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UCHWADA NR XLVIII/279/10

 RADY MIASTA RADZYF PODLASKI

	z	dnia	2	wrze[nia	2010	r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｧZródmie[cieｦ Miasta RadzyG 
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.)	oraz	na	
podstawie	art.	15,	 art.	16	ust.	1	 i	 art.	20	ust.	1	
ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	za-
gospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	
717	z	pópn.	zm.)	i	art.	7	ust.1	ustawy	z	dnia	3	lu-
tego	1995	r.	o	ochronie	gruntów	rolnych	i	le[nych	
(Dz.	U.	z	2004	r.	Nr	121,	poz.	1266	z	pópn.	zm.)	
po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 projektu	 zmiany	 miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
ｧZródmie[cieｦ	 Miasta	 RadzyG	 Podlaski	 ze	 ｧStu-
dium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego	Miasta	RadzyG	Podlaskiｦ	przyjętym	
uchwaEą	Nr	XVIII/144/2000	 Rady	Miejskiej	w	Ra-
dzyniu	Podlaskim	z	dnia	29	czerwca	2000	r.,	Rada	
Miasta	uchwala,	co	następuje:

DZIAD 1
Ustalenia formalno ｠ prawne

RozdziaE 1
Ustalenia ogólne

§1.	1.	Uchwala	się	zmianę	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	przestrzennego	ｧZródmie[cieｦ	Mia-
sta	RadzyG	Podlaski,	 zwaną	dalej	 ｧzmianą	planuｦ,	
przyjętego	uchwaEą	Nr	XII/97/99	Rady	Miejskiej	w	
Radzyniu	Podlaskim	z	dnia	25	listopada	1999	r.	(Dz.	
Urz.	Woj.	 Lubelskiego	Nr	33,	 poz.	399	 z	 dnia	17	
lipca	2000	roku),	zmienionego	uchwaEami:

-	Nr	XXVIII/183/2005	Rady	Miasta	RadzyG	Podla-
ski	z	dnia	28	kwietnia	2005	r.	(Dz.	Urz.	Woj.	Lubel-
skiego	Nr	151,	poz.	2697	z	dnia	13	lipca	2005	r.),

-	 Nr	 XIII/53/07	 Rady	 Miasta	 RadzyG	 Podlaski	 z	
dnia	27	wrze[nia	2007	r.	(Dz.	Urz.	Woj.	Lubelskie-
go	Nr	169,	poz.	3020	z	dnia	20	listopada	2007	r.),

-	Nr	XXVII/151/08	Rady	Miasta	RadzyG	Podlaski	z	
dnia	27	listopada	2008	r.	(Dz.	Urz.	Woj.	Lubelskie-
go	Nr	16,	poz.	608	z	dnia	5	lutego	2009	r.)

-	Nr	XXXVIII/217/09	Rady	Miasta	RadzyG	Podlaski	
z	dnia	26	 listopada	2009	 r.	 (Dz.	Urz.	Woj.	 Lubel-
skiego	Nr	18,	poz.	423	z	dnia	17	lutego	2010	r.)	w	
zakresie	okre[lonym	uchwaEą:

-	 Nr	 XXXI/172/09	 Rady	 Miasta	 RadzyG	 Podla-
ski	z	dnia	26	 lutego	2009	r.	obejmującym	zmiany	
przeznaczenia	 terenów	 oznaczonych	 symbolami:	
B.17.MNU,	B.22.CP,	B.25.KS,	B.26.MW,	B.27.KS,	
B.28.MNJ,	B.29.MNJ,	B.30.MNJ,	B.31.MN,	B.32.
MN,	 B.33.MNJ,	 Z5-B.81.MNJ,	 Z17-MN,U,	 C.24.

KS,	C.25.ZP,	C.27.U	006KL,	 009KL,	 023KD,	 Z6-
B.36.U,	 Z8-B.38.MNJ	oraz	 czę[ci	 terenu	oznaczo-
nego	symbolem	Z10-KD,KP

wykazane	w	zaEączniku	graficznym	do	tej	uchwa-
Ey,	zgodnie	z	ponirszym:

1)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
a)	terenu	komunikacji	B.25.KS,
b)	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	wielorodzinnej	

B.26.	MW,
c)	terenu	komunikacji	B.27.KS,
d)	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

B.28.MNJ
oraz	wyznacza	się	teren	zabudowy	mieszkaniowej	

wielorodzinnej,	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-
dzinnej	 i	 usEug	 wielobranrowych	 Z77-MW,MN,U	
(wg	zaE.	graficznego	nr	1/1);

2)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
a)	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

B.29.MNJ,
b)	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

B.30.MNJ,
c)	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

B.31.MNJ,
d)	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

B.32.MNJ,
e)	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

B.33.MNJ,
f)	terenu	komunikacji	023KD
g)	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

Z5-B.81.MNJ
oraz	wyznacza	się	teren	zabudowy	mieszkaniowej	

jednorodzinnej	i	usEug	wielobranrowych	Z78-MN,U	
(wg	zaE.	graficznego	nr	1/2);

3)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
a)	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

Z17-MNU,
b)	czę[ci	terenu	komunikacji	009KL
oraz	wyznacza	się	teren	zabudowy	mieszkaniowej	

jednorodzinnej	i	usEug	wielobranrowych	Z79-MN,U	
(wg	zaE.	graficznego	nr	1/3);

4)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
czę[ci	 terenu	 B.22.CP	 oraz	 wyznacza	 się	 teren	

ciągów	pieszych,	parkingów	publicz	nych	oraz	zie-
leni	parkowej	Z80-CP,ZP,KP	(wg	zaE.	graficznego	nr	
1/3);

5)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
czę[ci	 terenu	 B.22.CP	 oraz	 wyznacza	 się	 teren	

ciągów	pieszych,	 parkingów	publicznych	 oraz	 zie-
leni	parkowej	Z81-CP,ZP,KP	(wg	zaE.	graficznego	nr	
1/3);
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6)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
a)	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

B.17.MNJ,
b)	czę[ci	terenu	B.22.CP
oraz	wyznacza	się	teren	zabudowy	mieszkaniowej	

jednorodzinnej	i	usEug	wielobranrowych	Z82-MN,U	
(wg	zaE.	graficznego	nr	1/3);

7)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
czę[ci	terenu	B.22.CP	oraz	wyznacza	się	teren	ko-

munikacji	drogowej	｠	dróg	lokalnych	Z83-KD-L	(wg	
zaE.	graficznego	nr	1/3);

8)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
a)	czę[ci	terenu	komunikacji	006KL	,
b)	czę[ci	terenu	Z10-KD,KP	oraz	wyznacza	się	te-

ren	usEug	wielobranrowych	Z84-U	(wg	zaE.	graficz-
nego	nr	1/4);

9)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
a)	terenu	komunikacji	C.24.KS,
b)	terenu	zieleni	parkowej	C.25.ZP,
c)	terenu	usEug	C.27.U,
d)	czę[ci	terenu	komunikacji	006KL
oraz	wyznacza	się	teren	zabudowy	mieszkaniowej	

jednorodzinnej	i	usEug	wielobranrowych	oraz	parkin-
gów	publicznych	Z85-MN,U,KP	(wg	zaE.	graficzne-
go	nr	1/4);

10)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
terenu	komunikacji	006KL	oraz	wyznacza	się	te-

ren	zieleni	parkowej	Z86-ZP	(wg	zaE.	graficznego	nr	
1/4);

11)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
czę[ci	 terenu	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-

dzinnej	 Z8-B.38.MNJ	 oraz	 wyznacza	 się	 teren	 za-
budowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	Z87-MN	(wg	
zaE.	graficznego	nr	1/3);

12)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
a)	czę[ci	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	 jedno-

rodzinnej	Z8-B.38.MNJ,
b)	czę[ci	terenu	usEug	wielobranrowych	Z6-B.36.U
oraz	 wyznacza	 się	 teren	 ciągu	 pieszo-jezdnego	

Z88-CPJ	(wg	zaE.	graficznego	nr	1/3);
13)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
czę[ci	terenu	usEug	wielobranrowych	Z6-B.36.U,	

oraz	 wyznacza	 się	 teren	 usEug	 wielobranrowych	
Z89-U	(wg	zaE.	graficznego	nr	1/3);

14)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
czę[ci	 terenu	komunikacji	009KL	oraz	wyznacza	

się	teren	komunikacji	Z90-KD-L	(wg	zaE.	graficznego	
nr	1/2);

15)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
czę[ci	 terenu	komunikacji	009KL	oraz	wyznacza	

się	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej	
Z91-MN	(wg	zaE.	graficznego	nr	1/2);

16)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
czę[ci	 terenu	komunikacji	009KL	oraz	wyznacza	

się	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej	
Z92-MN	(wg	zaE.	graficznego	nr	1/2);

17)	zmienia	się	przeznaczenie	i	granice:
a)	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

B.29.MNJ,
b)	terenu	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

B.30.MNJ
(wg	 zaE.	 graficznego	 nr	 1/1)	 oraz	 wyznacza	 się	

teren	komunikacji	drogowej	｠	dróg	lokalnych	Z93-
KD-L	(wg	zaE.	graficznego	nr	1/2).

2.	Tereny	objęte	zmianami	przeznaczenia	oznacza	
się	symbolami	Z77	｠	Z93	oraz	odpowiednimi	ozna-
czeniami	literowymi	i	cyfrowymi.

§2.	1.	Tre[ć	niniejszej	uchwaEy	stanowi	czę[ć	tek-
stową	zmiany	planu.

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

zwana	dalej	ｧrysunkiem	zmiany	planuｦ,	sporządzona	
na	sekcjach	map	zasadniczych	w	skali	w	1:1000,

2)	zaEącznik	nr	2	｠	rozstrzygnięcia	dotyczące	re-
alizacji	 zapisanych	 w	 zmianie	 miejscowego	 planu	
zagospodarowania	 przestrzennego	 Miasta	 RadzyG	
Podlaski	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	 tech-
nicznej	nalerących	do	 zadaG	wEasnych	Miasta	Ra-
dzyG	Podlaski	oraz	o	zasadach	ich	finansowania,

3)	zaEącznik	nr	3	｠	rozstrzygnięcia	w	sprawie	uwag	
do	projektu	zmiany	miejscowego	planu	zagospoda-
rowania	przestrzennego	Miasta	RadzyG	Podlaski.

§3.	 1.	 Ustalenia	 dla	 terenów	 Z77	 ｠	 Z93,	 obję-
tych	zmianą	planu,	obejmują	elementy	wynikające	
z	 ustawy	 z	 dnia	 27	 marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	
i	 zagospodarowaniu	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	Z77	｠	Z93,	objęte	zmianą	

planu,	o	ustalonym	przeznaczeniu,	 zasadach	uryt-
kowania	i	zagospodarowania	oraz	szczególnych	wa-
runkach	zagospo	darowania,	okre[la	się	na	rysunku	
zmiany	planu	liniami	rozgraniczającymi	ciągEymi.

DZIAD 2
Ustalenia dla terenów objętych zmianą planu, 

wynikające z zasad polityki funkcjonalno-prze-
strzennej ｠ okre[lonych w ｧStudium uwarunkowaG 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta RadzyG Podlaskiｦ oraz w zakresie granic, 

sposobów zagospodarowania terenów oraz obiek-
tów podlegających ochronie ｠ okre[lone na pod-

stawie odrębnych przepisów

RozdziaE 1
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§4.	 1.	 Przy	 ksztaEtowaniu	 architektury,	 nalery	
komponować	 nową	 zabudowę	 z	 uwzględnieniem	
warunków	lokalizacji	｠	dla	prawidEowego	powiąza-
nia	z	otoczeniem;	obowiązują	parametry	i	wskapniki	
ksztaEtowania	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 tere-
nów	okre[lone	w	§7.

2.	W	ksztaEtowaniu	przestrzeni	o	charakterze	pu-
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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	
tradycyjnego	lub	wspóEczesnego	charakteru	miejsca	
lokalizacji,	zieleG	urządzoną	o	skEadzie	gatunkowym	
zblironym	do	zieleni	istniejącej,

3)	dyskretne	w	formie	｠	reklamy	i	szyldy,	harmo-
nizujące	z	wystrojem	elewacji	budynków.

3.	Na	terenach	objętych	zmianą	planu,	nie	wystę-
pują	tereny	górnicze,	tereny	nararone	na	niebezpie-
czeGstwo	 powodzi	 oraz	 zagrorone	 osuwaniem	 się	
mas	ziemnych.

4.	Nie	precyzuje	się	parametrów	dziaEek	budow-
lanych,	dopuszcza	się	morliwo[ć	dostosowania	pa-
rametrów	tych	dziaEek	do	warunków	lokalnych	oraz	
zaEoreG	programowych.

5.	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.

RozdziaE 2
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§5.	1.	Ustalenia	w	zakresie	ochrony	[rodowiska:
1)	obowiązuje	ochrona	gleb	｠	na	cele	nierolnicze,	

na	podstawie	art.	7	ust.1	Ustawy	z	dnia	3	 lutego	
1995	r.	o	ochronie	gruntów	rolnych	i	le[nych	(tekst	
jednolity:	Dz.	U.	 z	 2004	 r.	Nr	 121,	 poz.	 1266.	 z	
pópn.	zm.)	przeznacza	się	grunty	budowlane	nie	wy-
magające	 zgody,	 o	 której	 mowa	 w	 art.	 7,	 ust.	 2	
wymienionej	ustawy;

2)	 obowiązuje	 ochrona	 klimatu	 akustycznego	 ｠	
stosowanie	 urządzeG	 i	 zabezpieczeG,	 dla	 utrzyma-
nia	dopuszczalnych	poziomów	haEasu,	okre[lonych	
przepisami	 odrębnymi	 ustawy	 z	 dnia	 27	 kwietnia	
2001	r.	Prawo	ochrony	[rodowiska	(tekst	jednolity:	
Dz.	U.	z	2008	r.	Nr	25,	poz.	150	z	pópn.	zm.);

3)	 obowiązuje	 ochrona	 stanu	 powietrza	 atmos-
ferycznego	 ｠	 zakaz	 przekraczania	 dopuszczalnych	
stęreG	 zanieczyszczeG	 atmosferycznych	 zgodnie	 z	
przepisami	odrębnymi,	okre[lonymi	w	Rozporządze-
niu	Ministra	Zrodowiska	z	dnia	3	marca	2008	r.	w	
sprawie	poziomów	niektórych	substancji	w	powie-
trzu	(Dz.	U.	Nr	47,	poz.	281);

4)	obowiązuje	przeciwdziaEanie	procesom	denuda-
cyjnym	｠	na	terenach	zagroronych	tymi	procesami	
obowiązuje	 dostosowanie	 dziaEalno[ci	 inwestycyj-
nej	i	sposobu	posadowienia	oraz	konstrukcji	obiek-
tów	do	występujących	zagroreG	｠	zgodnie	z	prze-
pisami	odrębnymi	-	okre[lonymi	w	Rozporządzeniu	
Ministra	 Spraw	 Wewnętrznych	 i	 Administracji,	 z	
dnia	24	wrze[nia	1998	 roku,	w	sprawie	ustalania	
geotechnicznych	 warunków	 posadowienia	 obiek-
tów	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	126,	poz.	839);

5)	obowiązuje	speEnienie	warunków	ochrony	[ro-
dowiska	｠	zakaz	prowadzenia	uciąrliwej	dla	[rodo-

wiska	 dziaEalno[ci,	mogącej	 zagrarać	 urządzeniom	
związanym	 z	 gospodarką	 wodną	 oraz	 naturalnym	
zasobom	 wodnym	 w	 obrębie	 wód	 powierzchnio-
wych	i	podziemnych.

6)	w	zakresie	oddziaEywania	przedsięwzięć	na	[ro-
dowisko	zakazuje	się:

a)	lokalizowania	obiektów	i	urządzeG	oraz	prowa-
dzenia	dziaEalno[ci	usEugowej	i	wytwórczej	mogącej	
powodować	 przekroczenie	 dopuszczalnych	 pozio-
mów	oddziaEywania	na	[rodowisko	-	poprzez	emisję	
substancji	i	energii,	a	zwEaszcza	w	zakresie	wytwa-
rzania	haEasu,	wibracji,	promieniowania,	zanieczysz-
czania	 powietrza,	 gleby,	wód	 powierzchniowych	 i	
podziemnych,

b)	prowadzenia	dziaEalno[ci	gospodarczej	o	uciąr-
liwo[ci	 wykraczającej	 poza	 granice	 dziaEki	 lub	 ze-
spoEu	 dziaEek,	 do	 których	 inwestor	 posiada	 tytuE	
prawny	｠	zakaz	prowadzenia	dziaEalno[ci	w	sposób	
powodujący	naruszenie	 standardów	 jako[ci	 [rodo-
wiska	 ｠	 w	 szczególno[ci	 pogorszenie	 warunków	
[rodowiska	terenów	sąsiednich.

2.	Ustalenia	w	zakresie	ochrony	przyrody:
1)	obowiązuje	ochrona	walorów	przyrodniczych	i	

krajobrazu	naturalnego	doliny	rzeki	BiaEki	oraz	war-
to[ciowych	zadrzewieG	i	zakrzewieG,

2)	 przy	 wprowadzaniu	 i	 ksztaEtowaniu	 nowych	
form	zieleni,	nalery	uwzględnić	historyczne	uwarun-
kowania	oraz	 lokalny	charakter	 i	 skEad	gatunkowy	
ro[lin,

3)	na	terenach	Z77	｠	Z93	objętych	zmianą	planu,	
nie	występują	obszary	ochronne	ｧNatura	2000ｦ	｠	
podlegające	 ochronie	 na	 podstawie	 przepisów	od-
rębnych.

3.	 Ustalenia	 w	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 kul-
turowego:	zgodnie	z	Ustawą	o	ochronie	zabytków	
i	opiece	nad	zabytkami	z	dnia	23	lipca	2003	r.	(Dz.	
U.	Nr	162,	poz.	1568,	z	pópn.	zm.)	｠	na	terenach	
objętych	 planem	 obowiązują	 zasady	 wynikające	 z	
form	ochrony	struktury	krajobrazu	kulturowego:

1)	zachowanie	cech	dziedzictwa	kulturowego,
2)	 utrzymanie	 historycznych	 powiązaG	 w	 kon-

tek[cie	 terytorialnym	oraz	ochrona	warto[ciowych	
ukEadów	urbanistycznych	i	form	architektonicznych	
-	zawarte	w	Dziale	II	Rozdziale	3	§6	oraz	w	Dziale	III	
w	ustaleniach	dla	terenów	Z77｠	Z93	odnoszących	
się	 do	 przeznaczenia,	 sposobu	 zagospodarowania	
tych	terenów	oraz	zasad	ksztaEtowania	architektury.

RozdziaE 3
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§6.	 1.	 Ochronę	 dziedzictwa	 kulturowego	 nalery	
zapewnić	poprzez	harmonijne	wkomponowanie	no-
wej	zabudowy	w	istniejący	ukEad	urbanistyczno-ar-
chitektoniczny,	nie	naruszające	warto[ciowych	po-
wiązaG	krajobrazowych.

2.	Polityka	przestrzenna	｠	warunki	konserwator-
skie:

1)	realizacja	nowych	 inwestycji	wymaga	uprzed-
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niego	 opracowania	 koncepcji	 programowo	 -	 prze-
strzennej	i	uzgodnienia	jej	z	Wojewódzkim	Konser-
watorem	Zabytków,

2)	architektura	obiektów	winna	być	ksztaEtowana	
w	nawiązaniu,	w	zalerno[ci	od	miejsca	usytuowa-
nia,	do	tradycyjnych	form	regionalnych	 lub	wspóE-
czesnego	 otoczenia,	 jako	 obiekt	 wspóEtworzący	
pierzeje	uliczne	lub	wyodrębniony	z	lokalnej	struktu-
ry,	na	zasadzie	pozytywnego	kontrastu	｠	z	zielenią	
urządzoną;	wprowadza	się	ograniczenie	wysoko[ci	
budynków	do	3	kondygnacji	nadziemnych	 (w	 tym	
poddasze	urytkowe),	 z	morliwo[cią	dostosowania	
projektowanych	obiektów	do	gabarytów	zabudowy	
istniejącej,

3)	ukEady	urbanistyczne	nalery	ksztaEtować	w	na-
wiązaniu	 do	 tradycyjnej	 sieci	 dróg	 oraz	 historycz-
nych	 podziaEów	 wEasno[ciowych,	 lub	 wspóEcze-
snych	uwarunkowaG,

4)	ze	względu	na	ochronę	widokową	Zródmie[cia	
(ko[cioEa	[w.	Trójcy	oraz	zespoEu	paEacowo-parko-
wego	 rodziny	 Potockich)	 w	 ramach	 koncepcji	 za-
gospodarowania	 okre[lonych	 terenów,	 ustanawia	
się	 obowiązek	 wykonania	 analizy	 powiązaG	 wido-
kowych	projektowanych	przedsięwzięć	z	chronioną	
panoramą	Zródmie[cia,

5)	przy	prowadzeniu	dziaEaG	inwestycyjnych	w	są-
siedztwie	zabytkowego	Zródmie[cia	nalery:

a)	chronić	i	zachować	powiązania	widokowe	z	za-
bytkowym	centrum	miasta,

b)	utrzymać	historyczną	sieć	dróg	i	ulic	oraz	trak-
tów	pieszych,	powiązanych	ze	Zródmie[ciem,

c)	 ksztaEtować	 nowe	 zespoEy	 urbanistyczne	 z	
uwzględnieniem	 ｠	 w	 miarę	 morliwo[ci	 ｠	 zasady	
kontynuacji	tradycyjnej	struktury	zabudowy.

3.	KsztaEtowanie	zabudowy	｠	warunki	konserwa-
torskie:

1)	Na	terenach	objętych	wpisem	do	rejestru	zabyt-
ków	i	graniczących	z	terenami	wpisanymi	do	reje-
stru	zabytków,	zlokalizowanych	w	otoczeniu	zabyt-
ku,	nalery	stosować	ponirsze	zasady:

a)	rozczEonkowana	bryEa,	dachy	dwuspadowe	lub	
wielopoEaciowe	lub	formy	uzgodnione	z	WKZ,	ogra-
niczenie	powierzchni	 zabudowy	 -	 do	300	m2	 oraz	
kubatury	-	do	1000	m3,	poziom	parteru	｠	max	50	
cm	n.	p.	t.,

b)	 realizacja	nowych	 inwestycji	wymaga	uprzed-
niego	 opracowania	 koncepcji	 programowo-prze-
strzennej	i	uzgodnienia	jej	z	WKZ,

c)	architektura	obiektów	winna	być	ksztaEtowana	
w	nawiązaniu	do	tradycyjnych	form	regionalnych,

d)	wprowadza	się	obowiązek	zachowania	szcze-
gólnego	Eadu	przestrzennego	w	otoczeniu	obiektów	
i	zaEoreG	zabytkowych,

e)	 dalsza	 urbanizacja	 obszaru	 powinna	 stanowić	
kontynuację	rozwoju	obecnej	struktury	zabudowy,

f)	wyklucza	się	na	tych	obszarach	lokalizację	bu-
dowli	powodujących	przeksztaEcenie	 i	dysharmoni-
zujących	przestrzeG	historycznie	uksztaEtowaną,	tj.	
masztów	wysoko[ciowych	 i	 telefonii	komórkowej,	
stacji	paliw	itp.

4.	Na	terenach	objętych	zmianą	planu:
1)	występują	obszary	podlegające	ochronie	 kon-

serwatorskiej	｠	ochrona	obejmuje	obszar	ｧZródmie-
[ciaｦ	miasta	RadzyG	Podlaski;	zgodnie	z	Ustawą	o	
ochronie	 zabytków	 i	 opiece	 nad	 zabytkami	 z	 dnia	
23	lipca	2003	r.	(Dz.	U.	Nr	162,	poz.	1568	z	pópn.	
zm.);	w	obrębie	 ｧZródmie[ciaｦ	w	Strefie	Ochrony	
Konserwatorskiej	ｧ	Bｦ	 (oznaczonej	w	planie	5K-B)	
wszelka	 dziaEalno[ć	 inwestycyjna	 wymaga	 uzgod-
nienia	 z	 Lubelskim	 Wojewódzkim	 Konserwatorem	
Zabytków	｠	Strefa	Ochrony	Konserwatorskiej	 ｧBｦ	
obejmuje	caEy	obszar	ｧZródmie[ciaｦ	z	wyEączeniem	
Strefy	 ZcisEej	 Ochrony	 Konserwatorskiej	 ｧAｦ	 ze-
spoEu	rezydencjonalno-urbanistycznego	w	Radzyniu	
Podlaskim.

2)	występują	obiekty	wpisane	do	ewidencji	zabyt-
ków	-	wymagające	ochrony:

a)	na	terenie	Z82-MN,U	(ul.	Warszawska	16)	-	bu-
dynek	mieszk.,	drewn.	z	ok.	1925	r.,

b)	na	terenie	Z79-MN,U	(ul.	Ostrowiecka	44)	-	bu-
dynek	mieszk.,	drewn.	z	k.	XIX	w.,

c)	na	terenie	Z79-MN,U	(ul.	Ostrowiecka	44)	-	bu-
dynek	mieszk.,	drewn.	z	k.	XIX	w.

wszelka	dziaEalno[ć	inwestycyjna	w	obrębie	w/w	
obiektów	wymaga	 uzgodnienia	 z	 Lubelskim	Woje-
wódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

DZIAD 3
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE 1
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania i 
urytkowania terenów objętych zmianą planu

§7.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	 Z77-
MW,	MN,	U	ustala	się	｠

1)	przeznaczenie	podstawowe:
a)	zabudowa	wielorodzinna,
b)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna,
c)	usEugi	wielobranrowe;
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zabudowa	mieszkaniowo-usEugowa,
b)	zabudowa	techniczno-gospodarcza,
c)	zieleG	urządzona,
d)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

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

3)	zasady	urytkowania	i	zagospodarowania	tere-
nu	oraz	ksztaEtowania	zabudowy:

a)	architektura	｠
-	dla	zabudowy	mieszkaniowej	wielorodzinnej:
-	wysoko[ć	obiektów	max	5	kondygnacji	nadziem-

nych,	w	tym	poddasze	urytkowe,
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.p.t.,
zwarta	lub	lekko	rozczEonkowana	bryEa,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	18	m,
-	dachy	spadziste;
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo-usEugowej:
-	dopuszcza	się	realizację	zabudowy	jednorodzin-
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nej	wolnostojącej,	blipniaczej	oraz	zabudowy	szere-
gowej,

-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	3,	w	tym	podda-
sze	urytkowe,

-	wysoko[ć	zabudowy	｠	max	12	m,
-	poziom	parteru	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	dachy	spadziste;
-	dla	usEug	wielobranrowych:
-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2,	w	tym	podda-

sze	urytkowe,
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	12	m,
-	dachy	spadziste;
-	dla	zabudowy	techniczno-gospodarczej:
-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2	(w	tym	podda-

sze	urytkowe),
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	 wysoko[ć	 obiektów	 na	 dziaEkach	 z	 zabudową	

mieszkaniową	 jednorodzinną	oraz	usEugowo-miesz-
kaniową	｠	max	7	m,

-	wysoko[ć	obiektów	na	dziaEkach	z	usEugami	wie-
lobranrowymi	｠	max	9	m,

-	dachy	spadziste;
-	dopuszcza	się:
-	sytuowanie	budynków	bezpo[rednio	przy	grani-

cy	dziaEki	sąsiedniej;
-	 utworzenie	 dodatkowej	 kondygnacji	 ｠	w	 przy-

padku	 adaptacji	 poddasza	 nieurytkowego	 zabudo-
wy	istniejącej	na	cele	urytkowe;

-	 dostosowanie	 wysoko[ci	 budynków	 do	 lokal-
nych	 uwarunkowaG	 ｠	 w	 przypadku	 rozbudowy	
obiektów	istniejących,	konieczno[ci	nawiązania	do	
występujących	parametrów	spadków	dachu	i	wyso-
ko[ci	obiektów	oraz	szczególnych	warunków	tech-
nologicznych	i	urytkowych;

b)	infrastruktura	techniczna:
-	 uzbrojenie	 terenu	poprzez	przyEącza	wodno-ka-

nalizacyjne	 oraz	 gazowe	 i	 elektroenergetyczne,	 z	
istniejących	 sieci	wzdEur	 drogi	 lokalnej	007KL	 (ul.	
Ko[ciuszki),	 drogi	 lokalnej	008KL	 (ul.	 Bohaterów),	
drogi	 dojazdowej	 022KD	 (ul.	 Ostrowieckiej)	 lub	 z	
sąsiednich	terenów	zabudowanych	｠	wg	warunków	
wEa[ciwych	zarządców	sieci	oraz	zgodnie	z	przepi-
sami	odrębnymi;

c)	obsEuga	komunikacyjna:
-	 poprzez	 drogę	 lokalną	 007KL	 (ul.	 Ko[ciuszki),	

drogę	lokalną	008KL	(ul.	Bohaterów),	drogę	dojaz-
dową	022KD	(ul.	Ostrowiecką)	lub	z	sąsiednich	te-
renów	zabudowanych	｠	wg	warunków	wEa[ciwych	
zarządców	 dróg	 oraz	 zgodnie	 z	 przepisami	 odręb-
nymi;

d)	wskapniki	wykorzystania	terenów:
-	dla	zabudowy	wielorodzinnej:
-	intensywno[ć	zabudowy	｠	max	0,8,
-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	40%	pow.	tere-

nu	inwestycji,
-	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	 ｠	 min	 40%	

pow.	terenu	inwestycji,	z	wyjątkiem	sytuacji	szcze-
gólnych,	 jereli	wynikają	one	z	uwarunkowaG	kom-
pozycyjnych,	 architektoniczno-urbanistycznych	

oraz	 konstrukcyjnych	 ｠	 przy	 zachowaniu	 wEa[ci-
wych	relacji	z	otoczeniem	oraz	w	dostosowaniu	do	
istniejącego	zainwestowania;

-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	
mieszkaniowo	-	usEugowej:

-	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min	10%	po-
wierzchni	terenu	inwestycji,

-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	90%	powierzch-
ni	terenu	inwestycji;

-	dla	usEug	wielobranrowych:
-	intensywno[ć	zabudowy	｠	w	dostosowaniu	do	

istniejącej	zabudowy,	projektowanej	funkcji	i	wyma-
gaG	technologicznych,

-	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min	30%	te-
renu	inwestycji,

-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	50%	powierzch-
ni	inwestycji;

e)	dopuszcza	się:
-	odstępstwa	od	ustaleG	pkt	3	lit.	d),	jereli	wynika-

ją	one	 z	uwarunkowaG	kompozycyjnych,	 architek-
toniczno-konstrukcyjnych	 i	 urbanistycznych,	 przy	
zachowaniu	wEa[ciwych	relacji	z	otoczeniem;

f)	linie	zabudowy:
-	wg	rysunku	zmiany	planu;
4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

2.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	Z78-MN,	U	
ustala	się	｠

1)	przeznaczenie	podstawowe:
a)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna,
b)	usEugi	wielobranrowe;
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zabudowa	mieszkaniowo-usEugowa,
b)	zabudowa	techniczno-gospodarcza,
c)	zieleG	urządzona,
d)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

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

3)	zasady	urytkowania	i	zagospodarowania	tere-
nu	oraz	ksztaEtowania	zabudowy:

a)	architektura	｠
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo-usEugowej:
-	dopuszcza	się	realizację	zabudowy	jednorodzin-

nej	wolnostojącej,	blipniaczej	oraz	zabudowy	szere-
gowej,

-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	3,	w	tym	podda-
sze	urytkowe,

-	wysoko[ć	zabudowy	｠	max	12	m,
-	poziom	parteru	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	dachy	spadziste;
-	dla	usEug	wielobranrowych:
-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2,	w	tym	podda-

sze	urytkowe,
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	12	m,
-	dachy	spadziste;
-	dla	zabudowy	techniczno-gospodarczej:



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	111 Poz.	2032				｠	9938	｠

-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2	(w	tym	podda-
sze	urytkowe),

-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	 wysoko[ć	 obiektów	 na	 dziaEkach	 z	 zabudową	

mieszkaniową	 jednorodzinną	oraz	usEugowo-miesz-
kaniową	｠	max	7	m,

-	wysoko[ć	obiektów	na	dziaEkach	z	usEugami	wie-
lobranrowymi	｠	max	9	m,

-	dachy	spadziste;
-	dopuszcza	się:
-	sytuowanie	budynków	bezpo[rednio	przy	grani-

cy	dziaEki	sąsiedniej;
-	 utworzenie	 dodatkowej	 kondygnacji	 ｠	w	 przy-

padku	 adaptacji	 poddasza	 nieurytkowego	 zabudo-
wy	istniejącej	na	cele	urytkowe;

-	 dostosowanie	 wysoko[ci	 budynków	 do	 lokal-
nych	 uwarunkowaG	 ｠	 w	 przypadku	 rozbudowy	
obiektów	istniejących,	konieczno[ci	nawiązania	do	
występujących	parametrów	spadków	dachu	i	wyso-
ko[ci	obiektów	oraz	szczególnych	warunków	tech-
nologicznych	i	urytkowych;

b)	infrastruktura	techniczna:
-	 uzbrojenie	 terenu	poprzez	przyEącza	wodno-ka-

nalizacyjne	 oraz	 gazowe	 i	 elektroenergetyczne,	 z	
istniejących	 sieci	wzdEur	 drogi	 lokalnej	007KL	 (ul.	
Ko[ciuszki),	wzdEur	drogi	lokalnej	009KL	(ul.	Gwar-
dii)	 lub	z	sąsiednich	terenów	zabudowanych	｠	wg	
warunków	wEa[ciwych	zarządców	sieci	oraz	zgod-
nie	z	przepisami	odrębnymi;

c)	obsEuga	komunikacyjna:
-	 poprzez	 drogę	 lokalną	 007KL	 (ul.	 Ko[ciuszki),	

drogę	lokalną	009KL	(ul.	Gwardii)	 lub	z	sąsiednich	
terenów	 zabudowanych	 ｠	 wg	 warunków	 wEa[ci-
wych	 zarządców	 dróg	 oraz	 zgodnie	 z	 przepisami	
odrębnymi;

d)	wskapniki	wykorzystania	terenów:
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo	-	usEugowej:
-	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min	10%	po-

wierzchni	terenu	inwestycji,
-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	90%	powierzch-

ni	terenu	inwestycji;
-	dla	usEug	wielobranrowych:
-	intensywno[ć	zabudowy	｠	w	dostosowaniu	do	

istniejącej	zabudowy,	projektowanej	funkcji	i	wyma-
gaG	technologicznych,

-	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min	30%	te-
renu	inwestycji,

-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	50%	powierzch-
ni	inwestycji;

e)	dopuszcza	się:
-	odstępstwa	od	ustaleG	pkt	3	lit.	d),	jereli	wynika-

ją	one	 z	uwarunkowaG	kompozycyjnych,	 architek-
toniczno-konstrukcyjnych	 i	 urbanistycznych,	 przy	
zachowaniu	wEa[ciwych	relacji	z	otoczeniem;

f)	linie	zabudowy:
-	wg	rysunku	zmiany	planu;
4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-

skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.
3.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	Z79-MN,	U	

ustala	się	｠
1)	przeznaczenie	podstawowe:
a)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna,
b)	usEugi	wielobranrowe;
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zabudowa	mieszkaniowo-usEugowa,
b)	zabudowa	techniczno-gospodarcza,
c)	zieleG	urządzona,
d)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

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

3)	zasady	urytkowania	i	zagospodarowania	tere-
nu	oraz	ksztaEtowania	zabudowy:

a)	architektura	｠
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo-usEugowej:
-	dopuszcza	się	realizację	zabudowy	jednorodzin-

nej	wolnostojącej,	blipniaczej	oraz	zabudowy	szere-
gowej,

-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	3,	w	tym	podda-
sze	urytkowe,

-	wysoko[ć	zabudowy	｠	max	12	m,
-	poziom	parteru	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	dachy	spadziste
-	dla	usEug	wielobranrowych:
-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2,	w	tym	podda-

sze	urytkowe,
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	12	m,
-	dachy	spadziste;
-	dla	zabudowy	techniczno-gospodarczej:
-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2	(w	tym	podda-

sze	urytkowe),
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	 wysoko[ć	 obiektów	 na	 dziaEkach	 z	 zabudową	

mieszkaniową	 jednorodzinną	oraz	usEugowo-miesz-
kaniową	｠	max	7	m,

-	wysoko[ć	obiektów	na	dziaEkach	z	usEugami	wie-
lobranrowymi	｠	max	9	m,

-	dachy	spadziste;
-	dopuszcza	się:
-	sytuowanie	budynków	bezpo[rednio	przy	grani-

cy	dziaEki	sąsiedniej;
-	 utworzenie	 dodatkowej	 kondygnacji	 ｠	w	 przy-

padku	 adaptacji	 poddasza	 nieurytkowego	 zabudo-
wy	istniejącej	na	cele	urytkowe;

-	 dostosowanie	 wysoko[ci	 budynków	 do	 lokal-
nych	 uwarunkowaG	 ｠	 w	 przypadku	 rozbudowy	
obiektów	istniejących,	konieczno[ci	nawiązania	do	
występujących	parametrów	spadków	dachu	i	wyso-
ko[ci	obiektów	oraz	szczególnych	warunków	tech-
nologicznych	i	urytkowych;

b)	infrastruktura	techniczna:
-	 uzbrojenie	 terenu	poprzez	przyEącza	wodno-ka-

nalizacyjne	 oraz	 gazowe	 i	 elektroenergetyczne	 z	
istniejących	 sieci	wzdEur	 drogi	 lokalnej	009KL	 (ul.	
Gwardii),	 drogi	 dojazdowej	022KD	 (ul.	Ostrowiec-
kiej)	lub	z	sąsiednich	terenów	zabudowanych	｠	wg	
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warunków	wEa[ciwych	zarządców	sieci	oraz	zgod-
nie	z	przepisami	odrębnymi;

c)	obsEuga	komunikacyjna:
-	poprzez	drogę	lokalną	009KL	(ul.	Gwardii),	drogę	

dojazdową	 022KD	 (ul.	 Ostrowiecką)	 lub	 z	 sąsied-
nich	terenów	zabudowanych	｠	wg	warunków	wEa-
[ciwych	zarządców	dróg	oraz	zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi;

d)	wskapniki	wykorzystania	terenów:
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo	-	usEugowej:
-	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min	10%	po-

wierzchni	terenu	inwestycji,
-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	90%	powierzch-

ni	terenu	inwestycji;
-	dla	usEug	wielobranrowych:
-	intensywno[ć	zabudowy	｠	w	dostosowaniu	do	

istniejącej	zabudowy,	projektowanej	funkcji	i	wyma-
gaG	technologicznych,

-	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min	30%	te-
renu	inwestycji,

-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	50%	powierzch-
ni	inwestycji;

e)	dopuszcza	się:
-	odstępstwa	od	ustaleG	pkt	3	lit.	d),	jereli	wynika-

ją	one	 z	uwarunkowaG	kompozycyjnych,	 architek-
toniczno-konstrukcyjnych	 i	 urbanistycznych,	 przy	
zachowaniu	wEa[ciwych	relacji	z	otoczeniem;

f)	linie	zabudowy:
-	wg	rysunku	zmiany	planu;
4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

4.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	Z80-CP,K-
P,ZP	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe:
a)	ciągi	pieszo-jezdne,
b)	parkingi	publiczne	(miejsca	parkingowe	i	posto-

jowe),
c)	zieleG	urządzona	-	parkowa;
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	 urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	 (uzbroje-

nie	terenu),
b)	 inne,	 związane	 z	 przeznaczeniem	 podstawo-

wym;
3)	zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
rozwiązania	materiaEowe	nawierzchni	ciągów	pie-

szo-jezdnych	 oraz	 miejsc	 parkingowych	 i	 postojo-
wych	｠	w	dostosowaniu	do	charakteru	lokalnej	za-
budowy;

4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

5.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	Z81-CP,K-
P,ZP	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe:
a)	ciągi	pieszo-jezdne,
b)	parkingi	publiczne	(miejsca	parkingowe	i	posto-

jowe),
c)	zieleG	urządzona	-	parkowa;
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	 urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	 (uzbroje-

nie	terenu),
b)	 inne,	 związane	 z	 przeznaczeniem	 podstawo-

wym;
3)	zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
rozwiązania	materiaEowe	nawierzchni	ciągów	pie-

szo-jezdnych	 oraz	 miejsc	 parkingowych	 i	 postojo-
wych	｠	w	dostosowaniu	do	charakteru	lokalnej	za-
budowy;

4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

6.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	Z82-MN,	U	
ustala	się	｠

1)	przeznaczenie	podstawowe:
a)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna,
b)	usEugi	wielobranrowe;
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zabudowa	mieszkaniowo-usEugowa,
b)	zabudowa	techniczno-gospodarcza,
c)	zieleG	urządzona,
d)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

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

3)	zasady	urytkowania	i	zagospodarowania	tere-
nu	oraz	ksztaEtowania	zabudowy:

a)	architektura	｠
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo-usEugowej
-	dopuszcza	się	realizację	zabudowy	jednorodzin-

nej	wolnostojącej,	blipniaczej	oraz	zabudowy	szere-
gowej,

-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	3,	w	tym	podda-
sze	urytkowe,

-	wysoko[ć	zabudowy	｠	max	12	m,
-	poziom	parteru	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	dachy	spadziste;
-	dla	usEug	wielobranrowych:
-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2,	w	tym	podda-

sze	urytkowe,
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	12	m,
-	dachy	spadziste;
-	dla	zabudowy	techniczno-gospodarczej:
-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2	(w	tym	podda-

sze	urytkowe),
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	 wysoko[ć	 obiektów	 na	 dziaEkach	 z	 zabudową	

mieszkaniową	 jednorodzinną	oraz	usEugowo-miesz-
kaniową	｠	max	7	m,

-	wysoko[ć	obiektów	na	dziaEkach	z	usEugami	wie-
lobranrowymi	｠	max	9	m,

-	dachy	spadziste;
-	dopuszcza	się:
-	sytuowanie	budynków	bezpo[rednio	przy	grani-

cy	dziaEki	sąsiedniej;
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-	 utworzenie	 dodatkowej	 kondygnacji	 ｠	w	 przy-
padku	 adaptacji	 poddasza	 nieurytkowego	 zabudo-
wy	istniejącej	na	cele	urytkowe;

-	 dostosowanie	 wysoko[ci	 budynków	 do	 lokal-
nych	 uwarunkowaG	 ｠	 w	 przypadku	 rozbudowy	
obiektów	istniejących,	konieczno[ci	nawiązania	do	
występujących	parametrów	spadków	dachu	i	wyso-
ko[ci	obiektów	oraz	szczególnych	warunków	tech-
nologicznych	i	urytkowych;

b)	infrastruktura	techniczna:
-	 uzbrojenie	 terenu	poprzez	przyEącza	wodno-ka-

nalizacyjne	 oraz	 gazowe	 i	 elektroenergetyczne	 z	
istniejących	 sieci	wzdEur	 drogi	 lokalnej	005KL	 (ul.	
Warszawskiej)	lub	z	sąsiednich	terenów	zabudowa-
nych	｠	wg	warunków	wEa[ciwych	zarządców	sieci	
oraz	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

c)	obsEuga	komunikacyjna:
-	poprzez	drogę	lokalną	005KL	(ul.	Warszawską)	

lub	z	sąsiednich	terenów	zabudowanych	｠	wg	wa-
runków	wEa[ciwych	zarządców	dróg	oraz	zgodnie	z	
przepisami	odrębnymi;

d)	wskapniki	wykorzystania	terenów:
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo	-	usEugowej:
-	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min	10%	po-

wierzchni	terenu	inwestycji,
-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	90%	powierzch-

ni	terenu	inwestycji;
-	dla	usEug	wielobranrowych:
-	intensywno[ć	zabudowy	｠	w	dostosowaniu	do	

istniejącej	zabudowy,	projektowanej	funkcji	i	wyma-
gaG	technologicznych,

-	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min	30%	te-
renu	inwestycji,

-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	50%	powierzch-
ni	inwestycji;

e)	dopuszcza	się:
-	odstępstwa	od	ustaleG	pkt	3	lit.	d),	jereli	wynika-

ją	one	 z	uwarunkowaG	kompozycyjnych,	 architek-
toniczno-konstrukcyjnych	 i	 urbanistycznych,	 przy	
zachowaniu	wEa[ciwych	relacji	z	otoczeniem;

f)	linie	zabudowy:
-	wg	rysunku	zmiany	planu;
4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

7.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	 Z83-KD-L	
ustala	się	-

1)	przeznaczenie	podstawowe:
-	komunikacja	drogowa	｠	droga	publiczna	(ulica)	

klasy	L	(lokalna);
2)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 w	 liniach	 rozgra-

niczających	 tras	 komunikacyjnych	 wg	 warunków	
okre[lonych	przez	wEa[ciwego	zarządcę	｠	zgodnie	
z	przepisami	odrębnymi:

a)	zatoki	postojowe,
b)	ekrany	akustyczne	(w	formie	peEnych	ogrodzeG,	

ziemne,	zielone),
c)	urządzenia	zw.	z	obsEugą	ruchu	drogowego,

d)	zieleG	urządzona,
e)	sieci	i	urządzenia	infrastruktury	technicznej,
f)	inne,	wg	warunków	wEa[ciwego	zarządcy;
3)	zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
a)	szeroko[ć	jezdni	｠	zgodnie	z	przepisami	odręb-

nymi,
b)	szeroko[ć	pasa	drogowego	｠	w	liniach	rozgra-

niczających,
c)	odlegEo[ć	zabudowy	projektowanej	od	krawędzi	

jezdni	 ｠	w	dostosowaniu	 do	 lokalnych	 uwarunko-
waG	z	dopuszczeniem	miejscowych	poszerzeG,

d)	 rozwiązania	 materiaEowe	 nawierzchni	 parkin-
gów	i	ciągów	pieszych	w	dostosowaniu	do	charak-
teru	sąsiedniej	zabudowy;

4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

8.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	Z84-U	usta-
la	się	-

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

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

3)	zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
a)	architektura:
-	dla	zabudowy	usEugowej:
-	max	3	kondygnacje	nadziemne,
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	15	m,
-	dachy	spadziste;
-	dla	zabudowy	techniczno-gospodarczej:
-	max	2	kondygnacje	nadziemne,	w	tym	poddasze	

urytkowe,
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	7	m,
-	dachy	spadziste;
-	dopuszcza	się:
-	sytuowanie	budynków	bezpo[rednio	przy	grani-

cy	dziaEki	sąsiedniej;
-	 utworzenie	 dodatkowej	 kondygnacji	 ｠	w	 przy-

padku	 adaptacji	 poddasza	 nieurytkowego	 zabudo-
wy	istniejącej	na	cele	urytkowe;

-	 dostosowanie	 wysoko[ci	 budynków	 do	 lokal-
nych	 uwarunkowaG	 ｠	 w	 przypadku	 rozbudowy	
obiektów	istniejących,	konieczno[ci	nawiązania	do	
występujących	parametrów	spadków	dachu	i	wyso-
ko[ci	obiektów	oraz	szczególnych	warunków	tech-
nologicznych	i	urytkowych;

b)	infrastruktura	techniczna:
uzbrojenie	 terenu	 poprzez	 przyEącza	 wodno-ka-

nalizacyjne	 oraz	 gazowe	 i	 elektroenergetyczne	 z	
istniejących	 sieci	wzdEur	 drogi	 lokalnej	005KL	 (ul.	
Warszawskiej),	 drogi	 lokalnej	 006KL	 (ul.	 Chomi-
czewskiego)	 lub	 z	 sąsiednich	 terenów	 zabudowa-
nych	｠	wg	warunków	wEa[ciwych	zarządców	sieci	
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oraz	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;
c)	obsEuga	komunikacyjna:
poprzez	 ulicę	 lokalną	 005	 KL	 (ul.	 Warszawską)	

oraz	 ulicę	 lokalną	 006KL	 (ul.	 Chomiczewskiego)	
｠	 zgodnie	 z	 przepisami	 odrębnymi,	wg	warunków	
wEa[ciwych	zarządców	dróg;

d)	wskapniki	wykorzystania	terenu:
w	dostosowaniu	do	istniejącego	zainwestowania,	

z	 zachowaniem	 przepisów	 prawa	 budowlanego,	
uwarunkowaG	 kompozycyjnych,	 architektoniczno-	
urbanistycznych	 oraz	wEa[ciwych	 relacji	 z	 otocze-
niem;

e)	linie	zabudowy:
wg	rysunku	zmiany	planu;
4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

9.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	Z85-MN,	U,	
KP	ustala	się	｠

1)	przeznaczenie	podstawowe:
a)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna,
b)	usEugi	wielobranrowe,
c)	parkingi	publiczne;
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zabudowa	mieszkaniowo-usEugowa,
b)	zabudowa	techniczno-gospodarcza,
c)	zieleG	urządzona,
d)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

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

3)	zasady	urytkowania	i	zagospodarowania	tere-
nu	oraz	ksztaEtowania	zabudowy:

a)	architektura	｠
-	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej,	miesz-

kaniowo-usEugowej:
-	dopuszcza	się	realizację	zabudowy	jednorodzin-

nej	wolnostojącej,	blipniaczej	oraz	zabudowy	szere-
gowej,

-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	3,	w	tym	podda-
sze	urytkowe,

-	wysoko[ć	zabudowy	｠	max	12	m,
-	poziom	parteru	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	dachy	spadziste;
-	dla	usEug	wielobranrowych:
-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2,	w	tym	podda-

sze	urytkowe,
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	12	m,
-	dachy	spadziste;
-	dla	zabudowy	techniczno-gospodarczej:
-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2	(w	tym	podda-

sze	urytkowe),
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	7	m	(na	dziaEkach	z	

zabudową	mieszkaniową	jednorodzinną,	usEugowo-
mieszkaniową),

-	max	9	m	(na	dziaEkach	z	usEugami	wielobranro-
wymi),

-	dachy	spadziste;

-	dopuszcza	się:
-	sytuowanie	budynków	bezpo[rednio	przy	grani-

cy	dziaEki	sąsiedniej;
-	 utworzenie	 dodatkowej	 kondygnacji	 ｠	w	 przy-

padku	 adaptacji	 poddasza	 nieurytkowego	 zabudo-
wy	istniejącej	na	cele	urytkowe;

-	 dostosowanie	 wysoko[ci	 budynków	 do	 lokal-
nych	 uwarunkowaG	 ｠	 w	 przypadku	 rozbudowy	
obiektów	istniejących,	konieczno[ci	nawiązania	do	
występujących	parametrów	spadków	dachu	i	wyso-
ko[ci	obiektów	oraz	szczególnych	warunków	tech-
nologicznych	i	urytkowych;

b)	infrastruktura	techniczna:
-	 uzbrojenie	 terenu	poprzez	przyEącza	wodno-ka-

nalizacyjne	 oraz	 gazowe	 i	 elektroenergetyczne,	 z	
istniejących	 sieci	wzdEur	 drogi	 lokalnej	006KL	 (ul.	
Chomiczewskiego)	 lub	z	sąsiednich	 terenów	zabu-
dowanych	｠	wg	warunków	wEa[ciwych	zarządców	
sieci	oraz	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

c)	obsEuga	komunikacyjna:
-	 poprzez	 drogę	 lokalną	 006KL	 (ul.	 Chomiczew-

skiego)	 lub	 z	 sąsiednich	 terenów	 zabudowanych	
｠	wg	warunków	wEa[ciwych	zarządców	dróg	oraz	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

d)	wskapniki	wykorzystania	terenów:
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo	-	usEugowej:
-	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min	10%	po-

wierzchni	terenu	inwestycji,
-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	90%	powierzch-

ni	terenu	inwestycji;
-	dla	usEug	wielobranrowych:
-	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min	30%	te-

renu	inwestycji,
-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	50%	powierzch-

ni	inwestycji;
e)	dopuszcza	się:
-	odstępstwa	od	ustaleG	pkt	3	lit.	d),	jereli	wynika-

ją	one	 z	uwarunkowaG	kompozycyjnych,	 architek-
toniczno-konstrukcyjnych	 i	 urbanistycznych,	 przy	
zachowaniu	wEa[ciwych	relacji	z	otoczeniem;

f)	linie	zabudowy:
-	wg	rysunku	zmiany	planu;
4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
a)	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków,

b)	 rozwiązania	 materiaEowe	 nawierzchni	 parkin-
gów,	miejsc	postojowych	i	ciągów	pieszych	w	do-
stosowaniu	do	charakteru	zabudowy.

10.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	 Z86-ZP	
ustala	się	-

1)	przeznaczenie	podstawowe,	obowiązujące:
-	tereny	zieleni	urządzonej	｠	parkowej;
2)	przeznaczenie	uzupeEniające,	dopuszczalne:
a)	maEa	architektura	bez	obiektów	kubaturowych,
b)	 urządzenia	 kultury	 (pomniki,	 obeliski,	 miejsca	

pamięci),
c)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

kacji	zw.	z	przeznaczeniem	podstawowym,
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d)	urządzenia	zw.	z	konserwacją	zieleni;
3)	zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
a)	zieleG	urządzona	o	funkcji	publicznej	winna	sta-

nowić	element	wspóEtworząc	poszczególne	zespoEy	
urbanistyczne,	 tj.	podkre[lać	zasady	 ich	kompozy-
cji,	tworzyć	przestrzenie	izolacyjne	i	rekreacyjne	lub	
speEniać	 inne	funkcje	szczególne,	w	tym	stanowić	
poEączenie	z	korytarzami	ekologicznymi	otaczający-
mi	ｧzielonym	pier[cieniemｦ	zespóE	miejski	Radzynia	
Podlaskiego,

b)	ksztaEtowanie	kompozycji	ro[linnych	(systemu	
nasadzeG	i	skEadu	gatunkowego	ro[lin)	w	dostoso-
waniu	do	charakteru	otoczenia	(gatunki	o	charakte-
rze	ozdobnym	i	izolacyjnym),

c)	ze	względu	na	usytuowanie	wzdEur	tras	komu-
nikacyjnych,	nalery	zachować	wEa[ciwe	odlegEo[ci	
od	systemu	korzeniowego	drzew	i	krzewów,

d)	projekty	zieleni	winny	umorliwić	prowadzenie	
ciągów	infrastruktury	technicznej,

e)	 w	 ksztaEtowaniu	 zieleni	 urządzonej,	 nalery	
uwzględnić	 czynnik	pór	 roku	 i	wzrostu	 ro[lin	oraz	
sposób	oddziaEywania	na	system	zdrowotny	miesz-
kaGców	miasta	(gatunki	nie	wywoEujące	alergii);

4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

11.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	 Z87-MN	
ustala	się	｠

1)	przeznaczenie	podstawowe:
-	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna;
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zabudowa	mieszkaniowo-usEugowa,
b)	zabudowa	techniczno-gospodarcza,
c)	zieleG	urządzona,
d)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

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

3)	zasady	urytkowania	i	zagospodarowania	tere-
nu	oraz	ksztaEtowania	zabudowy:

a)	architektura	｠
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo-usEugowej:
-	dopuszcza	się	realizację	zabudowy	jednorodzin-

nej	wolnostojącej,	blipniaczej	oraz	zabudowy	szere-
gowej,

-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	3,	w	tym	podda-
sze	urytkowe,

-	wysoko[ć	zabudowy	｠	max	12	m,
-	poziom	parteru	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	dachy	spadziste;
-	dla	zabudowy	techniczno-gospodarczej:
-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2	(w	tym	podda-

sze	urytkowe),
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	 wysoko[ć	 obiektów	 na	 dziaEkach	 z	 zabudową	

mieszkaniową	 jednorodzinną	oraz	usEugowo-miesz-
kaniową	｠	max	7	m,

-	dachy	spadziste;
-	dopuszcza	się:

-	sytuowanie	budynków	bezpo[rednio	przy	grani-
cy	dziaEki	sąsiedniej;

-	 utworzenie	 dodatkowej	 kondygnacji	 ｠	w	 przy-
padku	 adaptacji	 poddasza	 nieurytkowego	 zabudo-
wy	istniejącej	na	cele	urytkowe;

-	 dostosowanie	 wysoko[ci	 budynków	 do	 lokal-
nych	 uwarunkowaG	 ｠	 w	 przypadku	 rozbudowy	
obiektów	istniejących,	konieczno[ci	nawiązania	do	
występujących	parametrów	spadków	dachu	i	wyso-
ko[ci	obiektów	oraz	szczególnych	warunków	tech-
nologicznych	i	urytkowych;

b)	infrastruktura	techniczna:
-	 uzbrojenie	 terenu	poprzez	przyEącza	wodno-ka-

nalizacyjne	 oraz	 gazowe	 i	 elektroenergetyczne,	 z	
istniejących	 sieci	wzdEur	 drogi	 lokalnej	010KL	 (ul.	
Dąbrowskiego),	wzdEur	ciągu	pieszo-jezdnego	Z88-
CPJ	lub	z	sąsiednich	terenów	zabudowanych	｠	wg	
warunków	wEa[ciwych	zarządców	sieci	oraz	zgod-
nie	z	przepisami	odrębnymi;

c)	obsEuga	komunikacyjna:
-	 poprzez	 drogę	 lokalną	 010KL	 (ul.	 Dąbrowskie-

go),	ciąg	pieszo-jezdny	Z88	CPJ	｠	lub	z	sąsiednich	
terenów	 zabudowanych	 ｠	 wg	 warunków	 wEa[ci-
wych	 zarządców	 dróg	 oraz	 zgodnie	 z	 przepisami	
odrębnymi;

d)	wskapniki	wykorzystania	terenów:
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo	-	usEugowej:
-	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min	10%	po-

wierzchni	terenu	inwestycji,
-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	90%	powierzch-

ni	terenu	inwestycji;
e)	dopuszcza	się:
-	odstępstwa	od	ustaleG	pkt	3	lit.	d),	jereli	wynika-

ją	one	 z	uwarunkowaG	kompozycyjnych,	 architek-
toniczno-konstrukcyjnych	 i	 urbanistycznych,	 przy	
zachowaniu	wEa[ciwych	relacji	z	otoczeniem;

f)	linie	zabudowy:
-	wg	rysunku	zmiany	planu;
4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

12.	Dla	 terenu	oznaczonego	symbolem	Z88-CPJ	
ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe:
-	ciągi	pieszo-jezdne;
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zieleG	urządzona,
b)	urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	 (uzbroje-

nie	terenu),
c)	 inne,	 związane	 z	 przeznaczeniem	 podstawo-

wym;
3)	zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
rozwiązania	materiaEowe	nawierzchni	ciągów	pie-

szo-jezdnych	w	dostosowaniu	do	charakteru	sąsied-
niej	zabudowy;

4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
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skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.
13.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	 Z89-U	

ustala	się	-
1)	przeznaczenie	podstawowe:
-	usEugi	wielobranrowe;
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zieleG	urządzona,
b)	obiekty	techniczno-gospodarcze,
c)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

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

3)	zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
a)	architektura:
-	dla	zabudowy	usEugowej:
-	max	3	kondygnacje	nadziemne,
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	15	m,
-	dachy	spadziste;
-	dla	zabudowy	techniczno-gospodarczej:
-	max	2	kondygnacje	nadziemne,	w	tym	poddasze	

urytkowe,
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	wysoko[ć	obiektów	｠	max	7	m,
-	dachy	spadziste;
-	dopuszcza	się:
-	sytuowanie	budynków	bezpo[rednio	przy	grani-

cy	dziaEki	sąsiedniej;
-	 utworzenie	 dodatkowej	 kondygnacji	 ｠	w	 przy-

padku	 adaptacji	 poddasza	 nieurytkowego	 zabudo-
wy	istniejącej	na	cele	urytkowe;

-	 dostosowanie	 wysoko[ci	 budynków	 do	 lokal-
nych	 uwarunkowaG	 ｠	 w	 przypadku	 rozbudowy	
obiektów	istniejących,	konieczno[ci	nawiązania	do	
występujących	parametrów	spadków	dachu	i	wyso-
ko[ci	obiektów	oraz	szczególnych	warunków	tech-
nologicznych	i	urytkowych;

b)	infrastruktura	techniczna:
-	 uzbrojenie	 terenu	poprzez	przyEącza	wodno-ka-

nalizacyjne	 oraz	 gazowe	 i	 elektroenergetyczne	 z	
istniejących	 sieci	wzdEur	 drogi	 lokalnej	010KL	 (ul.	
Dąbrowskiego),	wzdEur	ciągu	pieszo-jezdnego	Z88-
CPJ	lub	z	sąsiednich	terenów	zabudowanych	｠	wg	
warunków	wEa[ciwych	zarządców	sieci	oraz	zgod-
nie	z	przepisami	odrębnymi;

c)	obsEuga	komunikacyjna:
-	 poprzez	 drogę	 lokalną	 010KL	 (ul.	 Dąbrowskie-

go),	 drogę	 lokalną	 009KL	 (ul.	 Gwardii),	 ciąg	 pie-
szo-jezdny	 Z88-CPJ	 lub	 poprzez	 sąsiednie	 tereny	
zabudowane	｠	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi,	wg	
warunków	wEa[ciwych	zarządców	dróg;

d)	wskapniki	wykorzystania	terenu:
-	w	dostosowaniu	 do	 istniejącego	 zainwestowa-

nia,	z	zachowaniem	przepisów	prawa	budowlanego,	
uwarunkowaG	 kompozycyjnych,	 architektoniczno-	
urbanistycznych	 oraz	wEa[ciwych	 relacji	 z	 otocze-
niem;

e)	linie	zabudowy:
-	wg	rysunku	zmiany	planu;
4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

14.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	Z90-KD-L	
ustala	się	-

1)	przeznaczenie	podstawowe:
-	komunikacja	drogowa	｠	droga	publiczna	(ulica)	

klasy	L	(lokalna);
2)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 w	 liniach	 rozgra-

niczających	 tras	 komunikacyjnych	 wg	 warunków	
okre[lonych	przez	wEa[ciwego	zarządcę	｠	zgodnie	
z	przepisami	odrębnymi:

a)	zatoki	postojowe,
b)	ekrany	akustyczne	(w	formie	peEnych	ogrodzeG,	

ziemne,	zielone),
c)	urządzenia	zw.	z	obsEugą	ruchu	drogowego,
d)	zieleG	urządzona,
e)	sieci	i	urządzenia	infrastruktury	technicznej,
f)	inne,	wg	warunków	wEa[ciwego	zarządcy;
3)	zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
a)	szeroko[ć	jezdni	｠	zgodnie	z	przepisami	odręb-

nymi,
b)	szeroko[ć	pasa	drogowego	｠	w	liniach	rozgra-

niczających,
c)	odlegEo[ć	zabudowy	projektowanej	od	krawędzi	

jezdni	 ｠	w	dostosowaniu	 do	 lokalnych	 uwarunko-
waG	z	dopuszczeniem	miejscowych	poszerzeG,

d)	 rozwiązania	 materiaEowe	 nawierzchni	 parkin-
gów	i	ciągów	pieszych	w	dostosowaniu	do	charak-
teru	sąsiedniej	zabudowy;

4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

15.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	 Z91-MN	
ustala	się	｠

1)	przeznaczenie	podstawowe:
zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna;
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zabudowa	mieszkaniowo-usEugowa,
b)	zabudowa	techniczno-gospodarcza,
c)	zieleG	urządzona,
d)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

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

3)	zasady	urytkowania	i	zagospodarowania	tere-
nu	oraz	ksztaEtowania	zabudowy:

a)	architektura	｠
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo-usEugowej:
-	dopuszcza	się	realizację	zabudowy	jednorodzin-

nej	wolnostojącej,	blipniaczej	oraz	zabudowy	szere-
gowej,

-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	3,	w	tym	podda-
sze	urytkowe,

-	wysoko[ć	zabudowy	｠	max	12	m,
-	poziom	parteru	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	dachy	spadziste;
-	dla	zabudowy	techniczno-gospodarczej:
-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2	(w	tym	podda-

sze	urytkowe),
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-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	 wysoko[ć	 obiektów	 na	 dziaEkach	 z	 zabudową	

mieszkaniową	 jednorodzinną	oraz	usEugowo-miesz-
kaniową	｠	max	7	m,

-	dachy	spadziste;
-	dopuszcza	się:
-	sytuowanie	budynków	bezpo[rednio	przy	grani-

cy	dziaEki	sąsiedniej;
-	 utworzenie	 dodatkowej	 kondygnacji	 ｠	w	 przy-

padku	 adaptacji	 poddasza	 nieurytkowego	 zabudo-
wy	istniejącej	na	cele	urytkowe;

-	 dostosowanie	 wysoko[ci	 budynków	 do	 lokal-
nych	 uwarunkowaG	 ｠	 w	 przypadku	 rozbudowy	
obiektów	istniejących,	konieczno[ci	nawiązania	do	
występujących	parametrów	spadków	dachu	i	wyso-
ko[ci	obiektów	oraz	szczególnych	warunków	tech-
nologicznych	i	urytkowych;

b)	infrastruktura	techniczna:
-	 uzbrojenie	 terenu	poprzez	przyEącza	wodno-ka-

nalizacyjne	 oraz	 gazowe	 i	 elektroenergetyczne,	 z	
istniejących	 sieci	wzdEur	 drogi	 lokalnej	009KL	 (ul.	
Gwardii)	 lub	 z	 sąsiednich	 terenów	 zabudowanych	
｠	wg	warunków	wEa[ciwych	zarządców	sieci	oraz	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

c)	obsEuga	komunikacyjna:
-	poprzez	drogę	lokalną	009KL	(ul.	Gwardii)	lub	z	

sąsiednich	terenów	zabudowanych	｠	wg	warunków	
wEa[ciwych	zarządców	dróg	oraz	zgodnie	z	przepi-
sami	odrębnymi;

d)	wskapniki	wykorzystania	terenów:
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo	-	usEugowej:
-	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min	10%	po-

wierzchni	terenu	inwestycji
-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	90%	powierzch-

ni	terenu	inwestycji;
e)	dopuszcza	się:
-	odstępstwa	od	ustaleG	pkt	3	lit.	d),	jereli	wynika-

ją	one	 z	uwarunkowaG	kompozycyjnych,	 architek-
toniczno-konstrukcyjnych	 i	 urbanistycznych,	 przy	
zachowaniu	wEa[ciwych	relacji	z	otoczeniem;

f)	linie	zabudowy:
-	wg	rysunku	zmiany	planu;
4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

16.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	 Z92-MN	
ustala	się	｠

1)	przeznaczenie	podstawowe:
-	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna;
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zabudowa	mieszkaniowo-usEugowa,
b)	zabudowa	techniczno-gospodarcza,
c)	zieleG	urządzona,
d)	urządzenia	infrastruktury	technicznej	i	komuni-

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

3)	zasady	urytkowania	i	zagospodarowania	tere-
nu	oraz	ksztaEtowania	zabudowy:

a)	architektura	｠
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo-usEugowej:
-	dopuszcza	się	realizację	zabudowy	jednorodzin-

nej	wolnostojącej,	blipniaczej	oraz	zabudowy	szere-
gowej,

-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	3,	w	tym	podda-
sze	urytkowe,

-	wysoko[ć	zabudowy	｠	max	12	m,
-	poziom	parteru	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	dachy	spadziste;
-	dla	zabudowy	techniczno-gospodarczej:
-	kondygnacje	nadziemne	｠	max	2	(w	tym	podda-

sze	urytkowe),
-	podpiwniczenie	｠	max	0,6	m	n.	p.	t.,
-	 wysoko[ć	 obiektów	 na	 dziaEkach	 z	 zabudową	

mieszkaniową	 jednorodzinną	oraz	usEugowo-miesz-
kaniową	｠	max	7	m,

-	dachy	spadziste;
-	dopuszcza	się:
-	sytuowanie	budynków	bezpo[rednio	przy	grani-

cy	dziaEki	sąsiedniej;
-	 utworzenie	 dodatkowej	 kondygnacji	 ｠	w	 przy-

padku	 adaptacji	 poddasza	 nieurytkowego	 zabudo-
wy	istniejącej	na	cele	urytkowe;

-	 dostosowanie	 wysoko[ci	 budynków	 do	 lokal-
nych	 uwarunkowaG	 ｠	 w	 przypadku	 rozbudowy	
obiektów	istniejących,	konieczno[ci	nawiązania	do	
występujących	parametrów	spadków	dachu	i	wyso-
ko[ci	obiektów	oraz	szczególnych	warunków	tech-
nologicznych	i	urytkowych;

b)	infrastruktura	techniczna:
-	 uzbrojenie	 terenu	poprzez	przyEącza	wodno-ka-

nalizacyjne	 oraz	 gazowe	 i	 elektroenergetyczne,	 z	
istniejących	 sieci	wzdEur	 drogi	 lokalnej	009KL	 (ul.	
Gwardii)	 lub	 z	 sąsiednich	 terenów	 zabudowanych	
｠	wg	warunków	wEa[ciwych	zarządców	sieci	oraz	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

c)	obsEuga	komunikacyjna:
-	poprzez	drogę	lokalną	009KL	(ul.	Gwardii)	lub	z	

sąsiednich	terenów	zabudowanych	｠	wg	warunków	
wEa[ciwych	zarządców	dróg	oraz	zgodnie	z	przepi-
sami	odrębnymi;

d)	wskapniki	wykorzystania	terenów:
-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	

mieszkaniowo	-	usEugowej:
-	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min	10%	po-

wierzchni	terenu	inwestycji,
-	powierzchnia	zabudowy	｠	max	90%	powierzch-

ni	terenu	inwestycji;
e)	dopuszcza	się:
-	odstępstwa	od	ustaleG	pkt	3	lit.	d),	jereli	wynika-

ją	one	 z	uwarunkowaG	kompozycyjnych,	 architek-
toniczno-konstrukcyjnych	 i	 urbanistycznych,	 przy	
zachowaniu	wEa[ciwych	relacji	z	otoczeniem;

f)	linie	zabudowy:
-	wg	rysunku	zmiany	planu;
4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
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skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.
17.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	Z93-KD-L	

ustala	się	-
1)	przeznaczenie	podstawowe:
-	komunikacja	drogowa	｠	droga	publiczna	(ulica)	

klasy	L	(lokalna);
2)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 w	 liniach	 rozgra-

niczających	 tras	 komunikacyjnych	 wg	 warunków	
okre[lonych	przez	wEa[ciwego	zarządcę	｠	zgodnie	
z	przepisami	odrębnymi:

a)	zatoki	postojowe,
b)	ekrany	akustyczne	(w	formie	peEnych	ogrodzeG,	

ziemne,	zielone),
c)	urządzenia	zw.	z	obsEugą	ruchu	drogowego,
d)	zieleG	urządzona,
e)	sieci	i	urządzenia	infrastruktury	technicznej,
f)	inne,	wg	warunków	wEa[ciwego	zarządcy;
3)	zasady	zagospodarowania	i	urytkowania:
a)	szeroko[ć	jezdni	｠	zgodnie	z	przepisami	odręb-

nymi,
b)	szeroko[ć	pasa	drogowego	｠	w	liniach	rozgra-

niczających,
c)	odlegEo[ć	zabudowy	projektowanej	od	krawędzi	

jezdni	 ｠	w	dostosowaniu	 do	 lokalnych	 uwarunko-
waG	z	dopuszczeniem	miejscowych	poszerzeG,

d)	 rozwiązania	 materiaEowe	 nawierzchni	 parkin-
gów	i	ciągów	pieszych	w	dostosowaniu	do	charak-
teru	sąsiedniej	zabudowy;

4)	szczególne	warunki	zagospodarowania:
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	｠	wszelka	dzia-

Ealno[ć	inwestycyjna	wymaga	uzgodnienia	z	Lubel-
skim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.

§8.	Dla	terenów	Z77	｠	Z93	objętych	zmianą	pla-
nu,	ustala	się	następujące	dodatkowe	zasady	uryt-
kowania	terenów	i	obsEugi	w	zakresie	infrastruktury	
technicznej,	komunikacji	oraz	ochrony	[rodowiska:

1)	zaopatrzenie	w	wodę	z	istniejącej	sieci	wodo-
ciągowej	 lub	poprzez	 jej	 rozbudowę	 i	 budowę	no-
wych	 urządzeG,	 zgodnie	 z	 przepisami	 odrębnymi	
｠	wg	warunków	okre[lonych	przez	wEa[ciwego	za-
rządcę,

2)	zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	dla	celów	
bytowych	i	grzewczych	z	istniejących	sieci	elektro-
energetycznych	lub	poprzez	ich	rozbudowę	i	budo-
wę	 nowych	 urządzeG	 elektroenergetycznych	 [red-
niego	i	niskiego	napięcia,	w	zalerno[ci	od	potrzeb,	
zgodnie	 z	 przepisami	 odrębnymi	 ｠	 wg	 warunków	
okre[lonych	przez	wEa[ciwego	zarządcę,

3)	 zaopatrzenie	 w	 gaz	 dla	 celów	 bytowych	 i	
grzewczych	 z	 istniejących	 sieci	 gazowych	 lub	 po-
przez	 ich	 rozbudowę	 i	 budowę	 nowych	 urządzeG,	
zgodnie	 z	 przepisami	 odrębnymi	 ｠	 wg	 warunków	
okre[lonych	przez	wEa[ciwego	zarządcę

4)	zaopatrzenie	w	ciepEo	z	 istniejących	sieci	cie-
pEowniczych	 lub	poprzez	 ich	 rozbudowę	 i	 budowę	
nowych	urządzeG,	lub	z	lokalnych	pródeE	ciepEa,

5)	utylizacja	i	odprowadzenie	[cieków	do	sieci	ka-
nalizacji	komunalnej,	zgodnie	z	przepisami	odrębny-
mi	｠	wg	warunków	okre[lonych	przez	wEa[ciwego	

zarządcę;	 zakaz	odprowadzania	 [cieków	do	wód	 i	
gleby	bez	oczyszczenia	oraz	niezgodnie	z	przepisami	
odrębnymi	(bez	zgody	wEa[ciwych	organów	ochro-
ny	[rodowiska,	gospodarki	wodnej	i	inspekcji	sani-
tarnej),

6)	dojazdy	do	dziaEek	zgodnie	z	przepisami	odręb-
nymi	 ｠	 wg	 warunków	 okre[lonych	 przez	 wEa[ci-
wych	zarządców	dróg,	w	dostosowaniu	do	funkcji,	
potrzeb	i	uksztaEtowania	terenu;

7)	dopuszcza	się	wyznaczanie	i	realizację	ciągów	
pieszych,	pieszo-jezdnych	oraz	ulic	dojazdowych	dla	
obsEugi	komunikacyjnej	przedmiotowych	terenów	｠	
poza	ustaleniami	szczegóEowymi,

8)	dopuszcza	się	realizację	zabudowy	w	granicach	
wydzielonych	geodezyjnie	dziaEek	budowlanych,

9)	segregacja	i	gromadzenie	staEych	odpadów	ko-
munalnych	we	wEa[ciwych	pojemnikach	w	ustalo-
nych	miejscach	zbiórki	odpadów	oraz	wywóz	ich	na	
ustalone	wysypisko	w	systemie	zorganizowanym,

10)	 przy	 realizacji	 wszelkich	 zamierzeG	 inwesty-
cyjnych	 obowiązuje	 speEnienie	 warunków	 wynika-
jących	 z	 przepisów	 odrębnych	 (zachowanie	 wEa-
[ciwych	odlegEo[ci	od	istniejących	sieci	 i	urządzeG	
infrastruktury	 technicznej,	 istniejących	 obiektów	
budowlanych,	 ciągów	 komunikacyjnych,	 cieków	
wodnych	oraz	speEnienie	norm	przeciwporarowych),

11)	wszelka	dziaEalno[ć	inwestycyjna	na	terenach	
przylegEych	do	dróg	｠	winna	być	prowadzona	wg	
warunków	 wEa[ciwego	 zarządcy	 oraz	 zgodnie	 z	
przepisami	odrębnymi	｠	obowiązują	nieprzekraczal-
ne	(minimalne)	linie	zabudowy	okre[lone	na	rysun-
ku	planu	-	z	wyjątkiem	przypadków	szczególnych,	
wymagających	zastosowania	innych	linii	zabudowy	
｠	 w	 sytuacji	 wynikającej	 z	 istniejącego	 zagospo-
darowania	 i	uzbrojenia	terenów,	ksztaEtowania	 linii	
ogrodzeG	oraz	dostosowania	do	 innych	warunków	
lokalnych	 ｠	 wg	 warunków	 wEa[ciwego	 zarządcy	
oraz	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi,

12)	na	terenach	objętych	zmianami	planu	dopusz-
cza	 się	 dziaEalno[ć	 inwestycyjną	w	 obrębie	 istnie-
jącej	zabudowy,	 infrastruktury	technicznej	 i	komu-
nikacji,	 oraz	 odstępstwa	 od	 okre[lonych	 w	 Dziale	
III	zasad	ksztaEtowania	zabudowy	oraz	wskapników	
wykorzystania	terenów	｠	przy	dokonywaniu	uzupeE-
nieG	i	przeksztaEceG	w	obrębie	istniejącej	zabudowy,	
tj.:	przy	przeprowadzaniu	remontów	bierących,	ka-
pitalnych	oraz	przy	przebudowie	obiektów	budowla-
nych,	w	dostosowaniu	do	uwarunkowaG	krajobrazu	
kulturowego	 miasta	 ｠	 ukEadów	 urbanistycznych	 i	
zespoEów	budowlanych,

13)	ze	względu	na	niejednorodne	warunki	budow-
lane	na	obszarze	miasta,	w	szczególno[ci	niestabil-
ny	 poziom	 wód	 gruntowych,	 wszelką	 dziaEalno[ć	
inwestycyjną	 w	 zakresie	 realizacji	 obiektów	 kuba-
turowych	nalery	dostosować	do	występujących	za-
groreG	｠	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi,

14)	 ze	 względu	 na	 poEorenie	 terenów	 objętych	
zmianą	planu	w	strefie	rewitalizacji	obowiązuje	re-
alizacja	 ustaleG	 programowo	 przestrzennych	 przy-
jętych	 w	 programie	 rewitalizacji	 ｠	 w	 okre[lonym	
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horyzoncie	czasowym	｠	z	uwzględnieniem	uwarun-
kowaG	[rodowiskowych,

15)	 obowiązuje	 ochrona	warto[ciowych	okazów	
zieleni	naturalnej,	w	tym:	zadrzewieG	i	zakrzewieG.

§9.	Tereny	Z77	｠	Z93	objęte	zmianą	planu,	po-
siadają	zgodę	na	zmianę	przeznaczenia	gruntów	rol-
nych	i	le[nych	na	cele	nierolnicze	i	niele[ne.

§10.	Ustala	się,	re	przebudowę	istniejących	urzą-
dzeG	 infrastruktury	 technicznej,	 kolidujących	 z	 za-
mierzeniami	 realizowanymi	 zgodnie	 z	 ustaleniami	
dla	terenów	Z77	｠	Z93,	objętych	zmianą	planu,	wy-
konują	inwestorzy	tych	zamierzeG.

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

uchwaEę	｠	zmianę	miejscowego	planu	zagospodaro-
wania	przestrzennego	miasta	RadzyG	Podlaski	wraz	
z	zaEącznikami,

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

3)	przeznaczeniu	dopuszczalnym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	uzupeEniające	przeznaczenie	terenów,	któ-
rego	obecno[ć	jest	niezbędna,	porądana	lub	morli-
wa	wprowadzenia	na	tereny	o	okre[lonym	przezna-
czeniu	podstawowym,

4)	dziaEce	budowlanej	lub	terenie	inwestycji	｠	na-
lery	 przez	 to	 rozumieć	 nieruchomo[ć	 lub	 taką	 jej	
czę[ć,	która	poEorona	jest	w	granicach	terenu	prze-
znaczonego	w	planie	na	cele	zabudowy	oraz	której	
wielko[ć,	cechy	geometryczne,	dostęp	do	drogi	pu-
blicznej	oraz	wyposarenie	w	urządzenia	infrastruk-
tury	technicznej	lub	morliwo[ci	uzbrojenia,	pozwa-
lają	na	realizację	obiektów	budowlanych	w	sposób	
zgodny	z	ustaleniami	planu	i	z	zachowaniem	wymo-
gów	wynikających	z	przepisów	odrębnych,	o	której	
mowa	 w	 art.	 2	 ust.	 12	 ustawy	 z	 dnia	 27	 marca	
2003	roku	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717,	z	pópn.	zm.),

5)	wysoko[ci	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	pópn.	zm.),

6)	 wskapnikach	 wykorzystania	 terenu	 ｠	 nalery	
przez	to	rozumieć	rozpatrywane	Eącznie	dla	danego	
terenu	wielko[ci:

a)	powierzchnię	biologicznie	czynną,
b)	intensywno[ć	zabudowy,
c)	powierzchnię	zabudowy,
7)	prawidEowym	powiązaniu	 z	otoczeniem	｠	na-

lery	przez	to	rozumieć	taki	sposób	rozwiązaG	funk-
cjonalno-przestrzennych,	 prowadzonych	 na	 etapie	
realizacji	planu,	który	nie	będzie	powodowaE	dekom-
pozycji	 istniejących,	 warto[ciowych	 elementów	
krajobrazu	naturalnego	i	kulturowego,

8)	 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,

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

10)	 usEugach	 publicznych	 ｠	 nalery	 przez	 to	 ro-
zumieć	urzędy,	siedziby	administracji	paGstwowej,	
banków,	o[wiaty,	kultury,	Eączno[ci,	ochrony	zdro-
wia,	kultury	sakralnej,	opieki	spoEecznej,	placówek	
opiekuGczo-wychowawczych,	 strary	porarnej	 oraz	
inne,	o	podobnym	charakterze,

11)	usEugach	niepublicznych	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	usEugi	nie	wymienione	w	pkt	10	-	w	szcze-
gólno[ci	 usEugi	 handlu,	 rzemiosEa	 usEugowego	 i	
produkcyjnego,	gastronomii	oraz	inne	o	podobnym	
charakterze	o	powierzchni	sprzedary	ponirej	2000	
m2,

12)	usEugach	wielobranrowych	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	usEugi	publiczne,	niepubliczne	oraz	zw.	z	
obsEugą	ruchu	turystycznego	｠	rekreacją	zbiorową	
(motele,	hotele	itp.)	o	powierzchni	sprzedary	poni-
rej	2000	m2,

13)	 intensywno[ci	 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,

14)	 infrastrukturze	technicznej	 i	komunikacji	zw.	
z	przeznaczeniem	podstawowym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	 sieci	 rozdzielcze	 przyEącza,	 lokalne	 urzą-
dzenia	infrastruktury	technicznej	zw.	z	uzbrojeniem	
danego	terenu	oraz	doj[cia,	dojazdy,	miejsca	posto-
jowe	i	parkingowe,

15)	[rodowisku	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	ogóE	
elementów	przyrodniczych,	w	tym	takre	przeksztaE-
conych	w	wyniku	dziaEalno[ci	czEowieka,	a	w	szcze-
gólno[ci:	 powierzchnię	 ziemi,	 kopaliny,	wody,	 po-
wietrze,	 zwierzęta,	 ro[liny,	 krajobraz	 oraz	 klimat,	
zgodnie	z	ustawą	Prawo	ochrony	[rodowiska	z	dnia	
27	kwietnia	2001	r.	(tekst	jednolity	Dz.	U.	z	2008	
r.	Nr	25,	poz.	150,	z	pópn.	zm.),

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

17)	 ukEadach	 urbanistycznych	｠	 nalery	 przez	 to	
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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,

18)	zespoEach	budowlanych	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	powiązane	przestrzennie	grupy	budynków,	
wyodrębnione	ze	względu	na	formę	architektonicz-
ną,	styl,	zastosowane	materiaEy,	funkcję,	czas	po-
wstania	lub	związek	z	wydarzeniami	historycznymi

2.	Zastosowane	w	planie	wyrarenia:
1)	obiekt	budowlany,	budynek,	budynek	mieszkal-

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

2)	zabudowa	jednorodzinna,	budynek	mieszkalny,	
budynek	uryteczno[ci	publicznej,	budynek	zamiesz-
kania	zbiorowego,	budynek	rekreacji	 indywidualnej	
budynek	 gospodarczy,	 kondygnacja	 nadziemna,	
piwnica,	suterena,	powierzchnia	biologiczne	czynna	
｠	okre[lają	przepisy	Rozporządzenia	Ministra	Infra-
struktury	z	dnia	12	kwietnia	2002	r.,	w	sprawie	wa-
runków	 technicznych,	 jakim	 powinny	 odpowiadać	
budynki	i	ich	usytuowanie	(Dz.	U.	Nr	75,	poz.	690,	
z	pópn.	zm.),

3)	powierzchnia	zabudowy,	powierzchnia	urytko-
wa	｠	 okre[lają	 przepisy	 Polskiej	Normy	PN	｠	 ISO	
9836:1997	｠	WEa[ciwo[ci	urytkowe	w	budownic-
twie.	Okre[lanie	i	obliczanie	wskapników	powierzch-
niowych	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	Rozporządzenia	

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).

3.	Wyrarenia,	o	których	mowa	w	ust.	1	i	ust.	2,	
odnoszące	 się	 do	 przywoEanych	 aktów	prawnych,	
interpretuje	się	wg	stanu	prawnego	obowiązującego	
w	dniu	uchwalenia	zmiany	planu.

4.	 Jereli	 ustalenia	 zmiany	 planu	 odnoszą	 się	 do	
przepisów	 szczególnych,	 w	 tym	 do	 przywoEanych	
aktów	 prawnych	 nalery,	 z	 zastrzereniem	 ust.	 3,	
stosować	akty	prawne	aktualnie	obowiązujące.

§12.	 Dla	 terenów	 Z77	 ｠	 Z93	 objętych	 zmianą	
planu,	ustala	się	stawkę	procentową	w	wysoko[ci	
10%,	jako	podstawę	do	okre[lania	opEaty,	o	której	
mowa	 w	 art.	 36	 ust.	 4	 ustawy	 z	 dnia	 27	 marca	
2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 prze-
strzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zm.).

§13.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Miasta	RadzyG	Podlaski.

§14.	 UchwaEa	 podlega	 ogEoszeniu	 w	 Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Lubelskiego	i	wchodzi	w	
rycie	po	upEywie	30	dni	od	dnia	ogEoszenia.

Przewodniczący	Rady
Jacek Piekutowski
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Uchwała Nr XXXIX/185/2010 
 Rady Gminy Rudnik 

 z dnia 3  sierpnia 20 0 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz 
realizacji innych zadań statutowych szkoły 

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z póżn.zm.)oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.zm.) Rady Gminy Rudnik uchwala, co 
następuje: 
§1. Niniejsza uchwała reguluje kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji 
innych zadań statutowych szkoły. 


