
UCHWAŁA NR XVIII/104/2016
RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście” Miasta 
Radzyń Podlaski”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1515, z późn. zm.), art. 15, art. 16 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co 
następuje:

Rada Miasta uchwala, co następuje:

DZIAŁ I.
Ustalenia ogólne

Rozdział 1.
Ustalenia formalno-prawne

§ 1. 1. Stwierdza się, że zmiana „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „Śródmieście” 
Miasta Radzyń Podlaski” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski”, przyjętego uchwałą Nr XVIII/144/2000 Rady Miejskiej w Radzyniu 
Podlaskim z dnia 29 czerwca 2000 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Miasta 
Radzyń Podlaski, zwaną dalej „zmianą planu”, przyjętego uchwałą Nr XII/97/99 Rady Miejskiej w Radzyniu 
Podlaskim z dnia 25 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 33, poz. 399), zmienionego uchwałami:

- Nr XXVIII/183/2005 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
Nr 151, poz. 2697),

- Nr XIII/53/07 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 169, 
poz. 3020),

- Nr XXVII/151/08 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 
16, poz. 608),

- Nr XXXVIII/217/09 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
Nr 18, poz. 423),

- Nr XLVIII/279/10 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 2 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr  
111, poz. 2032),

- Nr XXX/155/13 z dnia 28 marca 2013 roku,            (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 2818) w 
zakresie określonym uchwałą Nr XLVI/268/10 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia
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22 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego „Śródmieście” Miasta Radzyń Podlaski i zgodnie

z poniższym:

1) na części terenu przeznaczonego dotychczas pod zieleń parkową C.5.ZP wyznacza się teren tras pieszo-
rowerowych o pow. 0,28 ha oznaczony symbolem Z94-CPR, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do 
niniejszej uchwały;

2) na terenie przeznaczonym dotychczas pod wody powierzchniowe Z60-WS,ZP oraz na części terenu 
zabudowy mieszkaniowej oraz usług wielobranżowych Z56-MN,U wyznacza się teren tras pieszo-
rowerowych o pow. 0,26 ha  oznaczony symbolem Z95-CPR, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do 
niniejszej uchwały;

3) na części terenu przeznaczone dotychczas pod zieleń parkową C.5.ZP wyznacza się teren tras pieszo-
rowerowych o pow. 0,20 ha oznaczony symbolem Z96-CPR, zgodnie

z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały;

4) na części terenu przeznaczonego dotychczas pod zieleń parkową C.34.ZP oraz na części terenu zieleni 
parkowej Z64-ZP wyznacza się teren tras pieszo-rowerowych

o pow. 0,71 ha oznaczony symbolem Z97-CPR, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej 
uchwały;

5) na części terenu przeznaczonego dotychczas pod zieleń parkową A.11.ZP wyznacza się teren tras pieszo-
rowerowych o pow. 0,13 ha oznaczony symbolem Z99-CPR, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do 
niniejszej uchwały.

3. W dotychczasowym przeznaczeniu, zgodnie z uchwałą Nr XII/97/99 Rady Miejskiej

w Radzyniu Podlaskim z dnia 25 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 33, poz. 399 z poźn. 
zm.), pozostawia się części terenów wód powierzchniowych A.12.W i A.13.W oraz część terenu obiektów 
kultury A.6.UK w zakresie objętym uchwałą Nr XLVI/268/10 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 22 czerwca 
2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania „Śródmieście” 
Miasta Radzyń Podlaski – oznaczone graficznie na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową zmiany planu.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 – część graficzna zmiany planu, zwana dalej „rysunkiem zmiany planu”,

sporządzona na mapie zasadniczej w skali w 1:1000;

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcia dotyczące realizacji zapisanych w zmianie planu

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych

Miasta Radzyń Podlaski oraz o zasadach ich finansowania;

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcia w sprawie uwag do projektu zmiany planu.

§ 3. 1. Ustalenia dla terenów objętych zmianą planu, o których mowa w § 1, określa się zgodnie

z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.).

2. Przedmiotowe tereny Z94 – Z97 oraz Z99, objęte zmianą planu, określa się na rysunku zmiany planu 
liniami rozgraniczającymi ciągłymi.

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć dominujące przeznaczenie

terenów;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 1747



2) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć uzupełniające przeznaczenie terenów, którego 
obecność jest niezbędna, pożądana lub możliwa  do wprowadzenia na tereny o określonym przeznaczeniu 
podstawowym;

3) prawidłowym powiązaniu z otoczeniem – należy przez to rozumieć taki sposób

rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, prowadzonych na etapie realizacji zmiany

planu, który nie będzie powodował dekompozycji istniejących, wartościowych

elementów krajobrazu naturalnego i kulturowego;

4) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć tereny wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami i 
urządzeniami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w obszarach o zwartej 
zabudowie, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe – w szczególności: parki, 
zieleńce, promenady, bulwary, a także zieleń towarzyszącą trasom komunikacyjnym;

5) urządzeniach infrastruktury technicznej i komunikacji – należy przez to rozumieć sieci, przyłącza, lokalne 
urządzenia infrastruktury technicznej zw. z uzbrojeniem określonego terenu oraz dojścia, dojazdy;

6) środowisku – należy przez to rozumieć ogół elementów przyrodniczych, w tym także

przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności: powierzchnię

ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta, rośliny, krajobraz oraz klimat;

7) krajobrazie kulturowym – należy przez to rozumieć przestrzenie historycznie

ukształtowane w wyniku działalności człowieka, zawierające wytwory cywilizacji oraz

elementy przyrodnicze;

8) układach urbanistycznych – należy przez to rozumieć przestrzenne założenia

o charakterze miejskim, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki

i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i 
funkcjonalnych, w tym ulic i sieci dróg.

DZIAŁ II.
Ustalenia dla terenów objętych zmianą planu, wynikające z zasad polityki funkcjonalno-przestrzennej 

określonych  w „Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń 
Podlaski”oraz w zakresie ochrony środowiska i ochrony przed zagrożeniami środowiskowymi

Rozdział 1.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
kształtowania przestrzeni o charakterze publicznym

§ 5. 1.  Trasy pieszo-rowerowe należy komponować z uwzględnieniem warunków lokalizacji – dla 
prawidłowego powiązania z otoczeniem, w szczególności z zespołem rezydencjonalno-urbanistycznym Pałacu 
Potockich – według ustaleń określonych w § 8.

2.  W kształtowaniu tras pieszo-rowerowych należy stosować:

1) pastelową kolorystykę, z wykluczeniem jaskrawych barw oraz agresywnych form

zagospodarowania terenów;

2) zieleń urządzoną o składzie gatunkowym zbliżonym do zieleni istniejącej według ustaleń określonych w § 
6 ust. 3;

3) elementy małej architektury nawiązujące do tradycyjnego lub współczesnego   charakteru miejsca 
lokalizacji według ustaleń określonych w § 7 ust. 2.

3. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych oraz umieszczania reklam.

4. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości.

5. Ustala się, że do czasu realizacji nowych inwestycji, na terenach objętych zmianą planu obowiązywać 
będzie dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania tych terenów.
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Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody

i krajobrazu kulturowego

§ 6. 1. Ustalenia w zakresie ochrony zasobów środowiska:

1) ochrona wód powierzchniowych i podziemnych:

a) zakaz wprowadzania wszelkich ścieków do wód podziemnych, ziemi na obszarach płytkiego 
występowania użytkowanych wód podziemnych przykrytych utworami

przepuszczalnymi, śródlądowych wód powierzchniowych i do ziemi, jeżeli byłoby

to sprzeczne z wymogami wynikającymi z ustanowienia stref ochronnych źródeł

i ujęć  wody,

b) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby,

c) w przypadku realizacji sieci kanalizacji deszczowej – obowiązuje oczyszczanie ścieków deszczowych z 
zanieczyszczeń ropopochodnych i części  stałych – przed ich odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych;

2) na terenach objętych zmianą planu nie występują:

a) obszary i obiekty przyrodnicze objęte ścisłą ochroną, w szczególności nie występują obszary „Natura 
2000”,

b) obszary chronionego krajobrazu,

– w związku z tym, nie ustala się zasad ochrony z tego zakresu.

2. Ustalenia w zakresie ochrony przed zagrożeniami środowiskowymi:

1) ze względu na położenie terenów objętych zmianą planu w strefie zagrożeń geologiczno-inżynierskich 
rzeki Białki oraz w strefie zagrożeń hydrologicznych,

charakteryzującymi się niejednorodnymi warunkami budowlanymi, w szczególności –

niestabilnym poziomem wód gruntowych, wszelką działalność inwestycyjną należy  dostosować do 
występujących zagrożeń – przy realizacji tras pieszo-rowerowych

należy stabilizować podłoże i stosować materiały konstrukcyjne zapobiegające negatywnym wpływom 
niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych;

2) na terenach objętych zmianą planu nie występują zagrożenia środowiskowe:

a) osuwania się mas ziemnych,

b) zagrożenie powodzią,

c) zagrożenie szkodami górniczymi,

– w związku z tym, nie ustala się zasad ochrony z tego zakresu.

3. Ustalenia w zakresie ochrony przyrody:

1) ze względu na położenie w strefie korytarza ekologicznego rzeki Białki obowiązuje

ochrona zieleni naturalnej – zadrzewień i zakrzewień oraz zakaz przerywania  utrwalonych ciągów 
ekologicznych, w przypadkach niezbędnych – wykonanie przepustów ekologicznych;

2) przy wprowadzaniu nowych gatunków i kształtowaniu nowych form zieleni należy

uwzględnić rodzimy, naturalny skład gatunkowy roślin występujących w dolinie rzeki Białki.

4. Ustalenia w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego: prawidłowe powiązanie tras pieszo-rowerowych z 
otoczeniem według ustaleń określonych w dziale II rozdziale 3 § 7 ust. 2.
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Rozdział 3.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7. 1.  Na terenach objętych zmianą planu występują obszary z ewidencji i rejestru

Wojewódzkiego Lubelskiego Konserwatora Zabytków – wymagające ochrony, którymi są:

1) Otoczenie Ścisłej Strefy Ochrony Konserwatorskiej „A" zespołu rezydencjonalno  urbanistycznego Pałacu 
Potockich;

2) Strefa Ochrony Konserwatorskiej „B”, obejmująca cały obszar „Śródmieścia”

z wyłączeniem Strefy Ścisłej Ochrony Konserwatorskiej „A” zespołu rezydencjonalno-urbanistycznego 
Pałacu Potockich.

2. Ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków należy zapewnić poprzez harmonijne wkomponowanie na 
terenach Z94 – Z97 oraz Z99 tras pieszo-rowerowych

w obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej, o których mowa w § 7 ust. 1, poprzez spełnienie 
warunków konserwatorskich:

1) trasy pieszo-rowerowe należy komponować w sposób nie powodujący przekształceń przestrzennych w 
obrębie historycznie ukształtowanych układów urbanistycznych;

2) przy realizacji nawierzchni tras pieszo-rowerowych obowiązuje stosowanie materiałów tradycyjnych, m. in. 
elementów kamiennych, drewnianych, ceramicznych lub materiałów współczesnych, nawiązujących do 
materiałów tradycyjnych, m. in.  elementów betonowych;

3) przy realizacji tras pieszo-rowerowych obowiązuje stosowanie dyskretnych w formie

i kolorystyce elementów małej architektury (m. in. oświetlenia, ławek, koszy na śmieci, elementów 
informacyjnych) z zastosowaniem materiałów tradycyjnych, m. in. kamiennych, drewnianych, 
ceramicznych, szklanych, żeliwnych.

3. Na terenach Z94 – Z97 oraz Z99 objętych zmianą planu, nie występują obiekty dóbr kultury 
współczesnej – w związku z tym nie ustala się zasad ochrony z tego zakresu.

DZIAŁ III.
Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1.
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowaniai użytkowania terenów

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z94-CPR ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: trasy pieszo-rowerowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona – parkowa,

b) urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu),

c) mała architektura,

d) urządzenia komunikacji związane z włączeniem tras pieszo-rowerowych w istniejący

układ komunikacyjny dróg publicznych;

3) zasady zagospodarowania i użytkowania:

a) rozwiązania materiałowe nawierzchni tras pieszo-rowerowych według § 7 ust. 2 pkt 2,

b) mała architektura według § 7 ust. 2 pkt 3;

4) szczególne warunki zagospodarowania:

a) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej według § 9 ust. 1,

b) powiązanie tras pieszo-rowerowych z istniejących układem dróg publicznych według  § 9 ust. 2.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem Z95-CPR ustala się:
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1) przeznaczenie podstawowe: trasy pieszo-rowerowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona – parkowa,

b) urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu),

c) mała architektura,

d) urządzenia komunikacji związane z włączeniem tras pieszo-rowerowych w istniejący

układ komunikacyjny dróg publicznych;

3) zasady zagospodarowania i użytkowania:

a) rozwiązania materiałowe nawierzchni tras pieszo-rowerowych według § 7 ust. 2 pkt 2,

b) mała architektura według § 7 ust. 2 pkt 3;

4) szczególne warunki zagospodarowania:

a) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej według § 9 ust. 1,

b) powiązanie tras pieszo-rowerowych z istniejących układem dróg publicznych według  § 9 ust. 2.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem Z96-CPR ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: trasy pieszo-rowerowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona – parkowa,

b) urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu),

c) mała architektura,

d) urządzenia komunikacji związane z włączeniem tras pieszo-rowerowych w istniejący układ 
komunikacyjny dróg publicznych;

3) zasady zagospodarowania i użytkowania:

a) rozwiązania materiałowe nawierzchni tras pieszo-rowerowych według § 7 ust. 2 pkt 2,

b) mała architektura według § 7 ust. 2 pkt 3;

4) szczególne warunki zagospodarowania:

a) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej według § 9 ust. 1,

b) powiązanie tras pieszo-rowerowych z istniejących układem dróg publicznych według  § 9 ust. 2.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem Z97-CPR ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: trasy pieszo-rowerowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona – parkowa,

b) urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu),

c) mała architektura,

d) urządzenia komunikacji związane z włączeniem tras pieszo-rowerowych w istniejący

układ komunikacyjny dróg publicznych;

3) zasady zagospodarowania i użytkowania:

a) rozwiązania materiałowe nawierzchni tras pieszo-rowerowych według § 7 ust. 2 pkt 2,

b) mała architektura według § 7 ust. 2 pkt 3;

4) szczególne warunki zagospodarowania:
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a) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej według § 9 ust. 1,

b) powiązanie tras pieszo-rowerowych z istniejących układem dróg publicznych według  § 9 ust. 2.

5. Dla terenu oznaczonego symbolem Z99-CPR ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: trasy pieszo-rowerowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona – parkowa,

b) urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu),

c) mała architektura,

d) urządzenia komunikacji związane z włączeniem tras pieszo-rowerowych w istniejący

układ komunikacyjny dróg publicznych;

3) zasady zagospodarowania i użytkowania:

a) rozwiązania materiałowe nawierzchni tras pieszo-rowerowych według § 7 ust. 2 pkt 2,

b) mała architektura według § 7 ust. 2 pkt 3;

4) szczególne warunki zagospodarowania:

a) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej według § 9 ust. 1,

b) powiązanie tras pieszo-rowerowych z istniejących układem dróg publicznych według  § 9 ust. 2.

§ 9. 1. Dla terenów Z94 – Z97 oraz Z99 objętych zmianą planu, ustala się następujące

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej lub poprzez jej rozbudowę

i budowę nowych obiektów i urządzeń;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejących sieci elektroenergetycznych lub poprzez ich rozbudowę 
i budowę nowych obiektów i urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia;

3) zaopatrzenie telekomunikacyjne (łączności publicznej) – z istniejących sieci lub

poprzez ich rozbudowę i budowę nowych obiektów i urządzeń;

4) gospodarka ściekowa – odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji komunalnej lub poprzez jej 
rozbudowę oraz budowę nowych obiektów i urządzeń;

5) gospodarka odpadami – gromadzenie odpadów komunalnych we właściwych pojemnikach oraz ich wywóz 
do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

2. Dla tras pieszo-rowerowych na terenach Z94 – Z97 oraz Z99 objętych zmianą planu, ustala się zasady 
włączenia tych tras w istniejący układ komunikacyjny poprzez:

1) ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

2) ul. Ogrodową (ciąg pieszo-jezdny);

3) ul. Chomiczewskiego;

4) ul. Jana Pawła II;

5) ul. Groblę Kasztanową.

§ 10. Dla terenów Z94 – Z97 oraz Z99 objętych zmianą planu, ustala się stawkę procentową

w wysokości 5%, jako podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z 
późn. zm.).
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DZIAŁ IV.
Ustalenia końcowe

§ 11. W zakresie objętym zmianą planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Śródmieście” Miasta Radzyń Podlaski, przyjęty uchwałą Nr XII/97/99 Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim 
z dnia 25 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 33, poz. 399) z późniejszymi zmianami.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

 

Przewodniczący Rady

Adam Adamski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/104/2016
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 21 marca 2016 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/104/2016

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 21 marca 2016 r.

Rozstrzygnięcia dotyczące realizacji zapisanych w zmianie „Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Śródmieście” Miasta Radzyń Podlaski”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w 
Radzyniu Podlaskim Nr XII/97/99 z dnia 25 listopada 1999 roku, (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 33, poz. 
399, z późn. zm.),

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Miasta Radzyń 
Podlaski oraz zasad ich finansowania.

1. Zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Miasta 
Radzyń Podlaski, inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych Miasta, 
realizowane będą zgodnie „Wieloletnim programem inwestycyjnym”.

2. Dla zadań nie objętych „Wieloletnim programem inwestycyjnym” zostanie opracowany docelowy 
program rozwoju infrastruktury technicznej na obszarze miasta, który określi czasookres, sposób finansowania 
i sposób realizacji tych zadań.

3. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych 
Miasta, będą pochodzić z budżetu miasta oraz zostaną pozyskane w ramach funduszy strukturalnych i środków 
pomocowych. Starania o pozyskiwanie tychże środków będą prowadzone samodzielnie przez Miasto przy 
zachowaniu zasad finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/104/2016

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 21 marca 2016 r.

Wykaz uwag wniesionych do projektu zmiany „Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego
„Śródmieście” Miasta Radzyń Podlaski”.

Lp. Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i
adres
zgłaszającego
uwagi

Treść 
uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu 
planu dla
nieruchomości, 
której dotyczy
uwaga

Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta 
Radzyń Podlaski w sprawie 
rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
Radzyń Podlaski załącznik do 
uchwały Nr XVIII/..../2016 Rady 
Miasta Radzyń Podlaski z dnia
21 marca 2016 r.

uwaga
uwzględniona

uwaga 
nieuwzględniona

uwaga 
uwzględniona

uwaga 
nieuwzględniona

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - .   - - - - - -

Niniejszym oświadczam, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,  w dniach od 13 maja 2015 r. do 12 czerwca 2015 r., w siedzibie Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski w godz. 730 –1530 i wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2015 r., składania uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Miasta Radzyń Podlaski, zatwierdzonego uchwałą Nr XII/97/99 Rady Miejskiej
w Radzyniu Podlaskim z dnia 25 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 33, poz. 399, z późn. zm.) w zakresie obejmującym zmiany przeznaczenia terenu 
oznaczonego  symbolem  Z60-WS,ZP oraz części terenów oznaczonych symbolami: A.6.UK, A.11.ZP, A.12.W, A13.W, C.5.ZP, C.34.ZP, C.35.ZP, Z56-MN,U i 
Z64-ZP, wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko, do tutejszego Urzędu nie wpłynęła żadna uwaga.

Radzyń Podlaski dnia 21 marca 2016 r.
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