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UCHWADA NR LVI/451/10

 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

	z	dnia	24	wrze[nia	2010	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poEoronych 
w póEnocno-wschodniej czę[ci miasta Międzyrzec Podlaski

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	
2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	z	pópn.	zm.),	art.	20	ust.	
1	w	związku	z	art.	27	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	
r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	
(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	71	z	pópn.	zm.)	oraz	
w	związku	z	uchwaEą	Nr	XLIV/366/09	Rady	Miasta	
Międzyrzec	Podlaski	z	dnia	30	listopada	2009	r.	w	
sprawie	przystąpienia	do	zmiany	miejscowego	pla-
nu	zagospodarowania	przestrzennego	terenów	poEo-
ronych	w	póEnocno-wschodniej	czę[ci	miasta	Mię-
dzyrzec	Podlaski,	Rada	Miasta	Międzyrzec	Podlaski	
uchwala,	co	następuje:	

DZIAD I
Postanowienia ogólne

RozdziaE 1
Zakres obowiązywania i zasięg terytorialny planu

§1.	 1.	 Po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 z	 ustaleniami	
Studium	 uwarunkowaG	 i	 kierunków	 zagospodaro-
wania	przestrzennego	miasta	Międzyrzec	Podlaski,	
uchwalonego	 uchwaEą	 Nr	 XVIII/148/2000	 Rady	
Miejskiej	Międzyrzeca	Podlaskiego	z	dnia	15	marca	
2000	r.,	zmienionego	uchwaEą	Nr	XXXVIII/339/2006	
Rady	Miasta	Międzyrzec	Podlaski	z	dnia	31	marca	
2006	 r.	oraz	uchwaEą	Nr	XL/329/2009	Rady	Mia-
sta	Międzyrzec	Podlaski	z	dnia	31	sierpnia	2009	r.,	
uchwala	się	zmianę	miejscowego	planu	zagospoda-
rowania	przestrzennego	terenów	poEoronych	w	póE-
nocno-wschodniej	czę[ci	miasta	Międzyrzec	Podla-
ski,	zwaną	dalej	planem.

2.	Plan	obejmuje	tereny	poEorone	w	mie[cie	Mię-
dzyrzec	Podlaski,	w	tym	teren	oznaczony	w	dotych-
czas	 obowiązującym	 planie	 miejscowym	 wyrórni-
kiem	22	MN	oraz	 czę[ci	 terenów	oznaczonych	w	
dotychczas	obowiązującym	planie	miejscowym	wy-
rórnikami	23	MNU,	24	MNU	i	27	MS,	znajdujące	się	
w	granicach	obszarów	objętych	planem.

3.	Przedmiot	planu	zgodny	jest	z	ustaleniami	za-
wartymi	w	art.	15	ust.	2	i	3	ustawy	z	dnia	27	mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym.

§2.	Przeznacza	 się	na	cele	nierolnicze	 i	 niele[ne	
grunty	 rolne	 nie	 wymagające	 uzyskania	 zgody,	 o	
której	mowa	w	przepisach	o	ochronie	gruntów	rol-
nych	i	le[nych.

§3.	Celem	zawartych	w	planie	regulacji	jest	plani-
styczne	uporządkowanie	obszaru	objętego	planem,	
ustalenie	przeznaczenia	terenów	o	wiodących	funk-
cjach	zabudowy	usEugowej	oraz	zasad	ich	zagospo-
darowania	i	zabudowy.

§4.	Plan	skEada	się	z:
1)	 ustaleG	 dotyczących	 przeznaczenia	 terenów	

oraz	 okre[lenia	 sposobów	 ich	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	wyraronych	w	formie	tekstowej,	stano-
wiących	tre[ć	niniejszej	uchwaEy;

2)	 zaEącznika	 nr	 1,	 który	 jest	 integralną	 czę[cią	
uchwaEy,	zawierającego	rysunek	planu	w	skali	1	 :	
1000;

3)	 zaEącznika	 nr	 2,	 który	 jest	 integralną	 czę[cią	
uchwaEy,	zawierającego	rozstrzygnięcia	w	sprawie	
zgEoszonych	uwag	w	trakcie	wyEorenia	projektu	pla-
nu	do	publicznego	wglądu;

4)	 zaEącznika	 nr	 3,	 który	 jest	 integralną	 czę[cią	
uchwaEy,	okre[lającego	sposób	realizacji	oraz	zasa-
dy	finansowania	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy.

§5.	1.	Następujące	okre[lenia	w	planie	oznaczają:
1)	dziaEalno[ć	nieuciąrliwa	｠	wszelka	dziaEalno[ć	

nie	zaliczona	do	dziaEalno[ci	uciąrliwej;
2)	dziaEalno[ć	uciąrliwa	｠	dziaEalno[ć	utrudniająca	

rycie	lub	dokuczliwa	dla	otaczającego	[rodowiska,	
a	w	szczególno[ci	powodująca	rórnego	rodzaju	nad-
mierne	emisje	takie	jak:	haEas,	wibracje,	zanieczysz-
czenia	powietrza	i	zanieczyszczenia	odpadami;

3)	dziaEka	budowlana	｠	czę[ć	terenu,	która	 jest,	
będzie	lub	more	być	wydzielona	geodezyjnie,	której	
cechy	umorliwiają	przeznaczenie	jej	pod	zabudowę	
zgodną	 z	 przeznaczeniem	 tego	 terenu,	 przy	 czym	
more	 ona	 skEadać	 się	 kilku	 dziaEek	 posiadających	
odrębne	numery	ewidencyjne;

4)	 linie	 rozgraniczające	 ｠	 [ci[le	 okre[lone	 linie,	
które	wyznaczają	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	 i	
rórnych	zasadach	zagospodarowania	oraz	drogi,	uli-
ce	i	ciągi	komunikacyjne;

5)	 linia	 zabudowy	 nieprzekraczalna	 ｠	 linia	 okre-
[lająca	minimalną	odlegEo[ć	zabudowy	od	 linii	 roz-
graniczających	oraz	ograniczająca	czę[ć	terenu,	w	
granicach	którego	ustala	się	morliwo[ć	wznoszenia	
budynków	oraz	okre[lonych	w	ustaleniach	planu	ro-
dzajów	budowli	kubaturowych	naziemnych	nie	bę-
dących	 elementami	 uzbrojenia	 terenu	 lub	 urządze-
niami	towarzyszącymi;

6)	linia	zabudowy	obowiązująca	｠	umiejscowiona	
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linia,	wzdEur	której	nalery	sytuować	gEówne	czę[ci	
okre[lonych	w	ustaleniach	planu	budynków	lub	bu-
dowli	kubaturowych	naziemnych	nie	będących	ele-
mentami	uzbrojenia	 terenu	 lub	urządzeniami	 towa-
rzyszącymi;

7)	plan	｠	zmiany	miejscowego	planu	zagospodaro-
wania	przestrzennego,	stanowiące	niniejszą	uchwa-
Eę	wraz	z	zaEącznikami;

8)	produkcja	｠	wszelkie	obiekty	budowlane,	które	
w	caEo[ci	 lub	czę[ci	sEurą	do	dziaEalno[ci	o	znacz-
nym	rozmiarze,	której	celem	jest	wytwarzanie	bez-
po[rednio	metodami	przemysEowymi	dóbr	material-
nych	w	celu	zaspokojenia	popytu	konsumentów;

9)	 przepisy	 odrębne	 ｠	 obowiązujące	 przepisy	
ustaw	oraz	rozporządzeG;

10)	przeznaczenie	terenu	｠	kategorie	form	zago-
spodarowania	lub	dziaEalno[ci,	które	jako	jedyne	są	
dopuszczone	na	danym	terenie;

11)	przeznaczenie	podstawowe	terenu	｠	przezna-
czenie	terenu,	które	powinno	dominować	w	danym	
terenie	w	sposób	okre[lony	ustaleniami	planu;

12)	przeznaczenie	uzupeEniające	terenu	｠	przezna-
czenie	 terenu,	które	uzupeEnia	 lub	wzbogaca	prze-
znaczenie	podstawowe	terenu	w	sposób	okre[lony	
w	ustaleniach	planu;

13)	rysunek	planu	｠	graficzny	zaEącznik	do	niniej-
szej	uchwaEy	w	skali	1	:	1	000;

14)	strefa	｠	zbiór	terenów,	którym	przypisano	tą	
samą	grupę	ustaleG;

15)	teren	｠	o	ile	z	tre[ci	uchwaEy	nie	wynika	ina-
czej,	teren	wyznaczony	liniami	rozgraniczającymi,	o	
rórnym	przeznaczeniu	i	rórnych	zasadach	zagospo-
darowania

16)	 uchwaEa	 ｠	 niniejsza	 uchwaEa	 Rady	 Miasta	
Międzyrzec	Podlaski;

17)	 urządzenia	 towarzyszące	 ｠	 urządzenia	 bu-
dowlane	[ci[le	związane	z	prawidEowym	funkcjono-
waniem	obiektów	budowlanych	zlokalizowanych	na	
poszczególnych	terenach;

18)	usEugi	｠	wszelkie	obiekty	budowlane,	które	w	
caEo[ci	lub	czę[ci	sEurą	do	dziaEalno[ci,	której	celem	
jest	zaspokajanie	potrzeb	ludno[ci,	a	nie	wytwarza-
nie	 bezpo[rednio	 metodami	 przemysEowymi	 dóbr	
materialnych;

19)	 usEugi	 nieuciąrliwe	｠	 usEugi,	w	 ramach	 któ-
rych	prowadzona	jest	dziaEalno[ć	nieuciąrliwa;

20)	usEugi	uciąrliwe	｠	usEugi,	w	ramach	których	
prowadzona	jest	dziaEalno[ć	nieuciąrliwa	oraz	uciąr-
liwa;

21)	usEugi	 publiczne	｠	budynki,	 obiekty	 i	 tereny	
uryteczno[ci	 publicznej	 przeznaczone	 na	 potrzeby	
administracji	 publicznej,	 wymiaru	 sprawiedliwo[ci,	
kultury,	kultu	religijnego,	o[wiaty,	szkolnictwa	wyr-
szego,	 nauki,	 opieki	 zdrowotnej,	 opieki	 spoEecznej	
i	 socjalnej,	 obsEugi	 bankowej,	 ogólnodostępnego	
sportu	 i	 turystyki,	 obsEugi	 pasarerów	 w	 transpor-
cie	kolejowym,	drogowym,	lotniczym,	morskim	lub	
wodnym	[ródlądowym,	[wiadczenia	usEug	poczto-
wych	lub	telekomunikacyjnych,	zamieszkania	zbio-
rowego	typu	dom	dziecka,	dom	rencistów,	dom	po-

mocy	spoEecznej	oraz	inne	ogólnodostępne	funkcje	
niekomercyjne;

22)	usEugi	niepubliczne	｠	budynki,	obiekty	i	tereny	
przeznaczone	na	potrzeby	handlu,	gastronomii,	nie-
uciąrliwej	dziaEalno[ci	gospodarczej	i	rzemie[lniczej,	
sportu,	 turystyki,	 opieki	 zdrowotnej,	 administracji	
niepublicznej,	 biur,	 zamieszkania	 zbiorowego	 typu	
hotel,	motel,	pensjonat,	dom	wypoczynkowy,	dom	
wycieczkowy,	schronisko	oraz	inne	ogólnodostępne	
funkcje	komercyjne;

23)	wskapnik	intensywno[ci	zabudowy	｠	wskap-
nik	okre[lający	stosunek	sumy	powierzchni	caEkowi-
tej	wszystkich	kondygnacji	nadziemnych	budynków	
istniejących	i	planowanych	w	granicach	dziaEki	bu-
dowlanej,	do	powierzchni	tej	dziaEki;

24)	wysoko[ć	zabudowy	｠	okre[lona	przez	poda-
nie	ilo[ci	kondygnacji	nadziemnych,	z	ewentualnym	
okre[leniem	jakie	powinny	one	speEniać	wymogi	lub	
przez	podanie	warto[ci	cyfrowej	w	metrach	wyso-
ko[ć	 budynku	 od	 najnirszego	 poziomu	 terenu	 do	
zwieGczenia	 attyki	 [cian	 lub	 najwyrszej	 krawędzi	
dachu;

25)	zieleG	 izolacyjna	｠	zrórnicowana	gatunkowo	
zieleG	wysoka	i	niska,	izolująca	istniejącą	i	planowa-
ną	 zabudowę	 od	 istniejących	 i	 planowanych	 tere-
nów	komunikacji	oraz	od	terenów	uciąrliwych.

2.	Pojęcia	niezdefiniowane	nalery	rozumieć	zgod-
nie	z	przepisami	odrębnymi.

RozdziaE 2
System oznaczeG planu

§6.	1.	Poszczególnym	terenom,	wyznaczonym	na	
rysunku	planu	liniami	rozgraniczającymi,	przypisuje	
się	okre[lone	przeznaczenie	podstawowe,	oznaczo-
ne	na	rysunku	planu	graficznie,	wyrórnikami	cyfro-
wymi	okre[lającymi	kolejną	liczbę	porządkową	oraz	
wyrórnikami	 literowymi	 okre[lającymi	 kategorie	
przeznaczenia	 terenów	 przyjętymi	 w	 §7	 uchwaEy,	
które	są	ustaleniami	obowiązującymi.

2.	Następujące	 oznaczenia	 graficzne	 na	 rysunku	
planu	są	ustaleniami	obowiązującymi:

1)	granice	obszarów	objętych	planem;
2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnych	funkcjach	

lub	rórnych	zasadach	zagospodarowania;
3)	linie	zabudowy	nieprzekraczalne.
3.	Następujące	 oznaczenia	 graficzne	 na	 rysunku	

planu	są	ustaleniami	orientacyjnymi:
1)	napowietrzna	sieć	elektroenergetyczna	[rednie-

go	napięcia.
4.	Następujące	 oznaczenia	 graficzne	 na	 rysunku	

planu	są	ustaleniami	informacyjnymi:
1)	 granice	 terenów,	obszarów	 i	 stref	 oraz	 ozna-

czenia	 infrastruktury	 technicznej	 i	 wyrórniki	 prze-
biegające	i	oznaczone	poza	granicami	obszaru	obję-
tego	planem.

5.	 Liniowe	 oznaczenia	 graficzne	 wyznaczające	
granice	obszarów,	 terenów	 i	stref	biegnące	na	 ry-
sunku	 planu	 wzdEur	 linii	 podziaEów	 geodezyjnych	
lub	 linii	 rozgraniczających	 nalery	 traktować	 jako	
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oznaczenia	biegnące	po	tych	liniach.
6.	Przyjęte	oznaczenia	oraz	wyrórniki	są	zgodne	z	

tre[cią	rysunku	planu.

DZIAD II
Ustalenia ogólne i strefowe dla obszaru objętego 

planem

RozdziaE 1
Kategorie przeznaczenia terenów

§7.	Ustala	się	następujące	kategorie	przeznacze-
nia	terenów	wyznaczonych	liniami	rozgraniczający-
mi	oraz	ich	wyrórniki	literowe,	obowiązujące	na	ob-
szarach	objętych	planem:

1)	NUP	｠	tereny	zabudowy	nowoczesnych	usEug	
i	produkcji;

2)	MSU	｠	 tereny	 zabudowy	mieszkaniowo-usEu-
gowej.

RozdziaE 2
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§8.	Ustala	się	następujące	ogólne	zasady	ochrony	
i	ksztaEtowania	 Eadu	przestrzennego,	obowiązujące	
na	obszarach	objętych	planem:

1)	 zasady	zagospodarowania	przestrzennego	ob-
szarów	objętych	planem	muszą	uwzględniać	zasa-
dy	zrównowaronego	rozwoju;	w	szczególno[ci	nie	
mogą	 naruszać	walorów	przyrodniczych,	 krajobra-
zowych	i	kulturowych	miasta;

2)	ustala	się	morliwo[ć	 inwestowania	wyEącznie	
zgodnego	 z	 ustalonym	 w	 niniejszej	 uchwale	 prze-
znaczeniem	terenów	oraz	zasadami	ich	zabudowy	i	
zagospodarowania;

3)	 przy	 projektowaniu	 obiektów	 budowlanych	 i	
zagospodarowaniu	 terenów	 inwestycji	 obowiązuje	
ksztaEtowanie	architektury	oraz	otoczenia	uwzględ-
niające	ochronę	warto[ci	kulturowych	i	[rodowiska	
przyrodniczego;

4)	ustala	się	morliwo[ć	rozpoczęcia	urytkowania	
nowych	i	przebudowywanych	budynków	po	uprzed-
nim	lub	co	najmniej	równoczesnym	wykonaniu	nie-
zbędnego	 uzbrojenia	 terenu,	 na	 zasadach	 okre[lo-
nych	w	§21	uchwaEy.

RozdziaE 3
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§9.	1.	Ustala	się	następujące	ogólne	zasady	ochro-
ny	i	ksztaEtowania	[rodowiska,	przyrody	i	krajobrazu	
kulturowego,	obowiązujące	na	obszarach	objętych	
planem:

1)	zagospodarowanie	obszarów	objętych	planem	
nie	powinno	spowodować	przekroczeG	standardów	
jako[ci	[rodowiska;

2)	 zakaz	 przeksztaEcania	 istniejącego	 uksztaEto-
wania	terenów	o	wysoko[ć	większą	nir	plus	minus	

jeden	metr,	poza	przeksztaEceniem	związanym	z	bu-
dową	obiektów	budowlanych;

3)	jako[ć	odprowadzanych	[cieków	powinna	speE-
niać	 wymagania	 przepisów	 w	 sprawie	 warunków	
jakie	nalery	speEnić	przy	wprowadzaniu	[cieków	do	
wód	lub	ziemi,	oraz	w	sprawie	substancji	szczegól-
nie	szkodliwych	dla	[rodowiska	wodnego;

4)	zakaz	odprowadzania	[cieków	do	cieków	wod-
nych,	rowów	melioracyjnych	i	wód	gruntowych;

5)	zakaz	lokalizacji	stacji	paliw	pEynnych;
6)	zakaz	budowy,	rozbudowy,	nadbudowy,	prze-

budowy,	 remontu,	 modernizacji	 i	 zmiany	 sposobu	
urytkowania	obiektów	budowlanych	oraz	montaru	
urządzeG	z	przeznaczeniem	na	cele	chowu	i	hodowli	
zwierząt;

7)	nakaz	budowy	uzbrojenia	terenu	｠	zbiorczych	
urządzeG	infrastruktury	technicznej	wodociągowych	
oraz	kanalizacji	sanitarnej,	niezbędnych	do	funkcjo-
nowania	 budynków	 oraz	 obiektów	 budowlanych,	
dla	których	jest	to	ustalone	w	niniejszej	uchwale;

8)	obowiązuje	sposób	postępowania	z	odpadami	
okre[lony	 w	 obowiązującym	 regulaminie	 utrzyma-
nia	czysto[ci	i	porządku	w	mie[cie	oraz	obowiązują-
cych	planach	gospodarki	odpadami;

9)	 obowiązuje	 ochrona	 terenów	 zieleni	 i	 zadrze-
wieG	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

10)	ustala	się	obowiązek	wprowadzania	nowych	
zadrzewieG	tam,	gdzie	nie	będą	w	kolizji	z	planowa-
nym	urytkowaniem	｠	zwEaszcza	wzdEur	dróg	i	cią-
gów	komunikacyjnych	oraz	w	sąsiedztwie	obiektów	
uciąrliwych;

11)	ustala	się	obowiązek	uzupeEnieG	zieleni	izola-
cyjnej.

2.	 Ustala	 się	 nakaz	 przestrzegania	 ustaleG	 stref	
bezpieczeGstwa	 ｠	 stref	 o	 okre[lonym	 sposobie	
urytkowania	 linii	 napowietrznych	 [redniego	 napię-
cia,	okre[lonych	w	§21	ust.	3	uchwaEy,	wyznaczo-
nych	na	rysunku	planu.

RozdziaE 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§10.	Na	obszarach	objętych	planem	nie	znajdują	
się	obiekty	zabytkowe	oraz	dobra	kultury	wspóEcze-
snej	objęte	ochroną	prawną	lub	wymagające	ochro-
ny	planistycznej.

RozdziaE 5
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§11.	Na	obszarach	objętych	planem	nie	wyznacza	
się	terenów	przestrzeni	publicznej.

RozdziaE 6
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy
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§12.	Ustala	się	następujące	ogólne	zasady	doty-
czące	parametrów	i	wskapników	ksztaEtowania	za-
budowy	oraz	zagospodarowania	terenu,	w	tym	linie	
zabudowy,	 gabaryty	 obiektów	 i	 wskapniki	 inten-
sywno[ci	 zabudowy,	 obowiązujące	 na	 obszarach	
objętych	planem:

1)	 ustala	 się	 morliwo[ć	 lokalizacji	 dowolnych	
obiektów	maEej	architektury,	z	zastrzereniem	w	sto-
sunku	do	dróg	ustaleG	okre[lonych	w	§20	uchwaEy;

2)	ustala	się	morliwo[ć	lokalizacji	wolnostojących	
obiektów	 reklamowych	 i	 tablic	 informacyjnych,	 z	
zastrzereniem	w	stosunku	do	dróg	ustaleG	okre[lo-
nych	w	§20	uchwaEy.

3)	ogrodzenia	dziaEek	nalery	 lokalizować	poza	 li-
niami	rozgraniczającymi	dróg	oraz	nie	blirej	nir	przy	
ustalonych	 liniach	 rozgraniczających	 dróg,	 z	 za-
strzereniem	ustaleG	zawartych	w	§20;	ogrodzenia	
powinny	 nawiązywać	 charakterem	 i	 wysoko[cią	
do	ogrodzeG	na	sąsiadujących	ze	sobą	dziaEkach,	z	
ograniczeniem	ich	wysoko[ci	do	2,2	m	oraz	zaka-
zem	stosowania	prefabrykowanych	przęseE	betono-
wych;

4)	na	 terenach,	na	których	ustala	 się	 zabudowę	
obiektami	 budowlanymi,	 ustala	 się	 równier	 morli-
wo[ć	sytuowania	urządzeG	towarzyszących	obiek-
tom	budowlanym,	o	ile	nie	jest	to	sprzeczne	z	usta-
leniami	planu;

5)	 na	 poszczególnych	 terenach	 ustala	 się	 mor-
liwo[ć	 lokalizacji,	w	 sposób	nie	 kolidujący	 z	 prze-
znaczeniem	tych	terenów	oraz	zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi,	uzbrojenia	terenu,	obiektów	gospodarki	
odpadami	(nie	związanych	z	podEorem)	oraz	innych	
urządzeG	 towarzyszących	 sEurących	 bezpo[redniej	
obsEudze	tych	terenów	lub	terenów	sąsiednich;

6)	szczegóEowe	ustalenia	w	powyrszym	zakresie	
dla	poszczególnych	terenów	objętych	planem	okre-
[lone	zostaEy	w	dziale	III	rozdziale	1	uchwaEy.

RozdziaE 7
Inne obiekty i tereny podlegające ochronie

§13.	Na	obszarach	objętych	planem	nie	znajdują	
się	tereny	górnicze,	nararone	na	niebezpieczeGstwo	
powodzi,	zagrorone	osuwaniem	się	mas	ziemnych,	
ani	inne	obiekty	i	tereny	podlegające	ochronie.

RozdziaE 8
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem

§14.	Ustalenia	w	zakresie	 szczegóEowych	 zasad	
i	warunków	scalania	i	podziaEu	nieruchomo[ci	obo-
wiązujące	na	obszarach	objętych	planem:

1)	nie	wyznacza	się	 terenów	wymagających	ko-
nieczno[ci	scalania	i	podziaEu	nieruchomo[ci;

2)	ustala	się	morliwo[ć	poEączeG	i	podziaEów	nie-
ruchomo[ci	wedEug	przepisów	odrębnych;

3)	 na	 poszczególnych	 terenach	 ustala	 się	morli-
wo[ć	 wydzielenia	 dziaEek	 dla	 dróg	 wewnętrznych	
lub	 ciągów	 komunikacyjnych	 pieszych	 i	 rowero-

wych,	o	parametrach	okre[lonych	w	§20	uchwaEy;
4)	 zakaz	 ustanawiania	 sEurebno[ci	 drogowej	 na	

dziaEkach	nie	będących	drogami	 i	ciągami	komuni-
kacyjnymi;

5)	zakaz	wydzielania	dziaEek	nie	mających	dostępu	
do	 drogi	 lub	 ciągu	 komunikacyjnego,	 z	 wyjątkiem	
sytuacji,	kiedy	wydzielenie	dziaEki	sEury	powiększe-
niu	nieruchomo[ci	skEadającej	się	z	innej	dziaEki	ma-
jącej	dostęp	do	drogi	lub	ciągu	komunikacyjnego.

RozdziaE 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zaka-
zy zabudowy

§15.	 SzczegóEowe	 ustalenia	 dotyczące	 zasad	
obejmujących	szczególne	warunki	zagospodarowa-
nia	terenów	oraz	ograniczenia	w	 ich	urytkowaniu,	
w	tym	zakazy	zabudowy,	obowiązujące	na	obsza-
rach	objętych	planem,	okre[lone	zostaEy	w	dziale	III	
rozdziaEach	1	｠	3	uchwaEy.

RozdziaE 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§16.	Ustala	się	następujące	ogólne	zasady	doty-
czące	modernizacji,	rozbudowy	i	budowy	systemów	
komunikacji	 i	 infrastruktury	technicznej,	obowiązu-
jące	na	obszarach	objętych	planem:

1)	 powiązanie	 obszarów	 objętych	 planem	 z	 ze-
wnętrznym	 ukEadem	 komunikacyjnym	 planowane	
jest	poprzez	istniejące	drogi	publiczne,	wewnętrzne	
i	 inne	ciągi	komunikacyjne,	poprzez	zjazdy	 indywi-
dualne	i	publiczne	na	drogi	oraz	ukEad	planowanych	
dróg	 publicznych,	 wewnętrznych	 i	 innych	 ciągów	
komunikacyjnych,	z	zastrzereniem	ustaleG	okre[lo-
nych	w	§20	uchwaEy;

2)	 dla	 poszczególnych	 budynków,	 obiektów	 i	
przestrzeni	przeznaczonych	na	potrzeby	wymienio-
ne	ponirej	ustala	się	minimalne	wskapniki	stanowisk	
postojowych	 samochodów	 osobowych,	 z	 czego	
co	najmniej	5%	powinny	stanowić	stanowiska	dla	
samochodów	urytkowanych	przez	osoby	niepeEno-
sprawne:

a)	 mieszkalnictwo	 ｠	 1	 stanowisko	 na	 1	 lokal	
mieszkalny,

b)	obiekty	zamieszkania	zbiorowego	｠	1	stanowi-
sko	na	1	pokój	mieszkalny,

c)	gastronomia	｠	1	stanowisko	na	5	miejsc	kon-
sumenckich,

d)	kultura,	obsEuga	konferencyjna	｠	1	stanowisko	
na	6	urytkowników,

e)	wypoczynek,	 rekreacja,	sport	｠	1	stanowisko	
na	6	urytkowników,	

f)	opieka	zdrowotna	｠	2	stanowiska	na	1	zatrud-
nionego,

g)	administracja,	biura,	o[wiata	｠	1	stanowisko	na	
4	zatrudnionych,

h)	 produkcja,	 rzemiosEo,	 skEady,	 magazyny	 ｠	 1	
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stanowisko	na	4	zatrudnionych,
i)	handel	i	pozostaEe	niewymienione	powyrej	usEu-

gi	｠	1	stanowisko	na	karde	rozpoczęte	50	m	kw.	
powierzchni	urytkowej;

3)	ustala	się	obowiązek	zapewnienia	odpowiedniej	
ilo[ci	stanowisk	postojowych	samochodów	osobo-
wych	oraz	 zabezpieczenie	miejsc	postojowych	sa-
mochodów	cięrarowych,	autobusów	i	innych	pojaz-
dów	w	liniach	rozgraniczających	terenów	zabudowy	
usEugowej	oraz	terenów	zabudowy	techniczno-pro-
dukcyjnej,	 z	 zastrzereniem	 w	 stosunku	 do	 dróg	
ustaleG	okre[lonych	w	§20	uchwaEy;

4)	w	zakresie	modernizacji,	rozbudowy	i	budowy	
systemów	komunikacji	obowiązują	zasady	okre[lo-
ne	w	przepisach	odrębnych;

5)	 powiązanie	 obszaru	 objętego	 planem	 z	 ze-
wnętrznymi	 ukEadami	 infrastruktury	 technicznej	
dotyczącymi	 zaopatrzenia	 w	 energię	 elektryczną,	
wodę,	gaz	oraz	odbiór	[cieków	sanitarnych	powin-
no	 odbywać	 się	 za	 po[rednictwem	 istniejących	 i	
planowanych	 zbiorczych	 systemów	 infrastruktury	
technicznej;

6)	ukEad	sieci	infrastruktury	technicznej	na	obsza-
rze	objętym	planem	stanowić	będzie	ukEad	wyzna-
czony	na	rysunku	planu;

7)	w	zakresie	modernizacji,	rozbudowy	i	budowy	
systemów	infrastruktury	technicznej	obowiązują	za-
sady	okre[lone	w	przepisach	odrębnych;

8)	szczegóEowe	ustalenia	w	powyrszym	zakresie	
dla	poszczególnych	terenów	objętych	planem	okre-
[lone	zostaEy	w	dziale	III	rozdziaE	2	i	3.

RozdziaE 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§17.	1.	Tereny	przewidziane	do	nowego	przezna-
czenia,	do	czasu	 jego	realizacji,	mogą	być	urytko-
wane	 w	 sposób	 dotychczasowy,	 pod	 warunkiem	
ich	udostępnienia	do	budowy	uzbrojenia	terenu	(sie-
ci	i	urządzeG	infrastruktury	technicznej)	oraz	dróg	i	
ciągów	komunikacyjnych	w	zakresie	wynikającym	z	
ustaleG	planu.

2.	 Dla	 dotychczasowego	 urytkowania	 terenów	
nie	ustala	się	terminów	czasowych.

DZIAD III
Ustalenia szczegóEowe dla poszczególnych tere-

nów objętych planem

RozdziaE 1
Przeznaczenie terenów, parametry i wskapniki 

ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskapniki intensywno[ci zabudowy, szczególne 
warunki zagospodarowania terenów oraz ograni-
czenia w ich urytkowaniu, w tym zakazy zabudo-

wy

§18.	Na	wyznaczonych	w	planie	terenach	zabudo-

wy	nowoczesnych	usEug	 i	 produkcji,	 oznaczonych	
wyrórnikiem	cyfrowym	50	i	wyrórnikiem	literowym	
NUP	｠	obowiązują	następujące	warunki	zabudowy	i	
zagospodarowania	terenu:

1)	 ustala	 się	 podstawowe	 przeznaczenie	 tere-
nu	pod	zabudowę	nowoczesnych	usEug	i	produkcji	
wraz	 z	 urządzeniami	 towarzyszącymi,	 w	 tym	 bu-
dynki,	obiekty	i	przestrzenie	przeznaczone	na	ww.	
potrzeby;

2)	 ustala	 się	 uzupeEniające	 przeznaczenie	 terenu	
pod	zabudowę	wymienioną	ponirej,	w	tym	budynki,	
obiekty	i	przestrzenie	przeznaczone	na	potrzeby:

a)	mieszkalnictwa	realizowanego	wyEącznie	na	po-
trzeby	wEa[cicieli	nieruchomo[ci,

b)	zamieszkania	zbiorowego,
c)	postoju	oraz	gararowania	samochodów	osobo-

wych,
d)	 infrastruktury	 technicznej	 i	 komunikacji	 (linio-

we,	punktowe	 i	kubaturowe	obiekty	oraz	urządze-
nia);

3)	 obiekty	 i	 urządzenia	 o	 przeznaczeniu	 uzupeE-
niającym	morna	realizować	pod	warunkiem,	re	nie	
będą	zajmowaEy	więcej	nir	20%	terenu;

4)	funkcje	mieszkalne	i	zamieszkania	zbiorowego	
nie	mogą	występować	na	nieruchomo[ciach	lub	w	
budynkach	samodzielnie	oraz	nie	mogą	przekraczać	
30%	powierzchni	urytkowej	budynków;

5)	obowiązuje	wskapnik	intensywno[ci	zabudowy	
do	2	oraz	minimalny	udziaE	powierzchni	biologicznie	
czynnej	20%;

6)	obowiązuje	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynki	 usEugowe	 i	 produkcyjne,	 równier	 z	

funkcją	 mieszkalną	 i	 zamieszkania	 zbiorowego	 ｠	
dwie	 kondygnacje	 nadziemne	 i	 dodatkowo	 trzecia	
kondygnacja	 wyEącznie	 jako	 poddasze	 urytkowe	
oraz	maksymalnie	10	m,

b)	budynki	gararowe	i	magazynowe	｠	jedna	kon-
dygnacja	nadziemna	oraz	maksymalnie	6	m;

7)	ustala	się	morliwo[ć	realizacji	budynków	pod-
piwniczonych	i	bez	podpiwniczenia;

8)	ustala	się	przekrycie	budynków	dachami	pEaski-
mi,	spadzistymi	dwu-	lub	wielospadowymi	o	nachy-
leniu	poEaci	pod	kątem	do	45	st.,	wielopoEaciowymi	
oraz	innymi	dachami	dostosowanymi	do	autorskich	
rozwiązaG	 indywidualnej	architektury	planowanych	
budynków	 (np.	naczóEkowe,	mansardowe,	krzywi-
znowe,	pilaste	itp.);

9)	funkcje	usEugowe	i	produkcyjne	nie	mogą	po-
wodować	powstania	zagroreG	dla	[rodowiska	i	ry-
cia	ludzi,	a	ewentualne	uciąrliwo[ci	muszą	zamykać	
się	w	granicach	dysponowania	nieruchomo[cią;

10)	 funkcja	 gararowania	 samochodów	 osobo-
wych	more	być	 realizowana	wyEącznie	w	wydzie-
lonej	 czę[ci	 budynków	 o	 innych	 funkcjach,	 jako	
garare	otwarte	 lub	zamknięte,	 jedno-	 lub	wielopo-
ziomowe,	przy	czym	ustala	się	zakaz	budowy	wol-
nostojących	budynków	gararowych;

11)	 obowiązuje	 utwardzenie	 nawierzchni	 dróg	
wewnętrznych,	 ciągów	 komunikacyjnych,	 doj[ć,	
dojazdów,	miejsc	postojowych	i	placów,	w	techno-
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logii	wykonania	warstwy	wierzchniej	 ([cieralnej)	 z	
elementów	drobnowymiarowych;

12)	 obowiązuje	 odprowadzenie	 [cieków	 z	 od-
wodnienia	 dachów,	 utwardzonych	 nawierzchni	
dojazdów,	miejsc	postojowych	i	placów	manewro-
wych	oraz	[cieków	z	mycia	powierzchni	w	sposób	
zorganizowany	 poprzez	 kanalizację	 odwadniającą	
wyposaroną	w	separator	z	osadnikiem,	przy	czym	
wody	opadowe	ｧczysteｦ	pochodzące	z	dachów	bu-
dynków	nalery	oddzielić	od	wód	opadowych	zanie-
czyszczonych	z	nawierzchni	utwardzonych	poprzez	
ich	 ewentualne	 zagospodarowanie	 w	 miejscu	 po-
wstawania;

13)	obowiązuje	usytuowanie	obiektów	budowla-
nych	w	 liniach	 zabudowy	 nieprzekraczalnych	 oraz	
w	 minimalnych	 odlegEo[ciach	 zgodnie	 z	 ustalenia-
mi	okre[lonymi	w	§20	oraz	zgodnie	z	oznaczeniami	
graficznymi	i	cyfrowymi	na	rysunku	planu;

14)	obowiązują	ustalenia	ogólne	i	strefowe	okre-
[lone	w	dziale	II	uchwaEy;

15)	obowiązują	ustalenia	w	zakresie	komunikacji	
okre[lone	w	§20	uchwaEy;

16)	obowiązują	ustalenia	w	zakresie	infrastruktury	
technicznej	okre[lone	w	§21	uchwaEy.

§19.	Na	wyznaczonych	w	planie	 terenach	zabu-
dowy	 mieszkaniowo-usEugowej,	 oznaczonych	 wy-
rórnikiem	 cyfrowym	 51	 i	 wyrórnikiem	 literowym	
MSU	｠	obowiązują	następujące	warunki	zabudowy	
i	zagospodarowania	terenu:

1)	 ustala	 się	 podstawowe	 przeznaczenie	 terenu	
pod	zabudowę	mieszkaniową	i	mieszkaniowo-usEu-
gową,	w	tym	budynki,	obiekty	i	przestrzenie	prze-
znaczone	na	ww.	potrzeby;

2)	 ustala	 się	 uzupeEniające	 przeznaczenie	 terenu	
pod	zabudowę	wymienioną	ponirej,	w	tym	budynki,	
obiekty	i	przestrzenie	przeznaczone	na	potrzeby:

a)	postoju	oraz	gararowania	samochodów	osobo-
wych,

b)	 infrastruktury	 technicznej	 i	 komunikacji	 (linio-
we,	punktowe	 i	kubaturowe	obiekty	oraz	urządze-
nia);

3)	 obiekty	 i	 urządzenia	 o	 przeznaczeniu	 uzupeE-
niającym	morna	realizować	pod	warunkiem,	re	nie	
będą	zajmowaEy	więcej	nir	20%	terenu;

4)	obowiązuje	wskapnik	intensywno[ci	zabudowy	
do	1,5	oraz	minimalny	udziaE	powierzchni	biologicz-
nie	czynnej	30%;

5)	zaleca	się	aby	funkcja	usEugowa	byEa	lokalizo-
wana	 w	 parterach	 budynków	 mieszkalno-usEugo-
wych;

6)	obowiązuje	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynki	 mieszkalne	 i	 mieszkalno-usEugowe	 ｠	

trzy	 kondygnacje	 nadziemne	 i	 dodatkowo	 trzecia	
kondygnacja	 wyEącznie	 jako	 poddasze	 urytkowe	
oraz	maksymalnie	12	m,

b)	 budynki	 usEugowe	 ｠	 dwie	 kondygnacje	 nad-
ziemne	i	dodatkowo	trzecia	kondygnacja	wyEącznie	
jako	poddasze	urytkowe	oraz	maksymalnie	10	m,

c)	budynki	gararowe	i	magazynowe	｠	jedna	kon-

dygnacja	nadziemna	oraz	maksymalnie	6	m;
7)	ustala	się	morliwo[ć	realizacji	budynków	pod-

piwniczonych	i	bez	podpiwniczenia;
8)	ustala	się	przekrycie	budynków	dachami	pEaski-

mi,	spadzistymi	dwu-	lub	wielospadowymi	o	nachy-
leniu	poEaci	pod	kątem	do	45	st.,	wielopoEaciowymi	
oraz	innymi	dachami	dostosowanymi	do	autorskich	
rozwiązaG	 indywidualnej	architektury	planowanych	
budynków	 (np.	naczóEkowe,	mansardowe,	krzywi-
znowe,	pilaste	itp.);

9)	 funkcje	 usEugowe	 nie	 mogą	 powodować	 po-
wstania	 zagroreG	 dla	 [rodowiska	 i	 rycia	 ludzi,	 a	
ewentualne	uciąrliwo[ci	muszą	zamykać	się	w	gra-
nicach	dysponowania	nieruchomo[cią;

10)	zakaz	realizacji	przedsięwzięć,	lokalizacji,	bu-
dowy,	 rozbudowy,	 nadbudowy,	 przebudowy,	 re-
montu,	modernizacji	i	zmiany	sposobu	urytkowania	
obiektów	budowlanych	oraz	montaru	urządzeG	mo-
gących	zawsze	znacząco	lub	potencjalnie	znacząco	
oddziaEywać	na	[rodowisko,	z	wyEączeniem	związa-
nych	z	podstawowym	przeznaczeniem	terenu;

11)	 funkcja	 gararowania	 samochodów	 osobo-
wych	more	być	 realizowana	wyEącznie	w	wydzie-
lonej	 czę[ci	 budynków	 o	 innych	 funkcjach,	 jako	
garare	otwarte	 lub	zamknięte,	 jedno-	 lub	wielopo-
ziomowe,	przy	czym	ustala	się	zakaz	budowy	wol-
nostojących	budynków	gararowych;

12)	 obowiązuje	 utwardzenie	 nawierzchni	 dróg	
wewnętrznych,	 ciągów	 komunikacyjnych,	 doj[ć,	
dojazdów,	miejsc	postojowych	i	placów,	w	techno-
logii	wykonania	warstwy	wierzchniej	 ([cieralnej)	 z	
elementów	drobnowymiarowych;

13)	 obowiązuje	 odprowadzenie	 [cieków	 z	 od-
wodnienia	 dachów,	 utwardzonych	 nawierzchni	
dojazdów,	miejsc	postojowych	i	placów	manewro-
wych	oraz	[cieków	z	mycia	powierzchni	w	sposób	
zorganizowany	 poprzez	 kanalizację	 odwadniającą	
wyposaroną	w	separator	z	osadnikiem,	przy	czym	
wody	opadowe	ｧczysteｦ	pochodzące	z	dachów	bu-
dynków	nalery	oddzielić	od	wód	opadowych	zanie-
czyszczonych	z	nawierzchni	utwardzonych	poprzez	
ich	 ewentualne	 zagospodarowanie	 w	 miejscu	 po-
wstawania;

14)	obowiązuje	usytuowanie	obiektów	budowla-
nych	w	 liniach	 zabudowy	 nieprzekraczalnych	 oraz	
w	 minimalnych	 odlegEo[ciach	 zgodnie	 z	 ustalenia-
mi	okre[lonymi	w	§20	oraz	zgodnie	z	oznaczeniami	
graficznymi	i	cyfrowymi	na	rysunku	planu;

15)	obowiązują	ustalenia	ogólne	i	strefowe	okre-
[lone	w	dziale	II	uchwaEy;

16)	obowiązują	ustalenia	w	zakresie	komunikacji	
okre[lone	w	§20	uchwaEy;

17)	obowiązują	ustalenia	w	zakresie	infrastruktury	
technicznej	okre[lone	w	§21	uchwaEy.

RozdziaE 2
Ustalenia szczegóEowe dotyczące zasad moderni-

zacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§20.	1.	Na	obszarach	objętych	planem	nie	wyzna-
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cza	się	terenów	komunikacji.
2.	Dla	 terenów	przylegEych	do	 istniejących	 tere-

nów	komunikacji	ustala	się	następujące	szczegóEo-
we	zasady	zagospodarowania:

1)	 lokalizacja,	 budowa,	 rozbudowa,	nadbudowa,	
przebudowa,	remont,	modernizacja	i	zmiana	sposo-
bu	 urytkowania	 wszelkich	 obiektów	 budowlanych	
istniejących	 i	planowanych	oraz	montar	wszelkich	
urządzeG	w	odlegEo[ciach	od	krawędzi	jezdni	mniej-
szych,	 nir	 okre[lone	 ponirej	 lub	 wyznaczone	 linią	
zabudowy	 nieprzekraczalną,	 morliwe	 są	 jedynie	
zgodnie	 z	 warunkami	 okre[lonymi	 przez	 zarządcę	
drogi;

2)	 lokalizacja	 nowych	 zjazdów	oraz	 przebudowa	
i	rozbudowa	istniejących	zjazdów	z	dróg	na	dziaEki,	
za	zgodą	i	na	warunkach	okre[lonych	przez	zarząd-
cę	drogi;

3)	 dla	 zabudowy	 zlokalizowanej	 przy	 drogach	 i	
ciągach	komunikacyjnych	obowiązują	 linie	zabudo-
wy	i	minimalne	odlegEo[ci	okre[lone	ponirej;

4)	ogrodzenia	dziaEek	na	terenach	przylegEych	do	
dróg	i	ciągów	komunikacyjnych	nalery	lokalizować	
poza	 liniami	 rozgraniczającymi	 dróg	 oraz	 nie	 blirej	
nir	przy	ustalonych	liniach	rozgraniczających	dróg;

5)	przewiduje	się	realizację	urządzeG	infrastruktu-
ry	technicznej	na	zasadach	okre[lonych	w	§21;

6)	 na	 poszczególnych	 terenach	 ustala	 się	morli-
wo[ć	 budowy	 dróg	 wewnętrznych	 o	 szeroko[ci	
jezdni	minimum	4,5	m	lub	przy	zastosowaniu	mija-
nek	o	szeroko[ci	jezdni	minimum	3	m	oraz	ciągów	
komunikacyjnych	pieszych	i	rowerowych;	niebędą-
cych	przestrzeniami	publicznymi.

3.	Ustala	się	linie	zabudowy	i	minimalne	odlegEo-
[ci	dla	terenów	poEoronych	przy	drodze	publicznej	
lokalnej,	oznaczonej	wyrórnikiem	cyfrowym	i	litero-
wym	3	KD-L:

1)	linia	zabudowy	nieprzekraczalna	dla	budynków	
mieszkalnych	jednorodzinnych	oraz	innych	przezna-
czonych	na	pobyt	ludzi	i	nieprzeznaczonych	na	po-
byt	ludzi	｠	6,0	m	od	linii	rozgraniczającej;

2)	linia	zabudowy	nieprzekraczalna	dla	budynków	
mieszkalnych	wielorodzinnych	｠	20,0	m	od	linii	roz-
graniczającej;

3)	minimalna	odlegEo[ć	dla	budowli	na	terenie	za-
budowanym	｠	6,0	m	od	krawędzi	jezdni.

4.	Ustala	się	linie	zabudowy	i	minimalne	odlegEo[ci	
dla	 terenów	poEoronych	przy	drogach	publicznych	
dojazdowych,	 oznaczonych	 wyrórnikami	 cyfrowy-
mi	i	literowymi	4	KD-D,	5	KD-D	i	6	KD-D:

1)	linia	zabudowy	nieprzekraczalna	dla	budynków	
mieszkalnych	jednorodzinnych	oraz	innych	przezna-
czonych	na	pobyt	ludzi	i	nieprzeznaczonych	na	po-
byt	ludzi	｠	6,0	m	od	linii	rozgraniczającej;

2)	linia	zabudowy	nieprzekraczalna	dla	budynków	
mieszkalnych	wielorodzinnych	｠	20,0	m	od	linii	roz-
graniczającej;

3)	minimalna	odlegEo[ć	dla	budowli	na	terenie	za-
budowanym	｠	6,0	m	od	krawędzi	jezdni.

5.	Ustala	się	linie	zabudowy	i	minimalne	odlegEo[ci	
dla	 terenów	poEoronych	przy	ciągu	pieszo-rowero-

wym,	oznaczonym	wyrórnikiem	cyfrowym	i	 litero-
wym	8	KX:

1)	linia	zabudowy	nieprzekraczalna	dla	budynków	
mieszkalnych	jednorodzinnych	oraz	innych	przezna-
czonych	na	pobyt	ludzi	i	nieprzeznaczonych	na	po-
byt	ludzi	｠	6,0	m	od	linii	rozgraniczającej;

2)	linia	zabudowy	nieprzekraczalna	dla	budynków	
mieszkalnych	wielorodzinnych	｠	20,0	m	od	linii	roz-
graniczającej;

3)	minimalna	odlegEo[ć	dla	budowli	na	terenie	za-
budowanym	｠	6,0	m	od	krawędzi	jezdni.

6.	Ustala	się	linie	zabudowy	i	minimalne	odlegEo[ci	
dla	 terenów	poEoronych	przy	ciągu	pieszo-rowero-
wym	 z	 zielenią	 urządzoną,	 oznaczonym	 wyrórni-
kiem	cyfrowym	i	literowym	4	KX,ZP:

1)	linia	zabudowy	nieprzekraczalna	dla	budynków	
mieszkalnych	jednorodzinnych	oraz	innych	przezna-
czonych	na	pobyt	ludzi	i	nieprzeznaczonych	na	po-
byt	ludzi	｠	6,0	m	od	linii	rozgraniczającej;

2)	linia	zabudowy	nieprzekraczalna	dla	budynków	
mieszkalnych	wielorodzinnych	｠	20,0	m	od	linii	roz-
graniczającej;

3)	minimalna	odlegEo[ć	dla	budowli	na	terenie	za-
budowanym	｠	6,0	m	od	krawędzi	jezdni.

RozdziaE 3
Ustalenia szczegóEowe dotyczące zasad moderni-

zacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktu-
ry technicznej

§21.	1.	Wyznaczone	w	planie	systemy	infrastruk-
tury	 technicznej,	 wskazują	 program	 potrzeb	 infra-
struktury	technicznej;	w	zakresie	 ich	szczegóEowej	
lokalizacji	 obowiązują	 zasady	 okre[lone	 w	 przepi-
sach	odrębnych.

2.	Ustala	się	następujące	zasady	szczegóEowe	do-
tyczące	wszystkich	rodzajów	urządzeG	infrastruktu-
ry	technicznej	na	obszarach	objętych	planem:

1)	 zaopatrzenie	 budynków	 i	 obiektów	 budowla-
nych	w	energię	elektryczną,	wodę,	gaz	oraz	odbiór	
[cieków	sanitarnych	 i	wód	deszczowych	powinno	
odbywać	się	za	po[rednictwem	istniejących	i	plano-
wanych	 zbiorczych	 systemów	 infrastruktury	 tech-
nicznej,	z	zastrzereniem	pkt	2;

2)	w	przypadku	braku	morliwo[ci	podEączenia	do	
zbiorczych	 systemów	 infrastruktury	 technicznej,	
ustala	 się	 morliwo[ć	 skorzystania	 z	 rozwiązaG	 in-
dywidualnych;

3)	planuje	się	utrzymanie	przebiegu	istniejącej	in-
frastruktury	technicznej	z	morliwo[cią	jej	rozbudo-
wy,	przebudowy	i	konserwacji	oraz	budowę	nowej	
infrastruktury	technicznej;

4)	 ustala	 się	 morliwo[ć	 likwidacji	 lub	 przebudo-
wy	kolidującej	 z	planowanym	zagospodarowaniem	
istniejącej	 infrastruktury	 technicznej	 na	 zasadach	
okre[lonych	w	przepisach	odrębnych;

5)	zakazuje	się	sadzenia	drzew	i	ro[linno[ci	o	roz-
budowanych	systemach	korzeniowych	w	miejscach	
przebiegu	 podziemnych	 przewodów	 lub	 urządzeG	
infrastruktury	technicznej;
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6)	wszelkie	okre[lone	w	ustaleniach	planu	doty-
czące	 ograniczenia	 dotyczące	 lokalizacji	 przedsię-
wzięć	mogących	zawsze	znacząco	lub	potencjalnie	
znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko	nie	mają	za-
stosowania	 do	 lokalizacji	 systemów	 infrastruktury	
technicznej.

3.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 uzbrojenia	 ob-
szarów	w	energię	elektryczną:

1)	utrzymanie	przebiegu	istniejących	linii	elektro-
energetycznych	[redniego	i	niskiego	napięcia	z	mor-
liwo[cią	ich	rozbudowy,	przebudowy	i	konserwacji;

2)	budowa	nowych	linii	kablowych	[redniego	i	ni-
skiego	napięcia,	będzie	realizowana	w	pasach	tech-
nicznych	 pod	 drogami	 i	 chodnikami	 lub	w	pasach	
zieleni	w	liniach	rozgraniczających	dróg	lub	równo-
legle	do	dróg;

3)	zasilanie	w	energię	elektryczną	z	istniejących	i	
planowanych	przewodów	i	urządzeG	elektroenerge-
tycznych	za	po[rednictwem	planowanych	przyEączy	
niskiego	napięcia;

4)	 zachowanie	 strefy	 o	 okre[lonym	 sposobie	
urytkowania	 (strefy	 bezpieczeGstwa)	 dla	 linii	 na-
powietrznych	 [redniego	 napięcia	 ｠	 pozostawienie	
pasa	technicznego	o	szeroko[ci	minimalnej	15,0	m	
(27,0	m	dla	linii	podwójnej	wE.	PKP);

5)	 zachowanie	 strefy	 bezpieczeGstwa	 (strefy	 o	
okre[lonym	 sposobie	 urytkowania)	 dla	 linii	 kablo-
wych	[redniego	i	niskiego	napięcia	oraz	zEącz	kablo-
wych	｠	pozostawienie	pasa	technicznego	o	szero-
ko[ci	minimalnej	1,0	m;

6)	w	wymienionych	w	pkt	4	i	5	pasach	technicz-
nych	 zakazuje	 się	 sadzenia	 drzew,	budowy	obiek-
tów	kubaturowych	oraz	skEadowania	materiaEów;

7)	ustala	się	pozostawienie	pasów	terenu	bez	za-
drzewieG	pod	napowietrznymi	liniami	elektroenerge-
tycznymi	o	szeroko[ci	minimalnej	okre[lonej	w	prze-
pisach	odrębnych	oraz	w	Polskich	Normach;

8)	 w	 pozostawionych	 pasach	 bez	 zalesieG	 i	 za-
drzewieG	ustala	się	morliwo[ć	prowadzenia	gospo-
darki	le[nej	pod	warunkiem	utrzymywania	pod	linią	
drzew	nie	przekraczających	2	m	wysoko[ci	oraz	po-
zostawienia	 wokóE	 kardego	 sEupa	 powierzchni	 nie	
zalesionej	 i	 nie	 zadrzewionej	 w	 odlegEo[ci	 co	 naj-
mniej	4,0	m	od	sEupa;

9)	 ustala	 się	 morliwo[ć	 zblirenia	 planowanych	
obiektów	 budowlanych	 do	 istniejących	 linii	 elek-
troenergetycznych	 oraz	 wykonanie	 obostrzeG	 w	
miejscach	skrzyrowaG,	na	zasadach	okre[lonych	w	
przepisach	odrębnych;

10)	planowane	stacje	transformatorowe	kubaturo-
we	nadziemne	nalery	lokalizować	na	wydzielonych	
do	tego	celu	dziaEkach,	przy	granicy	dziaEek	z	dro-
gami	oraz	ustala	się	morliwo[ć	ich	lokalizacji	[cianą	
bez	otworów	okiennych	i	drzwiowych	w	odlegEo[ci	
1,5	m	od	granicy	dziaEek	sąsiednich;

11)	 usunięcie	 kolizji	 istniejących	 urządzeG	 elek-
troenergetycznych	 z	 planowanym	 zagospodaro-
waniem	terenu,	wykonanie	potrzebnych	obostrzeG	
oraz	 wymaganej	 ochrony	 przeciwporareniowej	 na	
napowietrznych	 sieciach	 elektroenergetycznych	 w	

miejscach	skrzyrowaG	z	planowanym	zagospodaro-
waniem	terenu	odbywać	się	będzie	na	warunkach	
zarządcy	sieci	elektroenergetycznych;

12)	o[wietlenie	zewnętrzne	nalery	przystosować	
do	wygaszania;

13)	 przyEączenie	 do	 sieci	 elektroenergetycznej	
nowych	obiektów	lub	zwiększenie	mocy	do	istnie-
jących	obiektów	będzie	uzalernione	od	warunków	
technicznych	i	ekonomicznych	przyEączenia	i	dostar-
czania	energii	elektrycznej,	przy	czym	w	przypadku	
odmowy	przyEączenia	z	powodu	braku	ww.	warun-
ków	oraz	braku	zastrzereG	od	tej	odmowy	ze	strony	
Urzędu	Regulacji	Energetyki	przyEączenie	more	być	
kontynuowane	przez	strony	po	zawarciu	stosownej	
umowy,	 przy	 jednoczesnym	 speEnieniu	 wymagaG	
efektywno[ci	inwestycji	dla	wEa[ciciela	sieci;

14)	 ustala	 się	 morliwo[ć	 stosowania	 indywidu-
alnych	 agregatów	 prądotwórczych,	 w	 przypad-
ku	 obiektów	 wymagających	 rezerwowych	 pródeE	
zaopatrzenia	 w	 energię	 elektryczną,	 a	 takre	 w	
przypadku	 braku	 morliwo[ci	 podEączenia	 do	 sieci	
elektroenergetycznej,	 wyEącznie	 jako	 rozwiązanie	
tymczasowe,	 funkcjonujące	 do	 czasu	 podEączenia	
do	sieci	elektroenergetycznej.

4.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 uzbrojenia	 ob-
szaruóww	sieć	wodociągową:

1)	zaopatrzenie	w	wodę	z	istniejącej	i	planowanej	
miejskiej	sieci	wodociągowej;

2)	 wszelkie	 budowane	 odcinki	 wodociągów	 po-
winny	posiadać	peEne	uzbrojenie	komunalne	tj.	hy-
dranty,	zasuwy	w	studzienkach,	studzienki	chEonne	
itp.;

3)	sieć	wodociągowa	powinna	zapewnić	okre[lo-
ne	w	przepisach	odrębnych	zaopatrzenie	w	wodę	do	
celów	przeciwporarowych	obszaru	objętego	planem	
i	terenów	przylegEych.

5.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 uzbrojenia	 ob-
szarów	w	sieć	kanalizacji	sanitarnej:

1)	odprowadzenie	[cieków	do	istniejącej	 i	plano-
wanej	miejskiej	sieci	kanalizacji	sanitarnej;

2)	odprowadzanie	[cieków	z	miejskiej	sieci	kana-
lizacji	sanitarnej	do	miejskiej	oczyszczalni	[cieków;

3)	obszary	objęte	planem	znajdują	się	w	granicach	
aglomeracji	 ｧMiędzyrzec	Podlaskiｦ	wyznaczonej	w	
rozporządzeniu	Nr	 33	Wojewody	 Lubelskiego	 dnia	
18	sierpnia	2005	r.	sprawie	wyznaczenia	aglomera-
cji	Międzyrzec	Podlaski	 (Dz.	Urz.	Woj.	Lubelskiego	
Nr	188,	poz.	3202,	z	dnia	16	wrze[nia	2005	r.).

6.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 uzbrojenia	 ob-
szarów	w	sieć	kanalizacji	deszczowej:

1)	odprowadzanie	wód	opadowych	do	planowanej	
sieci	kanalizacji	deszczowej;

2)	do	czasu	wybudowania	sieci	kanalizacji	desz-
czowej	 ustala	 się	 morliwo[ć	 odprowadzenia	 wód	
deszczowych	powierzchniowo	na	wEasną	dziaEkę	lub	
po	ich	oczyszczeniu	do	gruntu,	cieków	powierzch-
niowych	 i	 zbiorników	wodnych,	 po	 uzyskaniu	 po-
zwoleG	wymaganych	przepisami	odrębnymi.

7.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 uzbrojenia	 ob-
szarów	w	sieć	telefoniczną:
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1)	 utrzymanie	 przebiegu	 istniejących	 linii	 telefo-
nicznych	 z	morliwo[cią	 ich	 rozbudowy,	przebudo-
wy	i	konserwacji;

2)	 podEączenie	 budynków	 i	 obiektów	 budowla-
nych	do	istniejącej	i	planowanej	sieci	telefonicznej.

8.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 uzbrojenia	 ob-
szarów	w	sieć	gazową:

1)	zasilanie	obiektów	budowlanych	w	gaz	z	plano-
wanej	sieci	gazowej;

2)	 sieć	gazowa	powinna	odpowiadać	warunkom	
technicznym	 okre[lonym	 w	 przepisach	 odrębnych	
(Rozporządzenie	Ministra	Gospodarki	z	dnia	30	lipca	
2001	r.	w	sprawie	warunków	technicznych,	jakim	
powinny	odpowiadać	sieci	gazowe	 -	Dz.U.	Nr	97,	
poz.	1055);

3)	linia	ogrodzeG	winna	przebiegać	minimum	0,5	
m	od	gazociągu;

4)	szafki	gazowe	(otwierane	na	zewnątrz	od	stro-
ny	drogi)	winny	być	w	miejscu	uzgodnionym	z	za-
rządzającym	siecią	gazową;

5)	gazyfikacja	jest	morliwa,	o	ile	zawarte	będzie	
porozumienie	 pomiędzy	 dostawcą	 i	 odbiorcą	 gazu	
po	 speEnieniu	 kryteriów	ekonomicznej	 opEacalno[ci	
dostaw	gazu	dla	przedsiębiorstwa	gazowniczego;

6)	w	przypadku	braku	morliwo[ci	podEączenia	do	
sieci	gazowej,	ustala	się	morliwo[ć	wykonania	 in-
dywidualnych	zbiorników	gazu.

9.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 uzbrojenia	 ob-
szarów	w	energię	grzewczą:

1)	energię	do	ogrzewania	budynków,	wentylacji,	
przygotowania	 ciepEej	 wody,	 posiEków	 i	 potrzeb	
technologicznych	nalery	przewidywać	z	 istniejącej	
i	projektowanej	sieci	cieplnej	 lub	wytwarzać	w	 in-
dywidualnych	bądp	lokalnych	pródEach	ciepEa	z	wy-
korzystaniem	paliw	i	technologii	nie	powodujących	
pogorszenia	stanu	[rodowiska;

2)	 jako	paliwo	ustala	 się	olej	opaEowy	niskosiar-
kowy,	gaz	ziemny,	gaz	propan-butan,	energię	elek-
tryczną,	pompy	cieplne	lub	systemy	solarne;

3)	ustala	się	morliwo[ć	zastosowania	innych	pa-
liw	o	emisji	spalin	ponirej	norm	ustalonych	w	prze-
pisach	odrębnych.

10.	Ustala	się	następujące	zasady	zorganizowane-
go	gromadzenia	odpadów:

1)	 gromadzenie	 odpadów	 w	 indywidualnie	 urzą-
dzonych	miejscach	do	tego	celu;

2)	zbiorcze	kontenery	do	selektywnej	zbiórki	od-
padów	nalery	umieszczać	na	ogólnodostępnych	te-
renach	przy	ciągach	komunikacyjnych;

3)	obowiązuje	sposób	postępowania	z	odpadami	
okre[lony	 w	 obowiązującym	 regulaminie	 utrzyma-
nia	czysto[ci	i	porządku	w	mie[cie	oraz	obowiązują-
cych	planach	gospodarki	odpadami.

DZIAD IV
Postanowienia koGcowe

§22.	Ustala	się	stawkę	procentową	sEurącą	nali-
czeniu	jednorazowej	opEaty	z	tytuEu	wzrostu	warto-
[ci	nieruchomo[ci	w	związku	z	uchwaleniem	planu	
w	wysoko[ci	20	%	(sEownie:	dwadzie[cia	procent)	
dla	obszaru	objętego	planem.

§23.	 Na	 obszarach	 objętych	 planem	 tracą	 moc	
ustalenia	 uchwaEy	 Nr	 XXXV/306/2005	 Rady	 Mia-
sta	Międzyrzec	Podlaski	z	dnia	28	grudnia	2005	r.	
w	 sprawie	 uchwalenia	 miejscowego	 planu	 zago-
spodarowania	przestrzennego	 terenów	poEoronych	
w	póEnocno-wschodniej	czę[ci	miasta	Międzyrzeca	
Podlaskiego	(Dz.	Urz.	Woj.	Lubelskiego	z	2006r.	Nr	
64,	poz.	1222).

§24.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Miasta	Międzyrzec	Podlaski.

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

Przewodniczący	Rady	Miasta	
PaweE Puszkarski



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12318	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12319	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12320	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12321	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12322	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12323	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12324	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12325	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12326	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12327	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12328	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12329	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12330	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12331	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12332	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12333	｠ Poz.	2435	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12334	｠ Poz.	2435	

ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	nr	LVI/451/10

Rady	Miasta	Międzyrzec	Podlaski
z	dnia	24	wrze[nia	2010	r.

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów poEoronych w póEnocno-wschodniej czę[ci miasta Międzyrzec Podlaski

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	 (Dz.U.	 z	2003	 r.	Nr	80,	poz.	71	z	

pópn.	 zm.)	 stwierdza	 się,	 re	 do	 projektu	 planu	 w	
ustawowym	terminie	nie	wniesiono	uwag.



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	145 ｠	12335	｠ Poz.	2435	

ZaEącznik	nr	3
do	uchwaEy	nr	LVI/451/10

Rady	Miasta	Międzyrzec	Podlaski
z	dnia	24	wrze[nia	2010	r.

Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w uchwale w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poEoronych w póEnocno-wschodniej czę[ci miasta 

Międzyrzec Podlaski, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	 (Dz.U.	 z	2003	 r.	Nr	80,	poz.	71	z	
pópn.	zm.)	stwierdza	się,	re	na	terenie	objętym	pla-
nem	przewiduje	się	inwestycje	z	zakresu	infrastruk-
tury	technicznej	nalerące	do	zadaG	wEasnych	gmi-
ny,	które	będą	realizowane	przez	miasto	Międzyrzec	

Podlaski	ze	[rodków	finansowych	wEasnych,	[rod-
ków	pomocowych	Unii	Europejskiej,	[rodków	wEa-
[cicieli	 nieruchomo[ci,	 [rodków	 Skarbu	 PaGstwa,	
poryczek	i	kredytów,	funduszy	ochrony	[rodowiska	
oraz	ze	[rodków	finansowych	wynikających	z	usta-
wy	Prawo	energetyczne.


