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UCHWADA NR XXXVIII/215/10

 RADY MIASTA TERESPOL

	z	dnia	29	lipca	2010	r.

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Terespol

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	
2001r.	Nr	142,	poz.	1591	z	póp.	zm.	)	oraz	art.	14	
ust.	1	 i	4	w	związku	 z	 art.	20	ustawy	z	dnia	27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	 (Dz.U.	 z	 2003	 r.	 Nr	 80,	 poz.	 717	
z	póp.	zm)	oraz	uchwaEy	Nr	X/57/07	Rady	Miasta	
Terespol	z	dnia	26	papdziernika	2007r.	i	uchwaEy	Nr	
XV/97/08	Rady	Miasta	Terespol	z	dnia	29	kwietnia	
2008r.	w	sprawie	przystąpienia	do	zmiany	miejsco-
wego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	Mia-
sta	Terespol,	Rada	Miasta	uchwala,	co	następuje:

DZIAD I
PRZEPISY OGÓLNE

§1.	Po	stwierdzeniu	zgodno[ci	z	ustaleniami	Stu-
dium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego	miasta	Terespol	przyjętego	uchwa-
Eą	Nr	XXXVI/141/01	Rady	Miasta	Terespol	 z	 dnia	
26	papdziernika	2001r.	wraz	ze	zmianami	przyjęty-
mi	uchwaEą	Nr	XXXIV/149/06	Rady	Miasta	z	dnia	
27	lipca	2006r.	i	uchwaEą	Nr	XXXVIII/214/10	Rady	
Miasta	Terespol	z	dnia	29	lipca	2010	r.	w	sprawie	
uchwalenia	zmian	do	Studium	uwarunkowaG	i	kie-
runków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 miasta	
Terespol,	 uchwala	 się	 zmiany	w	miejscowym	pla-
nie	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	Tere-
spol,	na	obszarach	poEoronych	w	mie[cie	Terespol	
zwanych	w	tre[ci	uchwaEy	ｧplanami	miejscowymiｦ	
skEadającymi	 się	 z	 ustaleG	 zawartych	 w	 niniejszej	
uchwale	 i	 rysunkami	planu	w	skali	1:1000	stano-
wiące	zaEączniki	od	1	do	6	niniejszej	uchwaEy

§2.	1.	Zmiana	obejmuje	następujące	tereny:
1)	obszar	dziaEki	o	numerze	geodezyjnym	714/11
2)	 obszar	 dziaEek	 o	 numerach	 geodezyjnych:	

31/12,	2427/17,	2369/1,	2369/3	oraz	czę[ć	dziaE-
ki	2370/2	i	czę[ć	dziaEki	980/1	w	mie[cie	Terespol.

2.	Tre[ć	niniejszej	uchwaEy	stanowi	czę[ć	teksto-
wą	zmiany	planu.

3.	ZaEącznikami	do	niniejszej	uchwaEy	są:
1)	ZaEącznik	nr	1	｠	czę[ć	graficzna	zmiany	planu,	

zwana	dalej	ｧrysunkiem	zmiany	planuｦ,	sporządzo-
na	na	mapie	zasadniczej	w	skali	1:1000.

2)	ZaEącznik	nr	2	｠	czę[ć	graficzna	zmiany	planu,	
zwana	dalej	ｧrysunkiem	zmiany	planuｦ,	sporządzo-
na	na	mapie	zasadniczej	w	skali	1:1000.

3)	ZaEącznik	nr	3	｠	czę[ć	graficzna	zmiany	planu,	
zwana	dalej	ｧrysunkiem	zmiany	planuｦ,	sporządzo-

na	na	mapie	zasadniczej	w	skali	1:1000.
4)	ZaEącznik	nr	4	｠	czę[ć	graficzna	zmiany	planu,	

zwana	dalej	ｧrysunkiem	zmiany	planuｦ,	sporządzo-
na	na	mapie	zasadniczej	w	skali	1:1000.

5)	ZaEącznik	nr	5	｠	rozstrzygnięcia	dotyczące	re-
alizacji,	 zapisanych	 w	 zmianie	 miejscowego	 planu	
zagospodarowania	 Terespol,	 inwestycji	 z	 zakresu	
infrastruktury	 technicznej,	 nalerących	 do	 zadaG	
wEasnych	Miasta	Terespol,	oraz	o	zasadach	 ich	fi-
nansowania.

6)	 ZaEącznik	 nr	 6	 ｠	 rozstrzygnięcia	 w	 sprawie	
uwag	do	projektu	zmiany	miejscowego	planu	zago-
spodarowania	przestrzennego	Miasta	Terespol.

§3.	1.	Ilekroć	w	niniejszej	uchwale	jest	mowa	o:
1)	 planie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 niniejsza	

uchwaEę	｠	 zmianę	miejscowego	planu	 zagospoda-
rowania	przestrzennego	Miasta	Terespol	wraz	z	za-
Eącznikami,

2)	przeznaczeniu	podstawowym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	 dominujące,	 obowiązujące	 przeznaczenie	
terenów,

3)	 przeznaczeniu	 dopuszczalnym	 ｠	 nalery	 przez	
to	 rozumieć	 uzupeEniające	 przeznaczenie	 terenów	
｠	niezbędne,	porądane	 lub	morliwe	na	terenach	o	
okre[lonym	przeznaczeniu	podstawowym;

4)	dziaEce	budowlanej	lub	terenie	inwestycji	｠	na-
lery	przez	to	rozumieć	nieruchomo[ć	lub	jej	czę[ć,	
która	poEorona	jest	w	granicach	terenu	przeznaczo-
nego	w	planie	na	cele	zabudowy	oraz	której	wiel-
ko[ć,	cechy	geometryczne,	dostęp	do	drogi	publicz-
nej	 oraz	 wyposarenie	 w	 urządzenia	 infrastruktury	
technicznej	lub	morliwo[ci	uzbrojenia,	pozwalają	na	
realizację	obiektów	budowlanych	w	sposób	zgodny	
z	ustaleniami	planu	i	z	zachowaniem	wymogów	wy-
nikających	z	przepisów	odrębnych	｠	o	której	mowa	
w	art.	2	ust.	12	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	roku	
o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 przestrzennym	
(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717,	z	pópn.	zm.),

5)	wysoko[ć	obiektu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
odlegEo[ć	 od	 poziomu	najnirej	 poEoronego	wej[cia	
do	 budynku	｠	 do	 najwyrszego	 punktu	 konstrukcji	
dachu	wraz	z	jego	pokryciem	｠	zgodnie	z	Rozporzą-
dzeniem	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	12	kwietnia	
2002	r.,	w	sprawie	warunków	technicznych	jakim	
powinny	 odpowiadać	 budynki	 i	 ich	 usytuowanie	
(Dz.U.Nr	75,	poz.	690,	z	póp.	zm.)

6)	 wskapnikach	 wykorzystania	 terenu	 -	 nalery	
przez	to	rozumieć	rozpatrywane	Eącznie	dla	danego	
terenu	wielko[ci:
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-	powierzchnie	biologicznie	czynną,
-	intensywno[ć	zabudowy,
-	powierzchnię	zabudowy,
7)	 zieleni	 urządzonej	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	

tereny	wraz	z	infrastrukturą	techniczną	oraz	obiek-
tami	 i	urządzeniami	funkcjonalnie	z	nimi	związany-
mi,	pokryte	ro[linno[cią,	znajdujące	się	w	obszarach	
o	zwartej	zabudowie,	peEniące	funkcje	estetyczne,	
rekreacyjne,	zdrowotne	lub	osEonowe	｠	w	szczegól-
no[ci:	parki,	zieleGce,	promenady,	bulwary,	ogrody	
zabytkowe,	zaEorenia	cmentarne,	a	takre	zieleG	to-
warzyszącą	ulicom	i	drogom,	placom,	zabytkowym	
obiektom	oraz	budynkom	wspóEczesnym	o	rórnym	
przeznaczeniu;

8)	zabudowie	jednorodzinnej	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	budynki	mieszkalne	przeznaczone	dla	jednej	
lub	dwóch	rodzin	wraz	z	zabudową	gospodarczą	 i	
urządzeniami	towarzyszącymi;

9)	 usEugach	 wielobranrowych	 ｠	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	 usEugi	 publiczne,	 niepubliczne	 oraz	 usEu-
gi	 zw.	Z	obsEugą	 ruchu	 turystycznego	｠	 rekreacją	
zbiorową	 (punkty	 informacji	 turystycznej,	 motele,	
hotele,	itp.);

10)	 intensywno[ć	 zabudowy	 terenu	 inwesty-
cji	 (dziaEki	 budowlanej)	 -	 nalery	przez	 to	 rozumieć	
wskapnik	oznaczający	stosunek	sumy	powierzchni	
wszystkich	 kondygnacji	 nadziemnych,	 występują-
cych	na	danym	terenie	(dziaEce	budowlanej)	do	po-
wierzchni	tego	terenu,	przy	czym	powierzchnię	bu-
dynku	liczy	się	w	obrysie	[cian	zewnętrznych	oraz	
w	przypadku	kondygnacji	poddasza	na	wysoko[ci	1	
m	od	poziomu	podEogi;

11)	infrastrukturze	technicznej	i	komunikacji	zwią-
zanej	 z	 przeznaczeniem	 podstawowym	 -	 nalery	
przez	to	rozumieć	sieci	rozdzielcze	przyEącza,	lokal-
ne	urządzenia	infrastruktury	technicznej,	związanej	
z	uzbrojeniem	danego	terenu	oraz	doj[cia,	dojazdy,	
miejsca	postojowe	i	parkingowe;

12)	krajobrazie	kulturowym	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	 przestrzenie	 historycznie	 uksztaEtowane	 w	
wyniku	dziaEalno[ci	czEowieka,	zawierające	wytwo-
ry	cywilizacji	oraz	elementy	przyrodnicze;

13)	 ukEadach	 urbanistycznych	｠	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	przestrzenne	zaEorenia	o	charakterze	miej-
skim,	 zawierające	 zespoEy	 budowlane,	 pojedyncze	
budynki	 i	 formy	zaprojektowanej	zieleni,	 rozmiesz-
czone	w	ukEadzie	historycznych	podziaEów	wEasno-
[ciowych	i	funkcjonalnych,	w	tym	ulic	i	sieci	dróg.

2.	Zastosowane	w	planie	wyrarenia:
1)	 Obiekt	 budowlany,	 budynek,	 budynek	 miesz-

kalny	 jednorodzinny	 ｠	 okre[lają	 przepisy	 ustawy	
z	dnia	7	 lipca	1994	r.	Prawo	budowlane	 (Dz.U.	Z	
2003	r.	Nr	207,	poz.	2016,	pópn.	zm.),

2)	 zabudowa	 jednorodzinne,	 budynek	 mieszkal-
ny,	budynek	gospodarczy,	kondygnacja	nadziemna,	
piwnica,	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	okre-
[lają	przepisy	rozporządzenia	Ministra	Infrastruktury	
z	dnia	12	kwietnia	2002	r.,	w	sprawie	warunków	
technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	
ich	usytuowanie	(Dz.U.Nr	75,	poz.	690,	z	póp.	zm.),

3)	 powierzchnia	 zabudowy	 ｠	 okre[lają	 przepisy	
Polskiej	 Normy	 PN-ISO	 9836:1997-	 WEa[ciwo[ci	
urytkowe	w	budownictwie.	Okre[lenie	i	obliczanie	
wskapników	powierzchniowych	i	kubaturowych.

4)	droga,	ulica,	droga	publiczna,	droga	wewnętrz-
na	 ｠	 okre[lają	 przepisy	 ustawy	 z	 dnia	 21	 marca	
1985	r.	o	drogach	publicznych	(Dz.U.	Z	2004	r.	Nr	
204,	 poz.2086,	 z	 pópn.	 zm.)	 oraz	 rozporządzenie	
Ministra	Transportu	i	Gospodarki	Morskiej	z	dnia	2	
marca	1999	r.	w	sprawie	warunków	technicznych,	
jakim	 powinny	 odpowiadać	 drogi	 publiczne	 i	 ich	
usytuowanie	(Dz.U.Nr	43,	poz.	430	z	popn.	zm.).

3.	Wyrarenia,	o	których	mowa	w	ust.	1	oraz	w	
ust.	2,	odnoszące	się	do	przywoEanych	aktów	praw-
nych,	 interpretuje	się	wg	stanu	prawnego	obowią-
zującego	w	dniu	uchwalenia	planu.

4.	Jereli	ustalenia	planu	odnoszą	się	do	przepisów	
odrębnych,	w	 tym	 do	 przywoEanych	 aktów	 praw-
nych	nalery,	z	zastrzereniem	ust.	3,	stosować	akty	
prawne	aktualnie	obowiązujące.

DZIAD II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

RozdziaE 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§4.	Na	obszarach	opracowania	planu,	o	których	
mowa	 w	 §1	 ust.	 1	 wprowadza	 się	 następujące	
oznaczenia:	 Z1-U,	 Z2-U,	 Z3-U,P,	 Z4-U,P,	 Z5-U,P,	
Z6-U,P,	Z7-MN,U,	Z8-MN,U,	Z9MN,U,	Z10-MN,U,	
Z11-MN,U,	 Z12-MN,U,	 Z13-MN,U,	 Z14-MN,U,	
Z15-MN,U,	Z28-W	oraz	czę[ć	terenu	przewidziana	
pod	 komunikacje	 drogową	 oznaczona	 symbolami:	
Z16-KD-L,	 Z17-KD-L,	 Z18-KD-L,	 Z19-KD-L,	 Z20-
KD-L,	 Z21-KD-D,	 Z22-KD-L,	 Z23-KD-L,	 Z24-KD-L,	
Z25-KD-L,	 Z27-KD-L	 ｠	 wykazane	 w	 zaEącznikach	
graficznych	do	tej	uchwaEy,	zgodnie	z	ponirszym:

1)	Zmienia	się	przeznaczenie	terenu	upraw	rolnych	
oznaczonego	symbolem	132RP	｠	wyznacza	się	te-
ren	zabudowy	usEugowo	｠	przemysEowej	oznaczony	
symbolami	Z3-U,P,	Z4-U,P,	Z5-U,P,	-	Z6-U,P.

2)	Zmienia	się	przeznaczenie	terenu	urytków	zie-
lonych	 oznaczonych	129RZ	｠	wyznacza	 się	 teren	
zabudowy	usEugowej	oznaczony	symbolem	Z2-U.

3)	Zmienia	się	przeznaczenie	terenów	urytków	zie-
lonych	oznaczonych	symbolem	139RZ	｠	wyznacza	
się	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	
z	usEugami	nieuciąrliwymi	oznaczonych	symbolami	
Z7-MN,U,	Z8-MN,U,	Z9-MN,U,	Z10-MN,U,	Z11-M-
N,U,	Z12-MN,U,	Z13-MN,U,	Z14-MN,U,	Z15-MN,U.

4)	 Zmienia	 się	 przeznaczenie	 terenu	 komunikacji	
oznaczonego	 symbolem	KD	 ｠	wyznacza	 się	 teren	
zabudowy	usEugowej	Z1-U,	z	drogami	dojazdowymi	
oznaczony	symbolem	Z26-KD-L.

§5.	 1.	 Ustalenia	 dla	 terenów	 Z1-Z15,	 objętych	
zmianą	 planu,	 obejmują	 elementy	 wynikające	 z	
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ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	za-
gospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	
717	z	pópn.	zm.),	w	tym:

1)	przeznaczenie	podstawowe,
2)	przeznaczenie	dopuszczalne,
3)	zasady	zagospodarowania	i	urytkowania,
4)	szczególne	warunki	zagospodarowania.
2.	 Przedmiotowe	 tereny	 Z1-Z15,	 objęte	 zmianą	

planu,	 o	 ustalonym	 przeznaczeniu	 oraz	 zasadach	
urytkowania	i	zagospodarowania,	okre[la	się	na	ry-
sunku	 zmiany	 planu	 liniami	 rozgraniczającymi	 cią-
gEymi.

RozdziaE 2
Ustalenia wynikające z zasad polityki funkcjonal-
no ｠ przestrzennej, okre[lonych w ｧZmiana stu-

dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Terespolｦ, obowiązujących 
dla caEego obszaru objętego ｧZmianami miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Terespolｦ

§6.	 1.	 W	 zakresie	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	 Eadu	
przestrzennego,	 przy	 ksztaEtowaniu	 architektury,	
nalery	komponować	nową	zabudowę	z	uwzględnie-
niem	warunków	lokalizacji	dla	prawidEowego	powią-
zania	z	otoczeniem.

2.	W	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody	i	kra-
jobrazu	kulturowego	nalery	stosować	zapisy	DziaEu	
II	w	odniesieniu	do	zasad	ksztaEtowania	zabudowy,	
uzbrojenia	 terenów	 oraz	 zapewnienia	 wEa[ciwych	
powiązaG	 komunikacyjnych	 z	 istniejącą	 struktura	
miejską.

3.	 Ochronę	 dziedzictwa	 kulturowego	 nalery	 za-
pewnić	poprzez	harmonijne	wkomponowanie	nowej	
zabudowy	w	istniejący	ukEad	urbanistyczno	｠	archi-
tektoniczny,	nie	naruszające	warto[ciowych	powią-
zaG	krajobrazowych.

4.	W	ksztaEtowaniu	przestrzeni	o	charakterze	pu-
blicznym	nalery	stosować:

1)	pastelową	kolorystykę	obiektów,	z	wyklucze-
niem	jaskrawych	barw	oraz	agresywnych	form	za-
budowy	i	zagospodarowania	terenów,

2)	 elementy	 maEej	 architektury	 nawiązujące	 do	
charakteru	miejsca	i	lokalizacji,

3)	zieleG	urządzona	o	skEadzie	gatunkowym	zbliro-
nym	do	zieleni	istniejącej,

4)	dyskretne	w	formie	reklamy	i	szyldy,	harmoni-
zujące	z	wystrojem	elewacji	budynków.

5.	Na	terenach	objętych	zmianami	planu	nie	wy-
stępują	tereny	górnicze,	tereny	nararone	na	niebez-
pieczeGstwo	 powodzi	 oraz	 zagrorone	 osuwaniem	
się	mas	ziemnych.

6.	W	odniesieniu	do	parametrów	dziaEek	budowla-
nych	｠	dopuszcza	się	morliwo[ć	dostosowania	tych	
parametrów	 do	 warunków	 lokalnych	 oraz	 zaEoreG	
programowych.	Ustala	się	morliwo[ć	lokalizacji	bu-
dynków	mieszkalnych	i	gospodarczych	przy	granicy	
dziaEki.

7.	Ustala	się,	re	do	czasu	realizacji	nowych	inwe-

stycji,	na	terenach	objętych	zmianą	planu,	obowią-
zywać	będzie	dotychczasowy	sposób	zagospodaro-
wania	i	urytkowania	tych	terenów.

DZIAD III
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE 1
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania 

terenów objętych zmianą planu

§7.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	 Z1-U	
(0,17ha),	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe:
a)	usEugi	wielobranrowe
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zieleG	urządzona,
b)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

kacji	(	uzbrojenie	terenu	oraz	drogi	dojazdowe	we-
wnętrzne,	miejsca	postojowe)

3)	Zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
a)	architektura:
-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	3	(	w	tym	podda-

sze	urytkowe),
-	podpiwniczenie	｠	max	1,2	m	n.p.t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	15	m,
b)	infrastruktura	techniczna	-	uzbrojenie	terenu	w	

infrastrukturę	-	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi,	wg	
warunków	wEa[ciwych	zarządców	sieci;

c)	obsEuga	komunikacyjna	poprzez	ulice:	Czerwo-
nego	 Krzyra	 i	 Janowską,	 oraz	 wewnętrzne	 drogi	
dojazdowe

d)	wskapniki	wykorzystania	terenu:
-	powierzchnia	zabudowy:	max	80%	pow.	terenu	

inwestycji	(dziaEki	budowlanej),
-	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna:	 min	 10%	

pow.	terenu	inwestycji,
-	intensywno[ć	zabudowy:	max	0,8.
e)	linie	zabudowy:	wg	rysunku	planu	-	nieprzekra-

czalna	linia	zabudowy	w	odlegEo[ci	4m	od	linii	roz-
graniczającej	inwestycję.

4)	SzczegóEowe	warunki	zagospodarowania:
a)	 architekturę	 projektowanych	 budynków	 nale-

ry	opracować	ze	szczególną	staranno[cią	detalu	w	
nawiązaniu	do	projektowanego	dworca	kolejowego	
przy	zastosowaniu	nowoczesnych	materiaEów,

b)	 nalery	 budynki	 projektować	 jako	 zabudowę	
przyuliczną	 o	 wyrapnych	 podziaEach	 pionowych	 z	
zastosowaniem	dominant	architektonicznych.

2.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	Z2-U	(0,77	
ha),	ustala	się;

1)	przeznaczenie	podstawowe:	usEugi	wielobran-
rowe

2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zieleG	urządzona,
b)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

kacji	(	uzbrojenie	terenu	oraz	drogi	dojazdowe	we-
wnętrzne,	miejsca	postojowe).

3)	Zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
a)	architektura:
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-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	3	(	w	tym	podda-
sze	urytkowe),

-	podpiwniczenie	｠	max	1,2	m	n.p.t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	15	m,
b)	 infrastruktura	techniczna:	uzbrojenie	terenu	w	

infrastrukturę	 techniczną	 ｠	 zgodnie	 z	 przepisami	
odrębnymi,	 wg	 warunków	 wEa[ciwych	 zarządców	
sieci;

c)	obsEuga	komunikacyjna:	poprzez	drogę	lokalną,
d)	wskapniki	wykorzystania	terenu:
-	powierzchnia	zabudowy:	max	60%	pow.	terenu	

inwestycji	(dziaEki	budowlanej),
-	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna:	 min	 20%	

pow.	terenu	inwestycji,
-	intensywno[ć	zabudowy:	max	0,8.
e)	linie	zabudowy:
-	wg	rysunku	planu	｠	min.	6,0	od	linii	rozgranicza-

jącej	drogę.
4)	SzczegóEowe	warunki	zagospodarowania:
a)	nalery	przewidzieć	4	miejsca	postojowe	na	
100	m2	powierzchni	usEugowej,
b)	wydzielić	strefy	zieleni	izolacyjnej.
3.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem:	 Z3-U,P	

(9,49ha),	Z4-U,P	(4,1ha),	Z5-U,P	(3,03ha),	Z6-U,P	
(7,94),	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe:
a)	usEugi	wielobranrowe,	przemysE
b)	zabudowa	produkcyjna	rolnicza	i	pozarolnicza,
c)	usEugi	towarzyszące.
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	usEugi	rzemie[lnicze,
b)	 zieleG	 urządzona	｠	 zgodnie	 z	 funkcją	 podsta-

wową,
c)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

kacji	(	uzbrojenie	terenu	oraz	drogi	,	miejsca	posto-
jowe)	｠	związane	z	funkcją	podstawową.

3)	Zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
a)	architektura:
dla	budynków	produkcyjnych	(hale	produkcyjne):
-	1	peEna	kondygnacja	nadziemna	lub	z	poddaszem	

urytkowym,
-	podpiwniczenie	max	do	1,5	m	n.p.t,	mierzone	w	

[rodkowej	czę[ci	budynku,
-	 dachy	 symetryczne,	 dwuspadowe	 (z	 dopusz-

czeniem	wielospadowym)	o	nachyleniu	do	45o,	lub	
mansardowe,

-	wysoko[ć	budynku	max	9,0	m,
dla	budynków	zaplecza	technicznego	(magazyny,	

wiaty,	budynki	techniczne):
-	1	peEna	kondygnacja	parterowa	lub	z	poddaszem	

urytkowym,
-	wysoko[ć	obiektu	｠	max	9m,
-	 dachy	 symetryczne,	 dwuspadowe	 (z	 dopusz-

czeniem	wielospadowych)	o	nachyleniu	do	45o,	lub	
mansardowe,

dla	budynków	usEugowych:
-	wys.	 bud.	max	3	 kondygnacje	 nadziemne	 (	w	

tym	poddasze	urytkowe),
-	podpiwniczenie	｠	max	1,2	m	n.p.t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	12	m,

-	 dachy	dwu-	 lub	wielospadowe,	 symetryczne	o	
nachyleniu	poEaci	do	45o,	lub	mansardowe,

b)	infrastruktura	techniczna:	uzbrojenie	terenu	po-
przez	przyEącza	wodno	｠	kanalizacyjne	oraz	gazowe	
(po	realizacji	gazyfikacji	miasta)	i	elektroenergetycz-
ne	z	istniejących	sieci,	lub	z	terenów	zabudowanych	
｠	zgodnie	z	warunkami	technicznymi	oraz	wg	wa-
runków	wEa[ciwych	zarządców	sieci.

c)	 obsEuga	 komunikacyjna:poprzez	 lokalne	 ulice:	
Asnyka	i	Sportową,	oraz	projektowane	ciągi	piesze	
i	jezdne,	wedEug	warunków	wEa[ciwego	zarządcy.

d)	wskapniki	wykorzystania	terenu:
-	powierzchnia	zabudowy;	max	40%	pow.	terenu	

inwestycji	(dziaEki	budowlanej),
-	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna:	 min.	 30%	

pow.	terenu	inwestycji,
-	intensywno[ć	zabudowy:	max	0,6,
e)	linie	zabudowy:	wg	rysunku	planu,
4)	SzczegóEowe	warunki	zagospodarowania:
a)	nalery	przewidzieć	4	miejsca	postojowe	na	100	

m2	powierzchni	usEugowej,
b)	wydzielić	strefy	zieleni	izolacyjnej,
c)	wydzielić	przedstawioną	ilo[ć	dziaEek	inwesty-

cyjnych	 przy	 zaEoreniu	 morliwo[ci	 dostosowania	
ich	granic	do	zaEoreG	inwestycyjnych	przez	Eączenie	
ich	pod	wspólną	inwestycję.

4.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolem:	Z7-MN,U	
(1,98ha),	 Z8-MN,U	 (1,12ha),	 Z9-MN,U	 (4,72ha),	
Z10-MN,U	 (1,63ha),	 Z11-MN,U	 (2,66ha),	 Z12-
MN,U	 (3,59ha),	 Z13-MN,U	 (1,95ha),	 Z14-MN,U	
(0,92ha),	Z15-MN,U	(1,45ha)	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe:
a)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna,
b)	 usEugi	 niepubliczne	 nieuciąrliwe,	 rzemiosEo	

usEugowe,
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zabudowa	mieszkaniowo	｠	usEugowa,
b)	zabudowa	techniczno	｠	gospodarcza,
c)	zieleG	urządzona,
d)	zabudowa	rekreacyjna,
e)	maEa	architektura,
f)	 inne,	 w	 zalerno[ci	 od	 potrzeb	 zw.	 z	 funkcją	

podstawową,
g)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

kacji	(	uzbrojenie	terenu	oraz	drogi	,	miejsca	posto-
jowe)

3)	Zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
a)	architektura:
dla	zabudowy	mieszkaniowej
-	dopuszcza	się	realizację	zabudowy	jednorodzin-

nej	wolnostojącej	oraz	zabudowy	szeregowej,
-	zabudowa	maEogabarytowa	｠	max	3	kondygna-

cje	nadziemne,	w	tym	poddasze	urytkowe,
-	podpiwniczenie	｠	max	1,2	m	n.p.t,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	12	m,
-	dachy	o	nachyleniu	30-45o,	symetryczne,	dwu-	

lub	wielospadowe,
-	stosowanie	form	i	detalu	miejscowego,	w	nawią-

zaniu	do	architektury	tradycyjnej,
dla	zabudowy	techniczno	-	gospodarczej:
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-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2	kondygnacje,	
w	tym	poddasze	urytkowe,

-	podpiwniczenie	｠	max	1,2	m	n.p.t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	7m,
-	dachy	dwu	lub	jednospadowe	(z	dopuszczeniem	

wielospadowych)	o	nachyleniu	do	45o,
b)	 infrastruktura	 techniczna:	 uzbrojenie	 terenu	

infrastrukturą	 techniczną	 ｠	 zgodnie	 z	 warunkami	
technicznymi	 oraz,	wg	warunków	wEa[ciwych	 za-
rządców	sieci,

c)	 obsEuga	 komunikacyjna:	 poprzez	 ulice:	 J.	 PiE-
sudskiego,	Dąkową,	oraz	projektowane	ciągi	pieszo	i	
jezdne,	zgodnie	z	warunkami	technicznymi	oraz,	wg	
warunków	wEa[ciwego	zarządcy,

d)	wskapniki	wykorzystania	terenu:
-	powierzchnia	zabudowy:	max	30%	pow.	terenu	

inwestycji,
-	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna:	 min	 40%	

pow.	inwestycji,
-	intensywno[ć	zabudowy:	max	0,4
e)	linie	zabudowy:	wg	rysunku	planu,
f)	 SzczegóEowe	 warunki	 zagospodarowania:	 w	

przypadku	 lokalizacji	usEug	nalery	przewidzieć	min	
1	miejsce	postojowe	na	20	m2	pow.	usEugowej.

5.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	 Z26-KD-L	
(0,35ha)	ustala	się;

1)	przeznaczenie	podstawowe:
a)	komunikacja	drogowa	｠	drogi	lokalne	i	dojazdo-

we,	(ulice	publiczne),
b)	parkingi	publiczne,
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	ciągi	piesze	i	pieszo	｠	jezdne,
b)	urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	 (uzbroje-

nie	terenu),
3)	Zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
a)	szeroko[ć	jezdni	｠	zgodnie	z	przepisami	odręb-

nymi	｠	w	nawiązaniu	do	ulicy	Janowskiej	i	Czerwo-
nego	Krzyra.

b)	szeroko[ć	pasa	drogowego	｠	w	liniach	rozgra-
niczających:	10	m,	dróg	dojazdowych:	w	póEnocnej	
czę[ci	｠	min.	6,0,	w	poEudniowej	czę[ci	｠	16	m	｠	
wedEug	rysunku	planu.

c)	odlegEo[ć	zabudowy	projektowanej	od	linii	roz-
graniczających	4m	-	wg	rysunku	planu,

6.	Tereny	komunikacji	oznaczone	symbolem	Z16-
KD-L	(0,86ha),	Z18-KD-L	(1,03ha)	ustala	się;

1)	szeroko[ci	w	liniach	rozgraniczających	15	m,
2)	szeroko[ci	jezdni	｠	6	m,
3)	2	chodniki	o	szeroko[ci	min.	1,6	m	kardy	od-

dzielone	od	jezdni	pasem	zieleni	o	szer.	ok.	2,9	m	
kardy,

4)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	w	 odlegEo[ci	
10m	od	linii	rozgraniczającej	drogi.

7.	Tereny	komunikacji	oznaczone	symbolem	Z19-
KD-L	(0,38ha)	ustala	się:

1)	szeroko[ci	w	liniach	rozgraniczających	10	m,
2)	szeroko[ci	jezdni	｠	6	m,
3)	2	chodniki	o	szeroko[ci	min.	1,6	m	kardy	od-

dzielone	od	jezdni	pasem	zieleni	o	szer.	ok.	0,4	m	
kardy,

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	w	odlegEo[ci	6	
m	dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	z	usEugami	
(MN,U),	 i	 10	 m	 dla	 terenów	 zabudowy	 usEugowo	
przemysEowych	(P,U)	od	linii	rozgraniczającej	drogi.

8.	Tereny	komunikacji	oznaczone	symbolem	Z20-
KD-L	(1,1ha),	Z22-KD-L	(0,87ha)	ustala	się;

1)	szeroko[ci	w	liniach	rozgraniczających	12	m,
2)	szeroko[ci	jezdni	｠	6	m,
3)	2	chodniki	o	szeroko[ci	min.	1,6	m	kardy	od-

dzielone	od	jezdni	pasem	zieleni	o	szer.	ok.	1,4	m	
kardy,

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	w	odlegEo[ci	6	
m	od	linii	rozgraniczającej	drogi.

9.	Tereny	komunikacji	oznaczone	symbolem	Z21-
KD-D	(0,40ha)	ustala	się;

1)	szeroko[ci	w	liniach	rozgraniczających	10	m,
2)	szeroko[ci	jezdni	｠	6	m,
3)	2	chodniki	o	szeroko[ci	min.	1,6	m	kardy	od-

dzielone	od	 jezdni	 pasem	 zieleni	 o	 szer.	 ok.0,4	m	
kardy,

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	w	odlegEo[ci	8	
m	od	linii	rozgraniczającej	drogi.

10.	 Tereny	 komunikacji	 oznaczone	 symbolem	
Z23-KD-L	(0,60ha),	Z24-KD-L	(0,78ha)	ustala	się;

1)	docelowe	uksztaEtowanie	drogi	o	szeroko[ci	w	
liniach	rozgraniczających	12	m,

2)	szeroko[ci	jezdni	｠	6	m,
3)	2	chodniki	o	szeroko[ci	min.	1,6	m	kardy	od-

dzielone	od	jezdni	pasem	zieleni	o	szer.	ok.	1,4	m	
kardy,

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	w	odlegEo[ci	6	
m	od	linii	rozgraniczającej	drogi.

11.	 Tereny	 komunikacji	 oznaczone	 symbolem	
Z25-KD-L	(0,35ha)	ustala	się;

1)	szeroko[ci	w	liniach	rozgraniczających	15	m,
2)	szeroko[ci	jezdni	｠	6	m,
3)	2	chodniki	o	szeroko[ci	min.	1,6	m	kardy	od-

dzielone	od	jezdni	pasem	zieleni	o	szer.	ok.	2,9	m	
kardy,

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	w	odlegEo[ci	6	
m	od	linii	rozgraniczającej	drogi.

12.	 Tereny	 komunikacji	 oznaczone	 symbolem	
Z27-KD-L	(ul.Dąkowa	｠	0,49ha)	ustala	się;

1)	docelowe	uksztaEtowanie	drogi	o	szeroko[ci	w	
liniach	rozgraniczających	12	m,

2)	szeroko[ci	jezdni	｠	6	m,
3)	2	chodniki	o	szeroko[ci	min.	1,6	m	kardy	od-

dzielone	od	jezdni	pasem	zieleni	o	szer.	ok.	1,4	m	
kardy,

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	w	odlegEo[ci	6	
m	od	linii	rozgraniczającej	drogi.

13.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolem:	Z28-W	
ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe:	tereny	wód	otwar-
tych,

2)	Zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
a)	 poprawa	 stanu	 czysto[ci	 wód	 powierzchnio-

wych	przez	eliminowanie	zrzutów	[cieków,
b)	 sukcesywne	 likwidowanie	 pródeE	 zagroreG	

zanieczyszczenia	 [cieków	 komunalnych	 z	 ukEadu	
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osadniczego	i	z	gospodarstw	rolnych,
c)	utrzymanie	min.	linii	zabudowy	w	odlegEo[ci	10	

m	od	linii	brzegowej	korytarza	cieków	wodnych.

§8.	Dla	terenów	Z1-U;	Z2-U;	Z3-U,P;	Z4-U,P;	Z5-
U,P;	 Z6-U,P;	 Z7-MN,U;	 Z8-MN,U;	 Z9-MN,U;	 Z10-
MN,U;	Z11-MN,U;	Z12-MN,U;	Z13-MN,U;	Z14-M-
N,U;	 Z15-MN,U	objętych	 zmianą	planu,	 ustala	 się	
następujące,	dodatkowe	zasady	obsEugi	w	zakresie	
infrastruktury	 technicznej,	 komunikacji	 i	 ochrony	
[rodowiska:

1.	 Zaopatrzenie	w	wodę	 z	 istniejącej	 i	 projekto-
wanych	sieci	wodociągowej,	zgodnie	z	warunkami	
technicznymi	oraz	wg	warunków	okre[lonych	przez	
wEa[ciwego	zarządcę.	Nowo	projektowane	sieci	wo-
dociągowe	powinny	być	lokalizowane	w	granicach	
pasów	drogowych.	Ustala	się	realizację	hydrantów	
zgodnie	z	wytycznymi	P.Por.

2.	 Zaopatrzenie	 w	 energię	 elektryczną	 z	 istnie-
jących	 i	 projektowanych	 sieci	 elektroenergetycz-
nych,	 zgodnie	z	warunkami	 technicznymi	oraz	wg	
warunków	okre[lonych	przez	wEa[ciwego	zarządcę.	
Nowo	projektowane	sieci	elektroenergetyczne	oraz	
stacje	transformatorowe	nalery	lokalizować	tak	by	
nie	 byEy	 one	 uciąrliwe.	 Sieci	 niskiego	 napięcia	 na	
terenach	miejskich	przewiduje	się	w	wykonaniu	na-
powietrznym,	w	strefach	większej	koncentracji	za-
budowy	przewiduje	się	sieć	kablową.

3.	 Zaopatrzenie	 w	 gaz	 dla	 celów	 bytowych	 i	
grzewczych	w	przypadku	realizacji	gazyfikacji	mia-
sta	zgodnie	z	warunkami	technicznymi	wg	warun-
ków	 okre[lonych	 przez	 wEa[ciwego	 zarządcę,	 z	
dopuszczeniem	 wykorzystania	 istniejących	 sieci	
ciepEowniczych	dla	celów	grzewczych.

4.	Odprowadzenie	[cieków	do	istniejącej	i	projek-
towanej	kanalizacji	komunalnej,	zgodnie	przepisami	
odrębnymi,	wg	warunków	okre[lonych	 przez	 wEa-
[ciwego	zarządcę.

5.	Dojazdy	do	dziaEek	zgodnie	z	przepisami	odręb-
nymi,	wg	warunków	okre[lonych	przez	wEa[ciwego	
zarządcę	dróg,	w	dostosowaniu	do	funkcji,	potrzeb	
i	uksztaEtowania	terenu.

6.	 Zakaz	 odprowadzania	 [cieków	 do	 wód	 i	 gle-
by	 bez	 oczyszczania	 oraz	 niezgodnie	 z	 przepisami	
odrębnymi	 oraz	 bez	 zgody	 wEa[ciwych	 organów	
ochrony	[rodowiska,	gospodarki	wodnej	i	inspekcji	
sanitarnej

7.	Ochrona	zieleni	naturalnej,	w	tym	zadrzewieG	i	
zakrzewieG.

8.	Segregacja	i	gromadzenie	staEych	odpadów	ko-
munalnych	 we	 wEa[ciwych	 pojemnikach	 oraz	 wy-
wóz	ich	na	ustalone	wysypisko	w	systemie	zorga-
nizowanym.

9.	 Ustala	 się,	 re	 pródEem	 zaopatrzenia	 w	 ciepEo	
winny	 być	 paliwa	 niskoemisyjne.	 Niezbędne	 jest	
przy	 tym	 racjonalizacja	 systemów	 grzewczych	 w	
obiektach	istniejących	i	nowobudowanych.	Do	cza-

su	budowy	sieci	gazowej	dotychczasowym	pródEem	
pozyskiwania	energii	dla	potrzeb	grzewczych,	przy-
gotowywania	posiEków	i	ciepEej	wody	urytkowej	jest	
paliwo	staEe,	gaz	propan-	butan	i	oleje	grzewcze.

10.	 Dopuszcza	 się	 wyznaczanie	 i	 realizację	 cią-
gów	pieszych,	pieszo	｠	jezdnych	oraz	ulic	dojazdo-
wych	｠	dla	obsEugi	komunikacyjnej	przedmiotowych	
terenów	poza	ustaleniami	szczegóEowymi

11.	Dopuszcza	się	 realizację	 zabudowy	w	grani-
cach	 wydzielonych	 geodezyjnie	 dziaEek	 budowla-
nych,	przy	zaEoreniu	morliwo[ci	ich	Eączenia	na	te-
renach	usEug	i	przemysEu	(U,P).

12.	 Przy	 realizacji	wszelkich	 zamierzeG	 inwesty-
cyjnych	 obowiązuje	 speEnienie	 warunków	 wynika-
jących	 z	 przepisów	 odrębnych,	 w	 szczególno[ci	
zachowanie	wEa[ciwych	odlegEo[ci	od	 istniejących	
sieci	 i	urządzeG	 infrastruktury	technicznej,	 istnieją-
cych	obiektów	budowlanych,	ciągów	komunikacyj-
nych,	cieków	wodnych	oraz	speEnienie	norm	pora-
rowych.

13.	 Ze	 względu	 na	 niejednorodne	 warunki	 bu-
dowlane	 na	 obszarze	 miasta,	 wszelką	 dziaEalno[ć	
inwestycyjną	 w	 zakresie	 realizacji	 obiektów	 kuba-
turowych	nalery	dostosować	do	występujących	za-
groreG	｠	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.

§9.	 Dla	 terenów	 Z1...-Z14...	 z	 wyjątkiem	 dróg,	
objętych	zmianą	planu,	ustala	się	stawkę	procento-
wą	w	wysoko[ci	30%,	jako	podstawę	do	okre[lania	
opEaty,	o	której	mowa	w	art.	36	ust.	4	ustawy	z	
dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodaro-
waniu	przestrzennym	(Dz.U.Nr80,	poz.717	z	pópn	
zm.).

§10.	 Uchyla	 się	 obowiązujące	 ustalenia	 dla	 po-
szczególnych	 terenów	 oznaczonych	 ponirszymi	
symbolami	 w	 planie	 miejscowym	 zagospodarowa-
nia	 przestrzennego,	 zatwierdzonym	 UchwaEą	 Nr	
XXXIV/185/2002	Rady	Miasta	Terespol	z	dnia	30	
wrze[nia	2002r.	a	oznaczonymi	symbolami	w	czę-
[ci:	132	RP,	129	RZ,	139	RZ,	10	KL.

§11.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Miasta	Terespol.

§12.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Lubelskiego.

	
	

Przewodniczący	Rady	Miasta	Terespol
JarosEaw Tarasiuk
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Zał cznik nr 2 
do Uchwały nr XXXVIII/215/10 
Rady Miasta Terespol 
z dnia 29 lipca 2010 r. 
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Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	102 Poz.	1918				｠	9410	｠

ZaEącznik	nr	5
do	UchwaEy	nr	XXXVIII/215/10

Rady	Miasta	Terespol
z	dnia	29	lipca	2010	r.

 
Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w uchwale w sprawie zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalerą do zadaG wEasnych gminy

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	 (Dz.U.	 z	 2003r	 Nr	 80,	 poz.	 717	
z	 póp.	 zm.)	 stwierdza	 się,	 re	 na	 terenie	 objętym	
planem	 przewiduje	 się	 inwestycje	 z	 zakresu	 infra-
struktury	 technicznej	nalerące	do	 zadaG	wEasnych	
gminy,	 które	będą	 realizowane	przez	miasto	Tere-

spol	 ze	 [rodków	 finansowych	wEasnych,	 [rodków	
pomocowych	Unii	Europejskiej,	[rodków	wEa[cicieli	
nieruchomo[ci,	[rodków	Skarbu	PaGstwa,	poryczek	
i	 kredytów,	 funduszy	ochrony	 [rodowiska	oraz	 ze	
[rodków	finansowych	wynikających	z	ustawy	Pra-
wo	energetyczne.



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	102 Poz.	1918				｠	9411	｠

ZaEącznik	nr	6
do	UchwaEy	nr	XXXVIII/215/10

Rady	Miasta	Terespol
z	dnia	29	lipca	2010	r.

 
Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Terespol dla obszarów

1.	obszar	dziaEki	o	numerze	geodezyjnym	714/11

2.	 obszar	 dziaEek	 o	 numerach	 geodezyjnych:	
31/12,	2427/17,	2369/1,	2369/3	oraz	czę[ć	dziaE-
ki	2370/2	i	czę[ć	dziaEki	980/1	w	mie[cie	Terespol.

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	 (Dz.U.	 z	 2003r.	 Nr	 80,	 poz.	 717z	
póp.	 zm.,	 stwierdza	 się,	 re	 do	 projektu	 planu	 w	
ustawowym	terminie	nie	wniesiono	uwag.

	


