-
ċci 40 cm, powyďej cokołu aďurowe w mi-
nimum 60%. Nie ogranicza sić wysokoċci 

ogrodzeĉ kortów tenisowych, stadionu, 
boisk 

f) zakaz realizacji ogrodzeĉ z prefabrykowa-
nych elementów (przćseł) betonowych; 

8) okreċla sić zasady rozmieszczania noċników 
reklamowych zgodnie z ustaleniem § 6; 

9) dopuszcza sić wyznaczanie w poszczególnych 
jednostkach terenowych wewnćtrznych dróg 
dojazdowych do nowo wydzielonych działek 
budowlanych; 

10) dopuszcza sić lokalizacjć małych, tymczaso-
wych obiektów usługowo – handlowych 
zgodnie z ustaleniami Rozdziału 3; 

11) okreċla sić zasady dotyczące lokalizowania i 
kształtowania małych, tymczasowych obiek-
tów usługowo – handlowych: 

a) dopuszcza sić lokalizowanie wyłącznie w 
iloċci nie wićkszej niď 1 na wydzielonym 
terenie własnym kaďdej inwestycji, naka-
zuje sić lokalizowanie obiektów o jedna-
kowej architekturze i wystroju; 

b) powierzchnia uďytkowa nie powinna być 
wićksza niď 12m2; rzut powinien być zwar-
ty, bez przybudówek 

c) wysokoċć nie powinna być wićksza niď 
3,5m, poziom podłogi nie powinien być 
wyniesiony wyďej niď 15 cm nad poziom 
terenu; 

d) dopuszcza sić stosowanie dachów pła-
skich, jednospadowych lub łukowatych (o 
strzałce łuku nie przekraczającej 1/10 roz-
pićtoċci), okap dachu powinien zapewniać 
ochronć przed deszczem dla klientów i 
towarów bez stosowania dodatkowych 
daszków, widoczna gruboċć dachu lub 
elementu maskującego dach nie powinna 
być wićksza niď 20 cm; 

e) elewacje ċcian powinny być wykonane z 
materiałów trwałych, o powierzchniach 
gładkich, dopuszcza sić stosowanie wy-
pełnieĉ ze szkła lub innych materiałów 
gładkich, zakazuje sić stosowania blachy 
falistej lub trapezowej; 

f) elementy reklamowe zgodnie z ustalenia-
mi § 6, dopuszcza sić umieszczanie szyl-
dów w pasie o szerokoċci ok. 20 cm poni-
ďej dolnej krawćdzi dachu; 

12) zakazuje sić realizacji zabudowy garaďowo – 
gospodarczej; 

13) dopuszcza sić lokalizowanie tymczasowych 
obiektów usługowo – handlowych o po-
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wierzchni wićkszej niď 12m2 w konstrukcji 
lekkiej namiotowej. 

§ 6. 

Ustala sić zasady rozmieszczania reklam, szyldów, 
zwiastunów szyldów i słupów ogłoszeniowych, 
polegające na: 

1) dopuszczeniu umieszczania noċników rekla-
mowych na elewacjach obiektów pod warun-
kiem: 

a) nie przekraczania 3m2 powierzchni rekla-
mowej dla 1 elementu; 

b) nie przesłaniania okien ani detali architek-
tonicznych; 

c) dostosowania formy i wielkoċci reklamy 
do kompozycji całej ċciany budynku lub 
budowli; 

d) szyldy nie mogą wystawać poza obrys bu-
dynku wićcej niď 1m; 

2) ograniczeniu realizacji wolnostojących reklam 
i znaków informacyjno – plastycznych do: 

a) słupów ogłoszeniowych o wysokoċci       
3,5-4,0m; 

b) pylonów reklamowych, o wysokoċci      
2,5-3,0m i powierzchni reklamowej nie 
przekraczającej 3m2, przy czym po-
wierzchni reklam dwustronnych oraz 
zmiennych nie sumuje sić, traktując je jak 
reklamy jednostronne; 

3) okreċleniu minimalnych odległoċci miedzy 
wolnostojącymi noċnikami reklamy, a innymi 
elementami zagospodarowania; 

a) 10m od znaków drogowych; 

b) 2,5m od krawćdzi jezdni; 

c) 5m od przejċcia dla pieszych; 

d) 10m od granicy terenów zieleni urządzo-
nej; 

e) 5m od pnia drzewa; 

4) nakazie stosowania w jednym ciągu komuni-
kacyjnym, jednolitych formatów reklam, jed-
nakowo ukierunkowanych, zawieszonych na 
jednej wysokoċci, moďliwie w jednakowych 
odległoċciach; 

5) zakazie sytuowania reklam; 

a) w pasie dzielącym jezdnie; 

b) na terenach EE; 

c) na latarniach ulicznych; 

d) w szpalerach drzew; 

e) w sposób powodujący pogarszanie wa-
runków wegetacyjnych drzew lub przyci-
nanie gałćzi; 

f) na urządzeniach naziemnych infrastruktu-
ry technicznej; 

g) w sposób ograniczający widocznoċć z ka-
mer systemu monitoringu i transmisji TV; 

6) dopuszczeniu realizacji reklam remontowych 
umieszczonych na rusztowaniu jedynie na 
czas rzeczywistego prowadzenia prac remon-
towych, w okresie nie dłuďszym niď 15 mie-
sićcy; 

7) dopuszczeniu realizacji reklam ċwietlnych 
posiadających własne wewnćtrzne čródło 
ċwiatła jedynie od strony ulicy Północnej, nie 
powinny być uciąďliwe dla uďytkowników 
obiektu oraz powodować olċnienia przechod-
niów i uďytkowników jezdni; noċniki rekla-
mowe ze zmienną ekspozycją obrazu lub 
oċwietlenia, którego czas zmiany ekspozycji 
byłby krótszy niď 10 sekund ( w tym obraz te-
lewizyjny), mogą być umieszczane w odle-
głoċci wićkszej niď 50m od krawćdzi jezdni i 
100m od skrzyďowania ulic; 

8) dopuszcza sić wykorzystywanie tymczaso-
wych ogrodzeĉ placów budowy do sytuowa-
nia reklam o jednostkowej powierzchni do 
3m2 bez ograniczania odległoċci mićdzy re-
klamami, na czas nie dłuďszy niď czas trwania 
budowy; 

9) usytuowanie reklam, szyldów i słupów ogło-
szeniowych w liniach rozgraniczających ulic 
musi być zgodne z przepisami dotyczącymi 
bezpieczeĉstwa ruchu drogowego i przepi-
sami prawa budowlanego; 

10) dopuszcza sić sytuowanie zwiastunów szyl-
dów. 

§ 7. 

1. Ustala sić zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

1) ustala sić dokonanie scaleĉ i podziałów nie-
ruchomoċci w celu wyznaczenia układu ko-
munikacyjnego w obszarze planu; 

2) przeprowadzany podział nie moďe powo-
dować powstania sytuacji, która uniemoďli-
wiałaby prawidłowe zagospodarowanie 
działek powstałych w wyniku podziału – 
zgodnie z przepisami oraz funkcją i warun-
kami zagospodarowania w jednostce tere-
nowej; 

3) dopuszcza sić przeprowadzenie podziałów 
w jednostkach terenowych 
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4) ustala sić przeprowadzanie podziału na 
działki w granicach równoległych i prosto-
padłych do linii rozgraniczających ulic; 

5) dla nowo tworzonych działek (z wyłącze-
niem zapisów ust. 2) przeznaczonych do za-
budowy dla kaďdej nowej funkcji ustala sić: 

a) minimalną szerokoċć frontów działek na 
50m; 

b) minimalną powierzchnić 4 500m2; 

6) lokalizacja reklam, elementów miejskiej in-
formacji nie wymaga wydzielenia działek. 

2. Ustala sić dla niďej wymienionych terenów 
zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moċci: 

a) 1US – minimalną powierzchnić działki 
33 000m2, minimalną szerokoċć frontu 
działki 160m; 

b) 5UZ - minimalną powierzchnić działki 
15 000m2, minimalną szerokoċć frontu 
działki 75m; 

c) 6US - minimalną powierzchnić działki 
2 000m2, minimalną szerokoċć frontu działki 
36m; 

d) 8TP - minimalną powierzchnić działki 
21 000m2, minimalną szerokoċć frontu 
działki 80m; 

e) 9ZP - minimalną powierzchnić działki 
1 000m2, minimalną szerokoċć frontu działki 
20m. 

§ 8. 

Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego. 

1) Ustala sić nakaz utrzymania charakteru za-
drzewieĉ rosnących wzdłuď drogi gruntowej 
1KDW poprzez: 

a) sukcesywną wymianć na gatunki odpo-
wiednie do obsadzania ulic w mieċcie; 

b) adaptacjć drzew odpowiadających gatun-
kom stosowanym do obsadzania ulic w 
mieċcie; 

c) uzupełnianie szpalerów drzew. 

2) Wzmacnia sić ochronć utworzonego rezerwa-
tu przyrody „Stawy Siedleckie” poprzez usta-
lenie ochrony istniejącej wartoċci zieleni wy-
sokiej i niskiej na obszarze oznaczonym sym-
bolem 9ZP, który objćty jest w całoċci grani-
cami otuliny przedmiotowego rezerwatu. 
Stosownie do przepisów odrćbnych linia roz-
graniczająca tereny o róďnym przeznaczeniu i 
róďnych zasadach zagospodarowania ozna-

czonych 9ZP i 8TP stanowi granicć otuliny re-
zerwatu przyrody „Stawy Siedleckie”. 

3) Dopuszcza sić moďliwoċć kształtowania no-
wej zieleni ulicznej niskiej w linii rozgranicza-
jącej ulicy Poniatowskiego. 

4) Dopuszcza sić moďliwoċć kształtowania no-
wej zieleni ulicznej niskiej w linii rozgranicza-
jącej ulicy Północnej na odcinkach: 

a) od ulicy Poniatowskiego do drogi 1KDD; 

b) naleďy stosować krzewy o jednakowym 
pokroju i gatunku. 

5) Ustala sić wydzielenie w liniach rozgranicza-
jących 1 KDL od jej strony południowej pasa 
trawnika szerokoċci minimum 2,5m. 

6) Zakazuje sić lokalizacji innych obiektów, w 
szczególnoċci miejsc parkingowych, elemen-
tów reklamowych i informacji miejskiej na 
wydzielonych terenach wartoċciowych grup i 
szpalerów zieleni wysokiej. 

7) W jednostkach terenowych w niezagospoda-
rowanym pasie terenu pomićdzy obiektami 
budowlanymi a liniami rozgraniczającymi 
ulic, dopuszcza sić wprowadzenie zieleni 
zwartej niskiej. 

8) Ustala sić minimalna powierzchnić biologicz-
nie czynną, wyraďona w %, zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi dla poszczególnych te-
renów. 

9) W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem 
powietrza na całym terenie obowiązują ogól-
nopaĉstwowe przepisy zapewniające utrzy-
manie standardów ċrodowiskowych dla pro-
jektowanych funkcji. 

10) W zakresie ochrony przed hałasem ustala sić: 

a) dopuszczenie na granicy terenu DPS ozna-
czonego w planie symbolem 5UZ posa-
dzenia pasa zieleni wysokiej lub ċrednio 
wysokiej; 

b) dopuszczenie lokalizowania ekranów aku-
stycznych wzdłuď ulicy Północnej; 

c) realizacjć nowej zabudowy zlokalizowanej 
na działkach połoďonych wzdłuď ulic, w 
sposób uwzglćdniający uciąďliwoċć tych 
ulic, mićdzy innymi poprzez zastosowanie 
rozwiązaĉ konstrukcyjno – budowlanych 
ograniczających uciąďliwoċć akustyczną, a 
w szczególnoċci przegród o wysokiej izo-
lacyjnoċci, w budynkach i pomieszcze-
niach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 
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d) dopuszcza sić wprowadzanie zieleni w pie-
rzei ulic, stanowiących akustyczną izolacjć 
dla zabudowy; 

e) ustala sić renowacjć akustyczną budyn-
ków istniejących, np. poprzez wprowadze-
nie okien o podwyďszonej izolacyjnoċci 
akustycznej i renowacjć elewacji. 

11) W zakresie ochrony wód ustala sić: 

a) obowiązek odprowadzania wód deszczo-
wych z terenów ulic oraz parkingów do 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z za-
chowaniem obowiązku podczyszczania 
ċcieków w separatorach produktów ropo-
pochodnych zgodnie z wymogami sto-
sownych przepisów szczególnych Prawa 
wodnego oraz obowiązujących przepisów 
wykonawczych 

b) odprowadzanie wód deszczowych z pozo-
stałych terenów, szczególnie z terenów 
zieleni do gruntu lub do lokalnych ukła-
dów wód powierzchniowych, zgodnie z 
wymogami stosownych przepisów szcze-
gólnych Prawa wodnego oraz stosownego 
rozporządzenia Ministra Ċrodowiska; 

12) Zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na ċrodowisko na 
terenach 3U/US, 5UZ, 7US/ZP, 9ZP; 

13) Tereny 1US, 2US, 8TP przeznacza sić do loka-
lizacji przedsićwzićć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko, w któ-
rych ustala sić rozwiązania mające na celu 
zminimalizowanie oddziaływaĉ projektowa-
nych przedsićwzićć na ċrodowisko i ludzi w 
postaci: 

a) wprowadzania zieleni niskiej i ċredniej; 

b) na terenie 1US zadaszenia stadionu; 

c) dopuszczenia lokalizowania dla terenów 
1US, 2US ekranów akustycznych od stro-
ny ulicy Północnej. 

14) Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
tereny lub obiekty objćte prawną formą 
ochrony przyrody. 

§ 9. 

Granice terenów słuďących organizacji imprez 
masowych. 

1) Oznaczona na rysunku planu i wyznaczona w 
jednostce terenowej 1US przeznaczonej na 
sport granica terenu, słuďącego organizacji im-
prez masowych, stanowi zarazem postulowaną 
granicć lokalizacji stadionu wraz z obiektami 
zaplecza sportowego i usług towarzyszących. 

2) Podstawowym przeznaczeniem terenu, umoď-
liwiającym organizacjć imprez masowych, jest 
lokalizacja stadionu – wyposaďenie terenu w 
urządzenia techniczne i budowlane musi ċciċle 
odpowiadać wymogom realizacji stadionu 
okreċlonym odpowiednimi przepisami. 

3) Dopuszcza sić usługi związane z obsługą sta-
dionu oraz usługi towarzyszące pod warun-
kiem, ďe nie bćdą kolidowały z wyposaďeniem 
terenu słuďącego organizacji imprez masowych 
w odpowiednie urządzenia techniczne i budow-
lane oraz bćdą spełniały inne warunki organi-
zacji imprez masowych (nakazy, zakazy, do-
puszczenia i ograniczenia zagospodarowania) 
– zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy o 
bezpieczeĉstwie imprez masowych. 

4) Ustala sić na rysunku planu w jednostce tere-
nowej 2US granicć terenu słuďącego organiza-
cji imprez masowych. 

5) W jednostce terenowej 2US w obszarze wy-
znaczonym granicą imprez masowych dopusz-
cza sić lokalizacjć imprez sportowych, arty-
stycznych lub rozrywkowych wynikających z 
przepisów szczególnych. 

6) Dopuszcza sić korekty granicy, o której mowa 
w punkcie 4 z tolerancją do 15m. 

7) Dopuszcza sić usługi towarzyszące związane z 
imprezami masowymi okreċlonymi w pkt 5 
pod warunkiem ďe nie bćdą kolidowały z wy-
posaďeniem terenu słuďącego organizacji im-
prez masowych w odpowiednie urządzenia 
techniczne i budowlane oraz bćdą spełniały in-
ne warunki organizacji imprez masowych (na-
kazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia za-
gospodarowania ) – zgodnie z wymogami sto-
sownych przepisów szczególnych. 

§ 10. 

Ustala sić zasady kształtowania terenów publicz-
nych: 

1) dla terenów w liniach rozgraniczających dróg 
publicznych, wskazanych na rysunku planu 
ustala sić: 

a) zakaz lokalizowania małych, tymczasowych 
wolnostojących obiektów usługowo -
handlowych; 

b) zakaz lokalizowania ogrodzeĉ wewnćtrz-
nych (przy czym nie uwaďa sić za ogrodze-
nia obiektów małej architektury takich jak 
pachołki, pojemniki z zielenią, ogrodzenia 
tymczasowe), zakaz nie dotyczy ogrodzenia 
stadionu (w jednostce terenowej 1US); 
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c) nakaz ujednolicania, w obrćbie dróg i skrzy-
ďowaĉ, elementów małej architektury pod 
wzglćdem stosowanych materiałów i ich ko-
lorystyki 

d) na terenie w liniach rozgraniczających 1KDD 
nakaz objćcia projektem zagospodarowania 
układu posadzki z zastosowaniem podzia-
łów na powierzchnić pieszą, jezdną i par-
kingową (w kolorze, materiale, wzorze). 

2) Okreċla sić zasady lokalizowania obiektów 
małej architektury dla poszczególnych tere-
nów, zgodnie z ustaleniami w Rozdziale 3: 

a) dopuszcza sić lokalizowanie obiektów małej 
architektury tak, aby nie kolidowały z funk-
cją terenu; 

3) Dopuszcza sić lokalizacjć reklam, szyldów i 
słupów ogłoszeniowych zgodnie z zasadami 
okreċlonymi w ustaleniach § 6. 

4) Dopuszcza sić lokalizowanie urządzeĉ infra-
struktury technicznej, o ile nie kolidują z ziele-
nią, zgodnie z zasadami okreċlonymi w ustale-
niach § 8 i § 14. 

5) Dopuszcza sić realizacjć ogrodzenia stadionu 
przewidzianego na terenie 1 US. 

6) Dopuszcza sić adaptacjć istniejącego ogrodze-
nia terenu 5 UZ z ewentualną jego wymianą i 
realizacją nowego w liniach rozgraniczających 
ulic Północnej i Poniatowskiego na zasadach 
okreċlonych w ustaleniach § 5. 

§ 11. 

Ustala sić nakaz dostosowania terenów publicz-
nych do potrzeb osób niepełnosprawnych po-
przez: 

1) likwidowanie barier urbanistycznych oraz do-
stćpnoċć miejsc i przestrzeni publicznych; 

2) stosowanie rozwiązaĉ przestrzennych, archi-
tektonicznych i technicznych zapewniające do-
stćpnoċć terenów, budynków i urządzeĉ dla 
osób niepełnosprawnych; 

3) w zakresie likwidowania barier urbanistycz-
nych oraz dostćpnoċci terenów publicznych dla 
osób niepełnosprawnych ustala sić: 

a) nakaz stosowania na chodnikach, drogach 
pieszych z dopuszczeniem ruchu rowero-
wego oraz na innych powierzchniach 
utwardzonych przeznaczonych dla ruchu 
pieszego nawierzchni równej, antypoċli-
zgowej, twardej, stabilnej; 

 

 

b) nakaz stosowania na przejċciach dla pie-
szych krawćďników opuszczonych (wtopio-
nych) na całej szerokoċci przejċcia ale nie 
mniejszej niď 1,5m; 

c) nakaz stosowania na chodnikach przed kra-
wćďnikami opuszczonymi (wtopionymi) pa-
sa nawierzchni o wyróďniającej sić fakturze, 
wyczuwalnej dla osób z dysfunkcją wzroku; 

d) nakaz stosowania na jezdni w rejonach 
przejċć dla pieszych nawierzchni równej, an-
ty-poċlizgowej, twardej, stabilnej; 

e) nakaz stosowania obniďenia chodnika ła-
godną rampą do poziomu jezdni tak aby 
umoďliwić zjazd i wjazd na chodnik osobie 
poruszającej sić na wózku 

f)  nakaz stosowania na przejċciach z sygnali-
zacją ċwietlną sygnalizacji dčwićkowej; 

g) nakaz dostosowania wszystkich mebli ulicz-
nych: ławek, koszy ċmietnikowych, wiat, ta-
blic, słupów informacyjnych, itp. do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, a ich lokalizacja 
nie moďe kolidować z pasami dla ruchu pie-
szego; 

h) dopuszcza sić lokalizowanie ramp, pochylni 
i podnoċników przy budynkach w liniach 
rozgraniczających ulic, dróg wewnćtrznych, 
pod warunkiem zachowania pasa chodnika 
wyłącznie dla ruchu pieszego o szerokoċci 
nie mniejszej niď 1,5m, a na ulicach dojaz-
dowych i dojazdach o szerokoċci nie mniej-
szej niď 1m. 

§ 12. 

Okreċla sić parametry i wskačniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w od-
niesieniu do terenów o róďnym przeznaczeniu: 

1) ustala sić gabaryty i wysokoċć zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami Rozdziału 3; 

2) ustala sić linić zabudowy zgodnie z ustalenia-
mi Rozdziału 3; 

3) ustala sić maksymalną intensywnoċć zabudo-
wy, zgodnie z ustaleniami Rozdziału 3; 

4) ustala sić maksymalną powierzchnić zabudo-
wy w stosunku do powierzchni działki, zgodnie 
z ustaleniami Rozdziału 3; 

5) ustala sić minimalny procentowy udział po-
wierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z usta-
leniami Rozdziału 3; 

6) ustala sić maksymalną wysokoċć budynku czy 
obiektu, zgodnie z ustaleniami Rozdziału 3; 
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7) ustala sić zasady kształtowania geometrii da-

chu: 

a) nakazuje sić stosowanie dachów płaskich i 
stropodachów, z wyjątkiem obiektów usłu-
gowych o liczbie kondygnacji nie przekra-
czającej 2 kondygnacji + poddasze uďytko-
we; 

b) dopuszcza sić stosowanie dachów spadzi-
stych o geometrii i kącie nachylenia połaci 
dachowych jak istniejących dla zachowania 
kontynuacji charakteru zabudowy DPS, w 
obiektach usługowych i usługowo – han-
dlowych o liczbie kondygnacji nie przekra-
czającej 2 kondygnacje + poddasze uďytko-
we. 

§ 13. 

1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji poprzez 
okreċlenie: 

1) linii rozgraniczających dla dróg wraz ze 
skrzyďowaniami; 

2) klasyfikacji technicznej dróg 

3) powiązaĉ układu dróg z podstawowym 
układem drogowym miasta w miejscu 
ustalonym planem i przez zarządcć dróg 

4) zasad funkcjonowania układu obsługują-
cego poprzez wyznaczenie jego geometrii; 

5) sposobu funkcjonowania komunikacji 
zbiorowej wraz z zapewnieniem terenów 
dla elementów niezbćdnych do jej działa-
nia; 

6) usytuowania urządzeĉ dla ruchu pieszego. 

2. Ustala sić układ komunikacji kołowej obsłu-
gującej teren objćty opracowaniem, w skład 
którego wchodzą: 

1) droga lokalna (1KDL); 

2) droga dojazdowa (1KDD); 

3) poszerzenia linii rozgraniczającej drogi 
gruntowej ( 1KDW); 

4) poszerzenia linii rozgraniczającej drogi 
zbiorczej - ulicy Północnej (1KDZ); 

5) poszerzenia linii rozgraniczającej drogi lo-
kalnej - ulicy Poniatowskiego (2KDL); 

6) istniejąca ul. Poniatowskiego (2KUL*). 

3. Dopuszcza sić poċrednią obsługć terenów 
poprzez drogi wewnćtrzne niepubliczne, sta-
nowiące dojazdy do poszczególnych działek, 
których budowa uwarunkowana jest spełnie-
niem ustalonych w planie parametrów i 
wskačników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania poszczególnych terenów 
tak, aby moďliwa była realizacja podstawowej 
funkcji terenów. 

4. Ustala sić wprowadzenie wydzielonej ċcieďki 
rowerowej nad kanałem „Ulga” w planowa-
nym poszerzeniu linii rozgraniczającej drogi 
gruntowej. 

5. Dopuszcza sić wprowadzenie ruchu rowero-
wego w ramach jezdni, wydzielonych ċcieďek 
rowerowych lub chodników ze ċcieďką rowe-
rową, dla pozostałych dróg publicznych. 

6. Dopuszcza sić prowadzenie ruchu rowerowe-
go w ramach jezdni, wydzielonych ċcieďek 
rowerowych lub chodników ze ċcieďką rowe-
rową na terenie dróg wewnćtrznych. 

7. Ustala sić wydzielenie w ramach ogólnodo-
stćpnych parkingów samochodowych miejsc 
postojowych (stojaków) dla rowerów. 

8. Ustala sić lokalizacjć miejsc parkingowych na 
terenie własnym kaďdej inwestycji w iloċci 
wynikającej ze wskačników ustalonych w 
ust. 10, z wyjątkiem terenów okreċlonych w 
ust. 11 i 12. 

9. Ustala sić zasady lokalizowania parkingów: 

1) dopuszcza sić zachowanie istniejących 
parkingów na poziomie terenu 

2) na terenie 8TP ustala sić realizacjć parkin-
gów ogólnodostćpnych dla dopuszczalnej 
(maksymalnej) liczby miejsc postojowych, 
spełniających wymagania przepisów 
szczególnych 

3) na terenie 8TP dopuszcza sić przestrzenie 
pod nowe krzewy lub zieleĉ z zachowa-
niem minimalnie powierzchni biologicznie 
czynnej okreċlonej w § 22; 

4) ustala sić zasadć kompensacji miejsc par-
kingowych: w przypadku likwidacji istnie-
jących miejsc parkingowych, związanej z 
realizacją nowej zabudowy, ustala sić 
obowiązek odtworzenia likwidowanych 
miejsc parkingowych na terenach nowej 
zabudowy przynajmniej w tej samej licz-
bie, co liczba likwidowanych miejsc par-
kingowych, o ile to moďliwe wyprzedzają-
co w stosunku do realizacji nowej zabu-
dowy, powinien być zapewniony dostćp 
do nowych miejsc parkingowych nie gor-
szy od dotychczasowego; 

5) dopuszcza sić zachowanie istniejących i 
realizacjć nowych wydzielonych zatok par-
kingowych na terenach dróg publicznych. 

10. Ustala sić nastćpujące wskačniki parkingowe 
dla obszaru objćtego planem dla istniejącej, 
przebudowywanej i nowej zabudowy: 

1) dla budynków i lokali usługowych, tj.: biur, 
administracji – nie mniej niď 20 miejsc 
parkingowych na 1000m2 powierzchni 
uďytkowej budynków lub lokali 
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2) dla budynków i lokali usługowych z zakre-
su: handlu, kultury (teatru), rozrywki, ga-
stronomii, poczty i łącznoċci albo innych 
nie wymienionych w pkt 1 i 3 – nie mniej 
niď 25 miejsc parkingowych na 1000m2 
powierzchni uďytkowej budynków lub lo-
kali 

3) dla budynków i pomieszczeĉ usług oċwia-
ty, zdrowia– nie mniej niď 10 miejsc par-
kingowych na 1000m2 powierzchni uďyt-
kowej budynków lub pomieszczeĉ; 

4) dla budynków i pomieszczeĉ usług sportu 
– nie mniej niď 20% miejsc parkingowych 
na przewidzianą maksymalną liczbć uďyt-
kowników 

5) dla budynków i pomieszczeĉ mieszkalnic-
twa zbiorowego (lub turystyki), tj: hoteli, 
domów opieki społecznej – nie mniej niď 
10 miejsc parkingowych na 1000m2 po-
wierzchni uďytkowej budynków lub po-
mieszczeĉ; 

6) dla pomieszczeĉ mieszkalnych – nie mniej 
niď 1 miejsce parkingowe na mieszkanie, 
nie mniej jednak niď 1 miejsce parkingowe 
na 60m2 powierzchni uďytkowej mieszka-
nia. 

11. Zakazuje sić lokalizowania miejsc parkingo-
wych na wyznaczonych w planie terenach zie-
leni: terenach zieleni urządzonej (9ZP). 

12. Zakazuje sić lokalizowania miejsc parkingo-
wych na terenach usług sportu i rekreacji 
(7US/ZP). 

13. Dla zapewnienia realizacji zasad wymienio-
nych w ustćpie 1, ustala sić warunki zago-
spodarowania terenów dróg publicznych 
oznaczonych symbolami KD i KUL zgodnie z 
§ 24 ÷ § 29. 

§ 14. 

1. Okreċla sić nastćpujące zasady modernizacji, 
rozbudowy lub budowy systemów infrastruk-
tury na obszarze objćtym opracowaniem: 

1) ustala sić zaopatrzenie istniejącej i projek-
towanej zabudowy oraz obiektów z istnieją-
cych lub projektowanych sieci infrastruktury 
technicznej, a w szczególnoċci z sieci miej-
skich, zgodnie z ust. 2 ÷ 9; 

2) ustala sić zachowanie i rozbudowć istnieją-
cej infrastruktury technicznej, dopuszcza sić 
przebudowć sieci i przyłączy kolidujących z 
projektowaną zabudową, obiektami i zago-
spodarowaniem terenu; 

3) ustala sić utrzymanie rezerwy terenu w li-
niach rozgraniczających ulic, ulic wewnćtrz-
nych dla: istniejących, przebudowywanych, 
remontowanych i nowo - realizowanych: 

wodociągów, gazociągów, kabli elektro-
energetycznych i kabli oċwietlenia uliczne-
go, kanalizacji telefonicznej oraz kanalizacji 
sanitarnej i kanalizacji deszczowej i przyłą-
czy; dopuszcza sić lokalizowanie urządzeĉ 
inďynieryjnych poza liniami rozgraniczają-
cymi ulic, ulic wewnćtrznych; 

4) dopuszcza sić realizacjć kanałów zbiorczych 
dla sieci uzbrojenia terenu 

5) zakaz realizacji indywidualnych ujćć wody 
oraz indywidualnych rozwiązaĉ w zakresie 
odprowadzenia ċcieków. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć z sieci wodo-
ciągowej: 
1) ustala sić zaopatrzenie w wodć obiektów na 

terenie objćtym planem z sieci wodociągo-
wej; 

2) ustala sić rezerwy terenu dla istniejących, 
przebudowywanych, remontowanych i no-
wo-realizowanych sieci wodociągowych i 
przyłączy w liniach rozgraniczających ulic, 
ulic wewnćtrznych. 

3. W zakresie odprowadzania ċcieków i wód opa-
dowych do sieci kanalizacyjnej: 

1) ustala sić zachowanie systemu rozdzielcze-
go kanalizacji - kanalizacja sanitarna i kana-
lizacja deszczowa; 

2) ustala sić odprowadzanie ċcieków byto-
wych z terenu objćtego opracowaniem do 
sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) ustala sić odprowadzanie ċcieków deszczo-
wych z terenów ulic, ulic wewnćtrznych i 
parkingów do sieci kanalizacyjnej deszczo-
wej 

4) ustala sić odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych z pozostałych terenów nie 
wymienionych w pkt 3, a w szczególnoċci z 
terenów zieleni, do gruntu lub do lokalnych 
układów wód powierzchniowych zgodnie z 
wymogami stosownych przepisów szcze-
gólnych Prawa wodnego oraz stosownych 
przepisów rozporządzenia Ministra Ċrodo-
wiska; 

5) ustala sić rezerwy terenu dla istniejących, 
przebudowywanych, remontowanych i no-
wo-realizowanych sieci kanalizacyjnych i 
przyłączy. Zaleca sić prowadzenie sieci ka-
nalizacyjnych w liniach rozgraniczających 
ulic, ulic wewnćtrznych; 

6) ustala sić zakaz realizacji i stosowania in-
dywidualnych kanalizacji sanitarnych oraz 
zbiorników bezodpływowych do gromadze-
nia ċcieków bytowych 
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7) na terenach sportu i rekreacji – 7US/ZP do-
puszcza sić realizacjć powierzchniowych 
cieków i zbiorników wodnych o charakterze 
naturalnym oraz zbiorników retencyjnych; 

8) dopuszcza sić realizacjć powierzchniowych 
cieków wodnych na terenach ulic, ulic we-
wnćtrznych, jako powiązaĉ pomićdzy ukła-
dami wodnymi na terenach zielonych; 

9) dopuszcza sić retencjonowanie wód opa-
dowych z uwzglćdnieniem moďliwoċci ich 
wtórnego wykorzystywania. 

4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło z sieci cie-
płowniczej: 

1) dopuszcza sić zaopatrzenie w ciepło: 
a) z miejskiej sieci ciepłowniczej zdalaczyn-

nej, 

b) z indywidualnych urządzeĉ grzewczych, z 
zastrzeďeniem pkt 2), 

c) w oparciu o urządzenia zasilane z miej-
skiej sieci gazowej lub z miejskiej sieci 
elektroenergetycznej; 

2) zakazuje sić zaopatrzenie istniejącej zabu-
dowy w ciepło z indywidualnych urządzeĉ 
grzewczych opalanych paliwem stałym; 

3) ustala sić rezerwy terenu dla istniejących, 
przebudowywanych, remontowanych i no-
wo-realizowanych sieci ciepłowniczych. Za-
leca sić prowadzenie sieci ciepłowniczych w 
liniach rozgraniczających ulic, ulic we-
wnćtrznych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej: 

1) ustala sić zaopatrzenie w gaz zabudowy na 
terenie planu z miejskiej sieci gazowej; 

2) ustala sić rezerwy terenu dla nowo-
realizowanych sieci gazowych. Zaleca sić 
prowadzenie sieci gazowych na terenach 
połoďonych w liniach rozgraniczających ulic, 
ulic wewnćtrznych; 

3) sieci i urządzenia gazowe naleďy realizować 
zgodnie z warunkami okreċlonymi w obo-
wiązujących przepisach prawa. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
z sieci elektroenergetycznych: 

1) ustala sić zaopatrzenie w energić elektryczną 
obiektów na terenie objćtym opracowaniem 
z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 

2) dopuszcza sić zachowanie istniejących stacji 
transformatorowych, dopuszcza sić lokali-
zacjć nowych stacji transformatorowych 
wolnostojących - w tym podziemnych, oraz 
wbudowanych w obiekty kubaturowe; 

3) ustala sić rezerwy terenu dla istniejących, 
remontowanych, przebudowywanych, re-
montowanych i nowo-realizowanych sieci 
elektroenergetycznych. Zaleca sić prowa-
dzenie sieci elektroenergetycznych na tere-
nach połoďonych w liniach rozgraniczają-
cych ulic, ulic wewnćtrznych; 

4) ustala sić zakaz lokalizowania na terenie ob-
jćtym opracowaniem napowietrznych linii 
elektroenergetycznych. 

7. W zakresie dostćpu do telefonicznych połączeĉ 
kablowych i sieci teletechnicznych: 

1) dopuszcza sić obsługć telekomunikacyjną 
obiektów na terenie objćtym opracowaniem 
z istniejącej sieci telekomunikacyjnej lub z 
innych sieci telekomunikacyjnych; 

2) ustala sić rezerwy terenu dla istniejących, 
remontowanych, przebudowywanych, re-
montowanych i nowo-realizowanych sieci 
teletechnicznych na terenach połoďonych w 
liniach rozgraniczających ulic, ulic we-
wnćtrznych. 

8. W zakresie usuwania odpadów: 

1) ustala sić unieszkodliwianie odpadów poza 
obszarem objćtym opracowaniem oraz po-
wszechną obsługć w zakresie wywoďenia 
odpadów realizowaną przez wyspecjalizo-
wane firmy; 

2) ustala sić wyposaďenie kaďdej posesji w 
urządzenia do zbierania oraz segregacji od-
padów, przy czym dopuszcza sić zachowa-
nie istniejących ċmietników obsługujących 
kilka budynków; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie urządzeĉ do 
zbierania lub segregacji odpadów (kosze, 
pojemniki), na terenach ulic, ulic wewnćtrz-
nych oraz na terenach zieleni urządzonej. 

9. W zakresie sieci radiokomunikacyjnych: 

1) ustala sić nakaz zachowania istniejących 
urządzeĉ sieci radiokomunikacyjnych; 

2) dopuszcza sić instalacjć urządzeĉ sieci ra-
diokomunikacyjnych, w tym anten i stacji 
bazowych, przy zachowaniu nastćpujących 
warunków: 

a) ustala sić zakaz budowy urządzeĉ w 
formie wolnostojących budynków i bu-
dowli; 

b) dopuszcza sić sytuowanie urządzeĉ o 
wysokoċci nie przekraczającej 5 metrów 
w taki sposób, aby urządzenia te nie wy-
stawały poza obrys budynku, na którym 
są zlokalizowane. 
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Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 15. 
 
Dla terenu 1US ustala sić: 

 
Symbol terenu 1US 

Przeznaczenie terenu Usługi sportu, rekreacji, turystyki i rehabilitacji z podstawowym przeznacze-
niem pod stadion, dopuszczeniem usług zgodnie z ustaleniami § 9. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) Maksymalna intensywnoċć zabudowy dla terenu – 3,2. 
2) Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 60%. 
3) Maksymalna wysokoċć obiektu – 18m z wyłączeniem obowiązku utrzymania 

wysokoċci dla masztów oċwietleniowych. 
4) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 30%. 
5) Kształtowanie elewacji – zgodnie z ustaleniami § 5. 
6) Geometria i kształtowanie dachu – zgodnie z ustaleniami § 5 i § 12 pkt 7. 
7) Minimalna szerokoċć elewacji frontowej – 120m. 
8) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5. 
9) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, nie dotyczą elementów nadwie-

szonych przy zapewnieniu wysokoċci skrajni drogowej. 
Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w uďytkowaniu 

1) Dopuszcza sić lokalizacjć projektowanej stacji trafo wolnostojącej z dostć-
pem do drogi publicznej poprzez drogć ogólnie dostćpną. 

2) Zakaz lokalizowania obiektów obsługi komunikacji takich jak: stacje paliw, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie. 

3) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, zgodnie z 
ustaleniami § 6. 

4) Dostćpnoċć dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11. 
5) Zasady ochrony ċrodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8. 
6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoċci, zgodnie z ustaleniami 

§ 7. 
Zasady obsługi terenu 
w infrastrukturć tech-
niczną 

1) Warunki zaopatrzenia w wodć, w ciepło, w gaz i energić elektryczną, odpro-
wadzenie ċcieków, dostćp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów 
– zgodnie z ustaleniami § 14. 

2) Lokalizacja projektowanej stacji trafo z agregatem prądotwórczym. 
Zasady obsługi terenu 
komunikacyjne 

1) Wjazd na teren z projektowanej drogi publicznej lokalnej 1KDL i 1KDD. 
2) Warunki obsługi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13. 
3) Wskačniki miejsc parkingowych – zgodnie z ustaleniami § 13. 

Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 

Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala sić. 

Stawki procentowe Wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami §30. 

 
§ 16. 

Dla terenu 2US ustala sić: 
 

Symbol terenu 2US 

Przeznaczenie terenu Podstawowe - usługi sportu, rekreacji, turystyki i rehabilitacji 
Dopuszczalne - usługi z zakresu gastronomii, hotelarstwa, kultury (teatr), roz-
rywki, wystawiennictwa, zaplecze techniczne dla w/w usług; 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) Maksymalna intensywnoċć zabudowy dla terenu – 2,1. 
2) Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 60%. 
3) Maksymalna wysokoċć obiektów – 18m. 
4) Minimalna wysokoċć obiektów: 2 kondygnacje. 
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5) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 30%. 
6) Geometria i kształtowanie dachu– zgodnie z ustaleniami § 5 i § 12 pkt 7. 
7) Kształtowanie elewacji – zgodnie z ustaleniami § 5. 
8) Minimalna szerokoċć elewacji frontowej: 
– dla obiektów wielko kubaturowych 120m; 
- dla obiektów innych 10m. 
9) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5. 
10) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w uďytkowaniu 

1) Zakaz lokalizowania obiektów obsługi komunikacji takich jak: stacje paliw, 
warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie. 

2) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, zgodnie z 
ustaleniami § 6. 

3) Dostćpnoċć dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11. 
4) Zasady ochrony ċrodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8. 
5) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoċci, zgodnie z ustaleniami 

§ 7. 

Zasady obsługi terenu 
w infrastrukturć tech-
niczną 

Warunki zaopatrzenia w wodć, w ciepło, w gaz i energić elektryczną, odprowa-
dzenie ċcieków, dostćp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – 
zgodnie z ustaleniami § 14. 

Zasady obsługi terenu 
komunikacyjne 

1) Wjazd na teren z ulicy Północnej i projektowanych dróg: 
drogi lokalnej 1KDL oraz dojazdowej 1KDD. 
2) Warunki obsługi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13. 
3) Wskačniki miejsc parkingowych –zgodnie z ustaleniami § 13. 

Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 

Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala sić. 

Stawki procentowe Wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami §30. 

 
§ 17 

Dla terenu 3U/US ustala sić: 
 

Symbol terenu 3U/US 

Przeznaczenie terenu Podstawowe dla stref a i b – usługi zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, usługi 
sportu i rekreacji, handlu, biur, administracji, usługi z zakresu gastronomii, ho-
telarstwa, rozrywki, oċwiaty, poczty, telekomunikacji, nauki, wystawiennictwa, 
kultu religijnego, z zakresu wypoczynku, zieleĉ towarzysząca, w tym: 
- dla strefy a – tereny wolne od zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji budyn-

ków pomocniczych i obiektów małej architektury; 
- dla strefy b – tereny z adaptacją istniejącej zabudowy oraz jej rozbudową, 

przebudową, dobudową, nadbudową. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) Maksymalna intensywnoċć zabudowy dla terenu strefy b – 1,5. 
2) Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu strefy b – 60%. 
3) Maksymalna wysokoċć budynków w strefie b – 2 kondygnacje + poddasze 

uďytkowe. 
4) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenów: 
– strefy a - 40%; 
- strefy b – 40%. 
5) Geometria i kształtowanie dachu – zgodnie z ustaleniami § 5 i §12 pkt 7. 
6) Kształtowanie elewacji – zgodnie z ustaleniami § 5. 
7) Minimalna szerokoċć elewacji frontowej – 10m. 
8) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5. 
9) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
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Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w uďytkowaniu 

1) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, zgodnie z 
ustaleniami § 6. 

2) Dostćpnoċć dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11. 
3) Zasady ochrony ċrodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8. 
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoċci, zgodnie z ustaleniami 

§ 7. 

Zasady obsługi terenu 
w infrastrukturć tech-
niczną 

Warunki zaopatrzenia w wodć, w ciepło, w gaz i energić elektryczną, odprowa-
dzenie ċcieków, dostćp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – 
zgodnie z ustaleniami § 14. 

Zasady obsługi terenu 
komunikacyjne 

1) Wjazd na teren z ulicy Północnej. 
2) Warunki obsługi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13. 
3) Wskačniki miejsc parkingowych – zgodnie z ustaleniami § 13. 

Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 

Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala sić. 

Stawki procentowe Wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami §30. 

 
§ 18. 

Dla terenu 4EE ustala sić: 
 

Symbol terenu 4EE 
Przeznaczenie terenu Teren istniejącej stacji trafo. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) Adaptacja istniejącej zabudowy. 
2) Dopuszcza sić modernizacjć istniejącej zabudowy, moďliwoċć rozbudowy 

wewnćtrznych urządzeĉ bez rozbudowy obiektu. 
3) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5. 
4) Linii zabudowy nie ustala sić. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w uďytkowaniu 

1) Nie dopuszcza sić rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych. 
2) Dostćpnoċć wyłącznie dla osób uprawnionych. 
3) Zasady ochrony ċrodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8. 
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoċci – nie ustala sić. 

Zasady obsługi terenu 
w infrastrukturć tech-
niczną 

Infrastruktura techniczna – zgodnie z ustaleniami § 14. 

Zasady obsługi terenu 
komunikacyjne 

1) Dostćpnoċć na teren z ulicy Północnej. 
2) Warunki obsługi komunikacyjnej – wg § 13. 
3) Wskačniki miejsc parkingowych – nie ustala sić. 

Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 

Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala sić. 

Stawki procentowe Wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami § 30. 

 
§ 19. 

Dla terenu 5UZ ustala sić: 
 

Symbol terenu 5UZ 

Przeznaczenie terenu Tereny usług zdrowia i opieki społecznej z dopuszczeniem pomieszczeĉ miesz-
kalnych słuďbowych, rekreacji, zieleni towarzyszącej, w tym: 
- dla strefy a – tereny wolne od zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji budyn-

ków pomocniczych i obiektów małej architektury; 
- dla strefy b – tereny z adaptacją istniejącej zabudowy oraz jej rozbudową, 

przebudową, dobudową. 
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Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) Adaptacja istniejącej zabudowy. 
2) Dopuszcza sić w strefie b rozbudowć, przebudowć, dobudowć oraz adapta-

cjć istniejącej zabudowy. 
3) Maksymalna intensywnoċć zabudowy dla terenu strefy b – 1,5. 
4) Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu strefy b – 40%. 
5) Maksymalna wysokoċć budynków w strefie b – 2 kondygnacje. 
6) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenów: 
– strefy a - 40%; 
- strefy b – 40%. 
7) Geometria i kształtowanie dachu – zgodnie z ustaleniami § 5 i §12 pkt 7. 
8) Kształtowanie elewacji – zgodnie z ustaleniami § 5. 
9) Minimalna szerokoċć elewacji frontowej – 10m. 
10) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5. 
11) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w uďytkowaniu 

1) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, zgodnie z 
ustaleniami § 6. 

2) Dostćpnoċć dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11. 
3) Zasady ochrony ċrodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8. 
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoċci, zgodnie z ustaleniami 

§ 7. 

Zasady obsługi terenu 
w infrastrukturć tech-
niczną 

Warunki zaopatrzenia w wodć, w ciepło, w gaz i energić elektryczną, odprowa-
dzenie ċcieków, dostćp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – 
zgodnie z ustaleniami § 14. 

Zasady obsługi terenu 
komunikacyjne 

1) Wjazd na teren z ulicy Poniatowskiego ( 2KUL*). 
2) Warunki obsługi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13. 
3) Wskačniki miejsc parkingowych – zgodnie z ustaleniami § 13. 

Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 

Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala sić. 

Stawki procentowe Wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami § 30. 

 
§ 20. 

Dla terenu 6 US ustala sić: 
 

Symbol terenu 6 US 

Przeznaczenie terenu Tereny usług sportu i rekreacji, wypoczynku, wystawiennictwa, w formie urzą-
dzeĉ i obiektów terenowych, małej architektury, z zielenią towarzyszącą. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 60%. 
2) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5. 
3) Linie zabudowy - nie ustala sić. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w uďytkowaniu 

1) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, zgodnie z 
ustaleniami § 6. 

2) Dostćpnoċć dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11. 
3) Zasady ochrony ċrodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8. 
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoċci, zgodnie z ustaleniami 

§ 7. 

Zasady obsługi terenu 
w infrastrukturć tech-
niczną 

Warunki zaopatrzenia w wodć i energić elektryczną, odprowadzenie wód opa-
dowych, dostćp do sieci teletechnicznych – zgodnie z ustaleniami § 14. 
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Zasady obsługi terenu 
komunikacyjne 

1) Wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej 1KDL. 
2) Warunki obsługi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13. 
3) Wskačniki miejsc parkingowych – zgodnie z ustaleniami § 13. 

Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 

Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala sić. 

Stawki procentowe Wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami § 30. 

 
§ 21. 

Dla terenu 7 US/ZP ustala sić: 
 

Symbol terenu 7 US/ZP 
Przeznaczenie terenu Tereny usług sportu i rekreacji, wypoczynku, wystawiennictwa, w formie urzą-

dzeĉ i obiektów terenowych, małych, tymczasowych obiektów, małej architek-
tury, z zielenią towarzyszącą. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 60%. 
2) Ogrodzenia – zgodnie z ustaleniami § 5. 
3) Linie zabudowy - nie ustala sić. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w uďytkowaniu 

1) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, zgodnie z 
ustaleniami § 6. 

2) Dostćpnoċć dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11. 
3) Zasady ochrony ċrodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8. 
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoċci, zgodnie z ustaleniami 

§ 7. 
Zasady obsługi terenu 
w infrastrukturć tech-
niczną 

Warunki zaopatrzenia w wodć i energić elektryczną, odprowadzenie wód opa-
dowych, dostćp do sieci teletechnicznych – zgodnie z ustaleniami § 14. 

Zasady obsługi terenu 
komunikacyjne 

1) Wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej 1KDL. 
2) Warunki obsługi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13. 

Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 

Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala sić. 

Stawki procentowe Wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami § 30. 

 
§ 22. 

Dla terenu 8 TP ustala sić: 
 

Symbol terenu 8TP 

Przeznaczenie terenu Podstawowe – parkingi dla samochodów osobowych. 
Dopuszczalne – małe, tymczasowe obiekty o pow. zabudowy do 12m2 słuďące 
obsłudze parkingu oraz obiekty małej architektury. 

Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 20%. 
2) Zasady dotyczące lokalizowania i kształtowania małych, tymczasowych 

obiektów słuďących obsłudze parkingu – zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 11. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w uďytkowaniu 

1) Ustala sić wydzielenie w ramach ogólnodostćpnych parkingów samochodo-
wych miejsc postojowych (stojaków) dla rowerów. 

2) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, zgodnie z 
ustaleniami § 6. 

3) Dostćpnoċć dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11. 
4) Zasady ochrony ċrodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8. 
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5) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoċci, zgodnie z ustaleniami 
§ 7. 

6) Dopuszcza sić przestrzenie terenowe pod nowe krzewy lub zieleĉ na wydzie-
lonych wysepkach pomićdzy stanowiskami parkingowymi. 

Zasady obsługi terenu 
w infrastrukturć tech-
niczną 

Warunki zaopatrzenia w energić elektryczną, odprowadzenie wód opadowych, 
dostćp do sieci teletechnicznych – zgodnie z ustaleniami § 14. 

Zasady obsługi terenu 
komunikacyjne 

Wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej 1KDL i drogi wewnćtrznej 1KDW. 

Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 

Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala sić. 

Stawki procentowe Wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami § 30. 

 
§ 23. 

Dla terenu 9 ZP ustala sić: 
 

Symbol terenu 9ZP 

Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urządzonej. 
Warunki zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

Nie ustala sić. 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ogranicze-
nia w uďytkowaniu 

1) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, zgodnie z 
ustaleniami § 6. 

2) Dostćpnoċć dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustaleniami § 11. 
3) Zasady ochrony ċrodowiska, zgodnie z ustaleniami § 8. 
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoċci, zgodnie z ustaleniami 

§ 7. 
5) Dopuszcza sić nasadzenia nową zielenią niską. 

Zasady obsługi terenu 
komunikacyjne 

1) Warunki obsługi komunikacyjnej – zgodnie z ustaleniami § 13. 

Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 

Warunki tymczasowego zagospodarowania – nie ustala sić. 

Stawki procentowe Wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami §30. 

 
§ 24. 

Dla drogi 1 KDL ustala sić: 

1) Klasa drogi: lokalna. 

2) Zasady powiązaĉ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu - 16m; 

b) liczba jezdni:1, o szerokoċci 6,0m; 

c) chodniki: obustronne, szerokoċci 4,0m 
(strona północna jezdni) i 6,0m (strona po-
łudniowa jezdni z pasem trawnika szeroko-
ċci 2,5m i ċcieďką rowerową szerokoċci 
3,5m); 

d) trawnik pomićdzy chodnikiem a jezdnią od 
strony południowej szerokoċci 2,5m; 

e) droga przeznaczona dla ruchu samochodo-
wego oraz pieszego z dopuszczeniem rowe-
rowego; 

f) powiązania z układem komunikacyjnym ist-
niejącym – zjazdy z drogi wewnćtrznej 
1KDW i ul. Poniatowskiego; 

g) skrzyďowania – z projektowaną drogą do-
jazdową 1KDD i projektowanym wjazdem 
na parking; 

h) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 14. 
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i) wysokoċć stawki procentowej słuďącej nali-
czaniu opłaty związanej ze wzrostem warto-
ċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami 
§ 30. 

§ 25. 

Dla poszerzenia drogi wewnćtrznej 1KDW ustala 
sić: 

1) Klasa drogi: wewnćtrzna. 

2) Zasady powiązaĉ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego: 

a) poszerzenie zachodniej linii rozgraniczającej 
drogi na teren planu, oznaczone symbolem 
1KDW, szerokoċci od 5m do 6m; w tym pa-
sie przewiduje sić realizacjć zieleni niskiej 
szerokoċci od 1m do 2m z barierką dla trwa-
łego odgrodzenia drogi od ciągu pieszego 
szerokoċci 4m ( na kanale „ULGI”) z do-
puszczeniem ċcieďki rowerowej; 

b) powiązania z układem komunikacyjnym ist-
niejącym – zjazd z drogi zbiorczej – ulicy 
Północnej; 

c) skrzyďowania – z projektowaną drogą lokal-
ną (1KDL) i projektowanym wjazdem na 
parking; 

d) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 14; 

e) droga przeznaczona dla ruchu samochodo-
wego oraz pieszego z dopuszczeniem rowe-
rowego; 

f) wysokoċć stawki procentowej słuďącej nali-
czaniu opłaty związanej ze wzrostem warto-
ċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami 
§ 30. 

§ 26. 

Dla poszerzenia ulicy Północnej - drogi 1KDZ, 
ustala sić: 

1) Klasa drogi: zbiorcza. 

2) Zasady powiązaĉ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego: 

a) poszerzenie północnej linii rozgraniczającej 
drogi na teren planu, oznaczone symbolem 
1KDZ, szerokoċci 5m, w tym pasie przewi-
duje sić realizacjć chodnika z dopuszcze-
niem ċcieďki rowerowej; 

b) powiązania z układem komunikacyjnym ist-
niejącym – zjazd z drogi publicznej – ulicy 
Kazimierzowskiej; 

c) skrzyďowania – z istniejącą drogą gruntową 
wewnćtrzną 1KDW, projektowaną dojazdo-
wą 1KDD, istniejącą drogą lokalną - ulicą 

Poniatowskiego, projektowanym wjazdem 
na teren jednostek 2US i 3U/US; 

d) docelowa planowana szerokoċć w liniach 
rozgraniczających - 25m; 

e) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 14; 

f) droga przeznaczona dla ruchu samochodo-
wego oraz pieszego z dopuszczeniem rowe-
rowego; 

g) wysokoċć stawki procentowej słuďącej nali-
czaniu opłaty związanej ze wzrostem warto-
ċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami 
§ 30. 

§ 27. 

Dla poszerzenia ulicy Poniatowskiego - drogi 
2KDL, ustala sić: 

1) Klasa drogi: lokalna. 

2) Zasady powiązaĉ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego: 

a) poszerzenie wschodniej linii rozgraniczają-
cej drogi na teren planu, szerokoċci 4,8m do 
6,5m, w tym pasie przewiduje sić realizacjć 
chodnika z dopuszczeniem ċcieďki rowero-
wej szerokoċci 4,5m; 

b) powiązania z układem komunikacyjnym ist-
niejącym – w ciągu drogi lokalnej ulicy Po-
niatowskiego, która posiada skrzyďowanie z 
ulicą Północną; 

c) skrzyďowania – z projektowaną drogą lokal-
ną (1KDL); 

d) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 14. 

e)droga przeznaczona dla ruchu samochodo-
wego oraz pieszego z dopuszczeniem rowe-
rowego; 

f) wysokoċć stawki procentowej słuďącej nali-
czaniu opłaty związanej ze wzrostem warto-
ċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami 
§ 30. 

§ 28. 

Dla drogi 1 KDD ustala sić: 

1) Klasa drogi: dojazdowa. 

2) Zasady powiązaĉ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu - 16m na długo-
ċci ok. 120m, a w strefie parkingu dla auto-
karów - 29m na długoċci ok. 100m; 
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b) liczba jezdni:1, o szerokoċci 6,0m; jezdnia 
nie ograniczona krawćďnikami; 

c) chodnik dwustronny: 

- szerokoċć 7m – strona zachodnia drogi 
długoċci ok.120m (czćċć północna); 

- szerokoċć 3m – cała długoċć strony 
wschodniej drogi; 

d) strefa parkingowa dla autokarów szerokoċci 
20m – strona zachodnia drogi długoċci ok. 
100m (czćċć południowa); 

e) powiązania z układem komunikacyjnym ist-
niejącym – zjazd z ul. Północnej; 

f) skrzyďowanie – z istniejącą ulicą Północną 
(1KDZ) i projektowaną drogą lokalną 1KDL; 

g) droga przeznaczona dla ruchu samochodo-
wego i pieszego, ze wzglćdów funkcjonal-
nych nakaz objćcia projektem zagospoda-
rowania układu posadzki z zastosowaniem 
podziałów na powierzchnić pieszą, jezdną i 
parkingową (w kolorze, materiale, wzorze); 

h) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 14. 

i) wysokoċć stawki procentowej słuďącej nali-
czaniu opłaty związanej ze wzrostem  war-
toċci nieruchomoċci – zgodnie z § 30. 

§ 29. 

Dla drogi 2 KUL* ustala sić: 

1) Klasa: istniejąca ulica lokalna. 

2) Zasady powiązaĉ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego: 

a) zachowuje sić istniejące linie rozgraniczają-
ce i linie zabudowy jako nieprzekraczalne 
oraz przekrój poprzeczny ulicy na odcinku 
od ul. Północnej do wysokoċci istniejącego 
budynku DPS (długoċć około 134m); 

b) docelowa planowana szerokoċć jezdni 7m; 

c) powiązania z układem komunikacyjnym ist-
niejącym – zjazd z drogi zbiorczej – ulicy 
Północnej (1KDZ); 

d) skrzyďowania – ze zjazdem na działkć DPS; 

e) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 14. 

f) droga przeznaczona dla ruchu samochodo-
wego oraz pieszego z dopuszczeniem rowe-
rowego; 

g) wysokoċć stawki procentowej słuďącej nali-
czaniu opłaty związanej ze wzrostem warto-
ċci nieruchomoċci – zgodnie z ustaleniami 
§ 30. 

Rozdział 4 
Skutki prawne planu  

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 30. 

Ustala sić wysokoċć stawki procentowej, słuďącej 
naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu warto-
ċci nieruchomoċci związanego z uchwaleniem 
planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, odpowiednio: 

1) dla terenów: 3U/US, 4EE, 8TP, 9ZP oraz dróg 
publicznych – 1%; 

2) dla terenów pozostałych - 30%. 

Rozdział 5 
Przepisy końcowe 

§ 31. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz publi-
kacji na internetowej stronie Urzćdu Miasta Siedl-
ce. 

§ 32. 

Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

§ 33. 

Traci moc uchwała Rady Miasta Siedlce nr 
X/138/2003 z dnia 28 maja 2003r. (Dz. Urzćd. Woj. 
Maz. Nr 181, poz. 4497) wyłącznie w czćċci objćtej 
zmianą oraz traci moc uchwała Rady Miasta Sie-
dlce nr XXVII/365/96 z dnia 26 wrzeċnia 1996r. (Dz. 
Urz. Woj. Siedl. Nr 31, poz. 377). 

§ 34. 

Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi 
Miasta Siedlce. 

 
Przewodniczący Rady Miasta: 

Mariusz Dobijański 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLII/591/2009 

Rady Miasta Siedlce 
z dnia 29 maja 2009r. 

 
Lista nieuwzglćdnionych uwag dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania             
przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Północną, Kazimierzowską pod nazwą „Błonia 
Siedleckie”, obejmującej teren wzdłuď ul. Północnej, na odcinku od granicy drogi gruntowej do ul. Ponia-
towskiego wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko  
i imić, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgła-
szającego 

uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenie 
projektu zmiany 

planu dla 
nieruchomoċci 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie 
Rady Miasta Siedlce 

o sposobie 
rozpatrzenia uwag 

Uzasadnienie 
rozstrzygnićcia 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Przewodniczący Rady Miasta: 
Mariusz Dobijański 

 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLII/591/2009 

Rady Miasta Siedlce 
z dnia 29 maja 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania                
przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Północną, Kazimierzowską, pod nazwą „Błonia 
Siedleckie”, obejmującej teren wzdłuď ul. Północnej, na odcinku od granicy drogi gruntowej do ul. Ponia-
towskiego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych miasta Siedlce 
oraz zasady ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objćte ustaleniami i obszarem zmiany planu. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym cha-
rakterystyka rozwiązaĉ i zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej obszaru ograniczonego ulicami: 
Graniczną, Północną, Kazimierzowską, pod nazwą „Błonia Siedleckie”, obejmującego teren wzdłuď ul. Pół-
nocnej, na odcinku od granicy drogi gruntowej do ul. Poniatowskiego zostały okreċlone w ustaleniach 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W zakresie naleďącym do zadaĉ własnych Miasta Siedlce zapisano w zmianie planu inwestycje strukturalne: 

1. Modernizacjć, rozbudowć i budowć układu komunikacyjnego, obejmującą: 

a) budowć drogi lokalnej 1 KDL; 

b) poszerzenie ul. Poniatowskiego 2 KDL; 

c) budowć drogi dojazdowej 1 KDD; 

d) poszerzenie drogi zbiorczej – ulicy Północnej 1 KDZ; 

e) poszerzenie drogi wewnćtrznej – istniejącej drogi gruntowej, oznaczenie na rysunku planu symbolem 
1 KDW; 

f) budowć parkingów ogólnodostćpnych na terenie 8TP; 

g) budowć dróg wewnćtrznych niepublicznych, stanowiących dojazdy do poszczególnych działek; 
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h) budowć wydzielonej ċcieďki rowerowej nad kanałem „Ulga”. 

Całoċć inwestycji komunikacyjnych obejmuje takďe infrastrukturć drogową, tj chodniki, ċcieďki rowerowe, 
zieleĉ oraz urządzenia chroniące tereny przyległe przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. 

2. Modernizacjć, rozbudowć i budowć pozostałych systemów infrastruktury technicznej, obejmujących: 

1) Zaopatrzenie w wodć: 

a) zaopatrzenie w wodć obiektów na terenie objćtym zmianą planu odbywać sić bćdzie w oparciu 
o budowany układ sieci wodociągowej (realizacja własna PWiK w Siedlcach) dn 225 z PE wzdłuď 
ul. Północnej. 

2) Odprowadzenie ċcieków i wód opadowych: 

a) odprowadzenie ċcieków sanitarnych socjalno – bytowych na terenie objćtym zmianą planu odby-
wać sić bćdzie za poċrednictwem przepompowni ċcieków do kanału sanitarnego dn 200 mm (kanał 
ten jest w fazie projektowania przez PWiK); 

b) odprowadzenie wód opadowych na terenie objćtym zmianą planu odbywać bćdzie poprzez sieć 
kanalizacji deszczowej do istniejącego kanału „Ulgi”. 

3) Zaopatrzenie w sieć cieplną: 

a) zaopatrzenie w ciepło na terenie objćtym zmianą planu odbywać sić bćdzie z projektowanej miej-
skiej sieci cieplnej wysokoparametrowej. 

4) Zasilanie w gaz: 

a) zaopatrzenie w gaz na terenie objćtym zmianą planu odbywać sić bćdzie z projektowanej sieci ga-
zowej ċredniego ciċnienia. 

5) Zasilanie w energić elektryczną: 

a) zasilanie w energić elektryczną na terenie objćtym zmianą planu odbywać sić bćdzie ze stacji 
transformatorowej kontenerowej PZ-0, stacja PZ-0 wpićta bćdzie  przelotowo w linić kablową SN-
15 kV relacji ST Nr 1388 Technikum Rolnicze ÷ ST Nr 2050 Poniatowskiego DPS (zakres zadaĉ reali-
zowanych przez ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowanej 
linii kablowych SN-15 kV zasilających projektowany PZ-0); 

b) zasilanie obiektów na terenie objćtym zmianą planu oraz oċwietlenie drogi lokalnej, dróg we-
wnćtrznych, parkingów, odbywać sić bćdzie liniami kablowymi ze stacji transformatorowej PZ-0; 

c) zasilanie rezerwowe obiektów zapewnione bćdzie zespołem prądotwórczym usytuowanym w po-
bliďu stacji PZ-0. 

6) Zasilanie w inne urządzenia infrastruktury technicznej miasta, słuďących m.in. utrzymaniu porządku 
publicznego, rozwoju publicznego dostćpu do Internetu, sieci teleinformatycznych, itp. 

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
Miasta Siedlce. 

Finansowanie inwestycji odbywać sić bćdzie poprzez: 

1) wydatki z budďetu miasta, w tym; 

a) wykup gruntów niezbćdnych do realizacji wybudowania i poszerzenia dróg; 

b) koszty wybudowania i poszerzenia dróg; 

c) budowa infrastruktury technicznej; 

2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi poprzez budďet miasta, w ramach m.in.: 

a) cen sprzedaďy; 

b) opłat planistycznych; 

c) opłat za uďytkowanie wieczyste; 
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d) opłat adiacenckich; 

e) podatków od nieruchomoċci; 

f) podatków od czynnoċci cywilno – prawnych; 

g) kredytów i poďyczek bankowych; 

h) dotacji i poďyczek z funduszy celowych; 

i) dotacji samorządu województwa; 

j) ċrodków pochodzących z budďetu Unii Europejskiej; 

k) programu wynikającego z lokalnych inicjatyw inwestycyjnych; 

l) innych ċrodków zewnćtrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieĉ o charakterze cywilno – prawnym lub w for-
mie „partnerstwa publiczno – prywatnego”. 

III. Finansowanie zadaĉ naleďących do zadaĉ własnych Miasta Siedlce, zapisanych w zmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, przebiegać bćdzie w oparciu o okreċlenie terminów przystą-
pienia i zakoĉczenia realizacji tych zadaĉ, ustalanych według kryteriów i zasad celowoċci i oszczćdnoċci 
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umoďliwia-
jący terminową realizacjć zadaĉ. 

IV. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mogą być realizowane przez miejskie jednostki organi-
zacyjne, właċciwe w sprawach przygotowania i realizacji tych inwestycji takie jak Urząd Miasta Siedlce, 
Przedsićbiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach, Przedsićbiorstwo Energetyczne w 
Siedlcach sp. z o.o., Miejskie Przedsićbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Siedlcach oraz inne przed-
sićbiorstwa (spółki) realizujące w/w zadania, w oparciu o Prawo zamówieĉ publicznych. 

V. Rysunki zasady realizacji infrastruktury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
Plansza podstawowa i Przekroje, stanowią graficzną czćċć załącznika nr 3. 

 
Przewodniczący Rady Miasta: 

Mariusz Dobijański 
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