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UCHWA#A NR XLII/386/09

 RADY MIASTA PU#AWY

 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „W'ostowice Po'udnio-

we” sektor E w Pu'awach

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorz#dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591) w oparciu o uchwa$" Nr 
XI/105/07 Rady Miasta Pu$awy z dnia 30.08.2007 
r. w sprawie przyst#pienia do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
zabudowy jednorodzinnej  W$ostowice Po$udniowe 
– sektor E w Pu$awach – Rada Miejska w Pu$awach 
uchwala, co nast"puje:

ROZDZIA#  I

Ustalenia ogólne

§ 1.1. Stwierdza si" zgodno'% zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego osie-
dla W$ostowice Po$udniowe sektor E w Pu$awach 
z ustaleniami „Studium uwarunkowa( i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pu$awy”, 
zatwierdzonego uchwa$# Nr XLVI/410/06 Rady Mia-
sta Pu$awy z dnia 25 maja 2006 r.

2. Uchwala si" zmian" miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego osiedla W$ostowice Po$u-
dniowe sektor E - w rejonie ulic Kowalskiej, Kili(skiego 
i W$ostowickiej w Pu$awach zatwierdzonego zarz#dze-
niem Nr 9 Naczelnika Miasta Pu$awy z dnia 26.03.1977 
r. zmienionego uchwa$ami Rady Miasta Pu$awy: Nr 
VII/52/99 z dnia 25.02.1999 r. oraz Nr VII/65/2003 z 
dnia 24.02.2003 r. - zwan# dalej planem.

§ 2. Plan obejmuje teren ograniczony
- od pó$nocy ulic# Kowalsk# i ulic# Polskiej Orga-

nizacji Wojskowej
- od wschodu ulic# Kili(skiego
- od po$udnia projektowan# drog# – ulic# Piasecz-

nica, pó$nocn# granic# dzia$ki o numerze ewidencyj-
nym 3960

- od zachodu wzd$u& ulicy W$ostowickiej po stro-
nie zachodniej: na odcinku od ulicy Kowalskiej do 
ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej obszar na g$"-
boko'% oko$o 50,0 m oraz od ulicy Polskiej Organi-
zacji Wojskowej w stron" po$udniow# na g$"boko'% 
oko$o 250,0 m.

§ 3.1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest:

1) Umo&liwienie realizacji zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej na obszarze planu. 

2) Ochrona interesu publicznego lokalnego i po-
nadlokalnego na obszarze projektowanego zespo$u 
zabudowy w zakresie:

a) ochrony warto'ciowych elementów 'rodowi-
ska przyrodniczego (w tym obszaru otuliny Kazi-
mierskiego Parku Krajobrazowego),

b) stworzenia prawid$owego uk$adu komunikacji 
miejskiej,

c) zabezpieczenia terenów pod lokalizacj" obiek-
tów i urz#dze( infrastruktury technicznej miasta,

3) Uzyskanie $adu przestrzennego.  
4) Umo&liwienie dzia$alno'ci inwestycyjnej ró&no-

rodnych podmiotów oraz minimalizacja konfliktów 
pomi"dzy 'rodowiskiem naturalnym, a u&ytkowni-
kami przestrzeni.

2. Zadaniem planu jest stworzenie podstaw do 
prowadzenia dzia$alno'ci realizacyjnej na obszarze 
osiedla „W$ostowice sektor E”, zgodnie z funkcj# 
okre'lon# w planie, z zachowaniem zasady rozwoju 
zrównowa&onego.

§ 4. Integraln# cz"'ci# planu s# nast"puj#ce za-
$#czniki do uchwa$y:

1) Za$#cznik nr 1 - rysunek planu wykonany w 
skali 1:1000

2) Za$#cznik nr 2 – wykaz uwag nie uwzgl"dnio-
nych w projekcie planu.

3) Za$#cznik nr 3 - okre'lenie sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji infrastruktury tech-
nicznej z zakresu zada( w$asnych gminy. 

§ 5.1. Przedmiotem ustale( planu jest przeznacze-
nie terenu i podzia$ na strefy funkcjonalne, a w tym:

4) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczone na rysunku planu symbolem MN - o 
powierzchni oko$o 31,16 ha

5) Tereny us$ug w tym zwi#zanych z komunikacj# 
oznaczone na rysunku planu symbolem KS/U – o 
powierzchni oko$o 1,71 ha

6) Tereny us$ug oznaczone na rysunku planu sym-
bolem U - o powierzchni oko$o 1,0 ha 

7) Tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZP o powierzchni oko$o 0,15 ha. 

8) Tereny urz#dze(, tras komunikacyjnych i ci#-
gów pieszo-jezdnych oznaczone na rysunku planu 
symbolami: KDG, KDZ, KDL, KDD i KWX.

9) Tereny urz#dze( infrastruktury technicznej 
oznaczone na rysunku planu symbolami: EE – elek-
troenergetyka – o powierzchni oko$o 0,085 ha.
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
si" przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mog# by% 
wykorzystane tylko zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym lub cz"'ciowo z przeznaczeniem podsta-
wowym i dopuszczalnym na zasadach okre'lonych 
w dalszych przepisach.

§ 6. Obowi#zuj#cymi ustaleniami planu s# nast"-
puj#ce oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) Granice terenu obj"tego planem, 
2) Linie rozgraniczaj#ce tereny o ró&nym przezna-

czeniu - sta$e,
3) Linie rozgraniczaj#ce tereny o ró&nym przezna-

czeniu – ruchome.
4) Granice otuliny Kazimierskiego Parku Krajobra-

zowego,
5) Granice terenów zalewowych,
6) Linie zabudowy nieprzekraczalne,
7) Linie zabudowy obowi#zuj#ce,
8) Aleja topolowa wpisana do rejestru zabytków,
9) Oznaczenia literowe i cyfrowe.

§ 7. Ilekro% w dalszych przepisach uchwa$y jest 
mowa o:

1) Planie - nale&y przez to rozumie% ustalenia pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, o 
którym mowa w § 1 ust. 2 rozdzia$u I.

2) Rysunku planu - nale&y przez to rozumie% ry-
sunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowi#cy 
za$#cznik do niniejszej uchwa$y. 

3) Przepisach szczególnych i odr"bnych - nale&y 
przez to rozumie% przepisy ustaw i aktów wyko-
nawczych. 

4) Przeznaczeniu podstawowym - nale&y przez to 
rozumie% przeznaczenie, które przewa&a w strefie 
funkcjonalnej. 

5) Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale&y przez to 
rozumie% przeznaczenia inne ni& podstawowe, do-
puszczone na warunkach okre'lonych planem.

6) Strefie funkcjonalnej - nale&y przez to rozumie% 
wszystkie tereny w granicach opracowania planu o 
tym samym przeznaczeniu podstawowym i dopusz-
czalnym. 

7) Terenie - nale&y przez to rozumie% obszar o 
okre'lonym przeznaczeniu lub o odr"bnych zasa-
dach zagospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczaj#cymi, stanowi#cy cz"'% 
strefy funkcjonalnej.

8) Dzia$ce budowlanej – nale&y rozumie% zgodnie 
z ustaw# o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

9) Powierzchni biologicznie czynnej – nale&y rozu-
mie% zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami.

10) Powierzchni zabudowy – nale&y przez to ro-
zumie% zabudowan# obiektami kubaturowymi po-
wierzchni" dzia$ki.

11) Powierzchni u&ytkowej us$ug – nale&y rozu-
mie% zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami. 

12) Terenie budowlanym – nale&y przez to rozu-
mie% teren przeznaczony w planie pod zainwesto-
wanie.

13) Terenie budowlanym dzia$ki – nale&y przez to 
rozumie% ca$# dzia$k" lub jej cz"'% po$o&on# na te-
renie przeznaczonym w planie pod zainwestowanie.

14) Wysoko'ci zabudowy – nale&y rozumie% 
zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami.

15) Nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
le&y przez to rozumie% wyznaczon# w planie lini" 
zabudowy okre'laj#c# minimaln# dopuszczaln# od-
leg$o'% 'ciany budynku od linii rozgraniczaj#cej lub 
granicy dzia$ki z uwzgl"dnieniem wszelkich elemen-
tów wysuni"tych poza lico 'ciany jak balkony, tara-
sy, gzymsy, wykusze.

16) Obowi#zuj#cych liniach zabudowy – nale&y 
przez to rozumie% linie oznaczone na rysunku planu, 
okre'laj#ce obowi#zuj#c# odleg$o'% 'ciany budynku 
od linii rozgraniczaj#cych lub granicy dzia$ki z wy-
$#czeniem elementów wysuni"tych poza lico 'cia-
ny do maksimum 1,5 m takich jak tarasy, balkony, 
gzymsy i wykusze.

17) Dost"pie do drogi publicznej – nale&y rozu-
mie% zgodnie z ustaw# o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

18) Us$ugach – nale&y przez to rozumie% samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w 
budynkach o funkcjach innych ni& us$ugowe, w 
których prowadzona jest dzia$alno'% s$u&#ca zaspo-
kajaniu potrzeb ludno'ci, z wy$#czeniem produkcji 
przemys$owej.

19) Us$ugach nieuci#&liwych – nale&y przez to 
rozumie% us$ugi, których uci#&liwo'% nie wykracza 
poza granice dzia$ki i które nie zaliczaj# si" wed$ug 
obowi#zuj#cych przepisów prawa do przedsi"wzi"% 
mog#cych znacz#co oddzia$ywa% na 'rodowisko. 

20) Us$ugach uci#&liwych – nale&y przez to ro-
zumie% us$ugi nie spe$niaj#c# wy&ej wymienionych 
wymogów lub które wed$ug obowi#zuj#cych przepi-
sów prawa zaliczaj# si" do przedsi"wzi"% mog#cych 
znacz#co oddzia$ywa% na 'rodowisko, dla których 
raport jest lub mo&e by% wymagany.

21) Mieszkalnictwie towarzysz#cemu us$ugom 
– nale&y przez to rozumie% mieszkanie integralnie 
zwi#zane z prowadzon# dzia$alno'ci# gospodarcz#, 
na nieruchomo'ci wspólnej z obiektem, w którym 
prowadzona jest dzia$alno'% gospodarcza. Dopusz-
cza si" najwy&ej trzy mieszkania – w odr"bnym 
budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z 
prowadzon# dzia$alno'ci# gospodarcz# – przy czym 
$#czna powierzchnia u&ytkowa mieszka( nie mo&e 
przekracza% $#cznej powierzchni u&ytkowej wyko-
rzystywanej na cele dzia$alno'ci gospodarczej.

22) Kiosku handlowym – nale&y przez to rozumie% 
wolnostoj#cy lub zintegrowany z wiat# przystanko-
w# obiekt o funkcji handlowej, jednokondygnacyj-
ny, niepodpiwniczony, o powierzchni u&ytkowej nie 
wi"kszej ni& 20 m2.

23) Zagospodarowaniu tymczasowym – nale&y 
przez to rozumie% zagospodarowanie niezgodne z 
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ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu 
lub okre'lonych w nim warunków, standardów i pa-
rametrów, które po terminie na jaki zosta$o dopusz-
czone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe 
zgodne z ustaleniami planu nie s# zagospodarowa-
niem tymczasowym.

24) Reklamie – nale&y przez to rozumie% przekaz 
informacyjny o towarach i us$ugach, w jakiejkolwiek 
wizualnej formie.

25) Znakach informacyjno-plastycznych – nale&y 
przez to rozumie% tablice z nazwami ulic, z numera-
mi adresowymi, wskazuj#ce kierunki doj'% i dojaz-
dów, informuj#ce o obiektach zabytkowych, urz"-
dach i instytucjach, zawieraj#ce plany i mapy itp.

26) Terenach zalewowych – nale&y przez to rozu-
mie% tereny w strefie potencjalnego zagro&enia po-
wodzi#. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
wa$ów przeciwpowodziowych teren zagro&ony jest 
zalaniem wodami wezbraniowymi o prawdopodo-
bie(stwie wyst"powania raz na 100 lat do rz"dnych 
122,45 m n.p.m. (uk$ad Kronsztad).

27) KPK – nale&y przez to rozumie% Kazimierski 
Park Krajobrazowy ustanowiony Rozporz#dzeniem 
nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 czerwca 
1998r. 

§ 8. Na obszarze obj"tym planem obowi#zuj# na-
st"puj#ce wymogi w zakresie ochrony 'rodowiska:

1) Na terenie obj"tym planem, z wy$#czeniem 
strefy KS/U, zakazuje si" realizacji przedsi"wzi"%, 
okre'lonych przepisami odr"bnymi, mog#cych zna-
cz#co oddzia$ywa% na 'rodowisko. 

2) Na terenie obj"tym planem, z wy$#czeniem 
strefy KS/U, zakazuje si" adaptacji istniej#cych 
obiektów dla realizacji przedsi"wzi"%, okre'lonych 
przepisami odr"bnymi, mog#cych znacz#co oddzia-
$ywa% na 'rodowisko. 

2a) Zakazy, o których mowa w pkt 1 i 2 nie do-
tycz# przedsi"wzi"% polegaj#cych na budowie, 
przebudowie, rozbudowie elementów infrastruktury 
technicznej i uk$adu komunikacyjnego, niezb"dnych 
do w$a'ciwego funkcjonowania obszaru planu i te-
renów poza planem, s$u&#cych zapewnieniu w$a'ci-
wych warunków sanitarno-higienicznych i zdrowot-
nych.

3) Ewentualna uci#&liwo'% lub szkodliwo'% dla 
'rodowiska wywo$ana przez obiekty o funkcjach 
podstawowych i dopuszczalnych nie mo&e wykra-
cza% poza teren nieruchomo'ci, na której obiekt jest 
zlokalizowany, a tym samym nie mo&e wywo$ywa% 
konieczno'ci ustanowienia strefy ograniczonego 
u&ytkowania. 

4) Obowi#zuje stosowanie ogrzewania niskoemi-
syjnego, nie powoduj#cego zanieczyszczenia 'rodo-
wiska, np. gazowego, elektrycznego, olejowego.

5) Dla terenów stref, o których mowa w §12(U), 
§13(KS/U), §14(MN) nale&y przyj#% dopuszczalne 
warto'ci poziomów ha$asu zgodne z obowi#zuj#cy-
mi przepisami.

6) Ochronie podlegaj# istniej#ce, warto'ciowe 
drzewa.

7) Obowi#zuje wprowadzanie zieleni urz#dzonej 
towarzysz#cej obiektom i przestrzeniom publicznym 
– przy projektowaniu obiektów nale&y uwzgl"dni%: 

a) Wykonanie inwentaryzacji istniej#cych drzew 
wraz z ich ocen#, 

b) Sporz#dzenie projektu zieleni towarzysz#cej 
obiektom us$ugowym i u&yteczno'ci publicznej, 

c) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla 
terenów po$o&onych w strefie MN obj"tych granica-
mi otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego – 
40% powierzchni dzia$ki budowlanej lub terenu bu-
dowlanego dzia$ki, dla terenów pozosta$ych – 30% 
powierzchni dzia$ki budowlanej lub terenu budowla-
nego dzia$ki.

d) Nasadzenia zieleni w postaci szpalerów drzew, 
krzewów i zieleni niskiej wzd$u& ulic. 

8) Przy realizacji inwestycji oraz modernizacji ist-
niej#cego zainwestowania obowi#zuje zapewnienie 
miejsca na sk$adowanie odpadów w indywidualnych 
kontenerach i wywóz odpadów na sk$adowisko ko-
munalne. 

9) Tereny po$o&one w otulinie Kazimierskiego Par-
ku Krajobrazowego podlegaj# szczególnej ochronie 
zgodnie z Rozporz#dzeniem nr 29 Wojewody Lubel-
skiego z dnia 15 czerwca 1998 r. oraz przepisami 
odr"bnymi.

10) Na terenie obj"tym planem zakazuje si" loka-
lizacji wie& stacji bazowych telefonii komórkowej.

11) Na terenie obj"tym planem zakazuje si" lokali-
zacji us$ug pogrzebowych tj. obiektów s$u&#cych do 
przechowywania zmar$ych i organizowania uroczy-
sto'ci po&egna( zmar$ych.

§ 9.1. Je&eli na obszarze obj"tym planem zostanie 
znaleziony przedmiot, co do którego istnieje przy-
puszczenie, i& jest on zabytkiem archeologicznym, 
nale&y ten przedmiot przy u&yciu dost"pnych 'rod-
ków zabezpieczy% i oznakowa% miejsce jego zna-
lezienia oraz zawiadomi% o znalezieniu tego przed-
miotu w$a'ciwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a je'li nie jest to mo&liwe Prezydenta 
Miasta, celem ustalenia dalszego toku post"powa-
nia.

2. Szczególnej ochronie podlega zabytkowy drze-
wostan wzd$u& drogi W$ostowice – Parchatka - aleja 
topolowa – wpisana do Rejestru Zabytków Woje-
wództwa Lubelskiego nr A/686.

§ 10. Ustala si" nast"puj#ce zasady ochrony i 
kszta$towania $adu przestrzennego:

 1) Obowi#zuje lokalizowanie zabudowy na dzia$-
ce lub zespo$ach dzia$ek zgodnie z ustaleniami planu 
dotycz#cymi linii zabudowy z zastrze&eniem pkt 2) 
i pkt 3).

2) Dla istniej#cej zabudowy, znajduj#cej si" w ca-
$o'ci pomi"dzy lini# rozgraniczaj#c# ulicy a wyzna-
czonymi w planie liniami zabudowy, dopuszcza si" 
jedynie bie&#c# konserwacj".
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3) Dla istniej#cej zabudowy, znajduj#cej si" w 
cz"'ci pomi"dzy lini# rozgraniczaj#c# ulicy a wy-
znaczonymi w planie liniami zabudowy, dopuszcza 
si" przebudow" i nadbudow" w istniej#cym obrysie 
budynku, a rozbudow" w granicach obszaru wyzna-
czonego pod zabudow" liniami zabudowy. 

4) Obowi#zuje ujednolicenie kolorystyki elewacji 
i dachów budynków w granicach jednej nierucho-
mo'ci.

5) Dopuszcza si" lokalizacj" kolektorów s$onecz-
nych na elewacjach i dachach budynków.

6) W liniach rozgraniczenia ulic obowi#zuje reali-
zacja wy$#cznie ujednoliconych typów kiosków han-
dlowych, zatwierdzonych przez Urz#d Miejski:

a) Zintegrowanych z wiat# przystankow# jako je-
den obiekt, 

b) Wolno stoj#cych, realizowanych jako obiekty 
tymczasowe, przy czym minimalna odleg$o'% po-
mi"dzy kioskami po jednej stronie ulicy powinna 
wynosi% 100,00 m, a ich lokalizacja nie mo&e utrud-
nia% ruchu ko$owego i pieszego. 

7) Dopuszcza si" umieszczanie reklam wolno sto-
j#cych w pasach drogowych ulic oraz na ci#gach 
pieszo-jezdnych w sposób nie powoduj#cy ograni-
cze( widoczno'ci na ulicach i skrzy&owaniach - za 
zgod# zarz#dcy drogi;

8) Obowi#zuje uzgadnianie projektów reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych z Urz"dem Mia-
sta w Pu$awach. 

9) Ustala si" obowi#zek umieszczania informacji 
dotycz#cych nazw ulic, numerów budynków i in-
nych z zakresu gospodarki komunalnej i lokalnej or-
ganizacji ruchu w ujednoliconej formie, okre'lonej 
przez w$a'ciw# gminn# jednostk" organizacyjn#. 

10) Ustala si" nast"puj#ce zasady umieszczania 
reklam i znaków informacyjno-plastycznych : 

a) Obowi#zuje zakaz umieszczania reklam i zna-
ków informacyjno-plastycznych: 

- w sposób utrudniaj#cy ruch pieszy i ko$owy, 
- w sposób utrudniaj#cy odczytanie znaków dro-

gowych, nazw ulic i numerów budynków, 
- na formach ma$ej architektury placów i ulic, 
- na balkonach, 
- na ogrodzeniach,
- na pomnikach przyrody i drzewach, 
- na budowlach i urz#dzeniach infrastruktury tech-

nicznej. 
b) Reklamy i znaki, w tym tzw. semafory, nale&y 

umieszcza% w cz"'ci parterowej budynków – w taki 
sposób, aby nie zas$ania% i nie narusza% detalu ar-
chitektonicznego.  

c) Pionowe semafory mog# by% umieszczane po-
wy&ej parteru budynku, w taki sposób, aby nie za-
s$ania% dost"pu 'wiat$a do okien i nie zas$ania% oraz 
nie narusza% detalu architektonicznego.  

d) *ciany szczytowe ('lepe) budynków mog# by% 
wykorzystane tylko w ca$o'ci przez jedn# kompozy-
cj" plastyczn#.  

e) Maksymalna wysoko'% poziomych szyldów i 
tablic reklamowych na budynkach – 0,70 m, a pio-

nowych – maksimum 1 kondygnacja, przy szeroko-
'ci maksimum 0,70 m. 

f) Reklama mo&e by% umieszczana wy$#cznie na 
budynku, w którym firma ma swoj# siedzib"- dla 
ka&dej firmy jedna reklama. 

g) Tymczasowe ogrodzenia placów budowy mog# 
by% wykorzystane dla celów reklamowych na czas 
nie d$u&szy ni& czas trwania budowy. 

§ 11. Ustala si" nast"puj#ce zasady uzbrojenia w 
infrastruktur" techniczn# obszaru obj"tego planem:

1) Budowa i przebudowa funkcjonuj#cych urz#-
dze( infrastruktury technicznej wynikaj#ce z reali-
zacji niniejszego planu nie mog# utrudnia% funk-
cjonowania i czynno'ci eksploatacyjnych urz#dze( 
naziemnych i podziemnych funkcjonuj#cej infra-
struktury technicznej. 

2) Rozbudowa i przebudowa urz#dze( infrastruk-
tury technicznej, wynikaj#ce z realizacji niniejszego 
planu, powinny by% prowadzone za zgod# i wed$ug 
warunków technicznych jednostek zasilaj#cych i 
eksploatuj#cych omawiane urz#dzenia w porozu-
mieniu z zarz#dc# tras komunikacyjnych (lub tere-
nów) w rozgraniczeniu których urz#dzenia te maj# 
by% lokalizowane.

3) Nie dopuszcza si" fundamentowania wszelkich 
obiektów i budowli na funkcjonuj#cych urz#dze-
niach podziemnych.

4) Wszelkie, nowoprojektowane przewody uzbro-
jenia technicznego, zw$aszcza o charakterze ogól-
nolokalnym lub tranzytowym, nale&y lokalizowa% 
na terenie ogólnodost"pnym, g$ównie w granicach 
ci#gów komunikacyjnych.

Dopuszcza si", w przypadkach szczególnych, 
lokalizacj" przewodów i urz#dze( w/w uzbrojenia 
poza liniami rozgraniczaj#cymi (za zgod# w$a'cicieli 
terenów) pod warunkiem zapewnienia dost"pno'ci 
celem prowadzenia czynno'ci eksploatacyjnych. 

Ostateczny przebieg tras projektowanych prze-
wodów i ich wymiarowanie nale&y ustali% na etapie 
przygotowania realizacji.

5) Przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów 
nale&y zachowa% aktualnie obowi#zuj#ce odleg$o'ci 
bezpieczne od sieci, przede wszystkim elektroener-
getycznych i gazoci#gów.

6) Zaopatrzenie w wod", do celów bytowo go-
spodarczych, z komunalnego, miejskiego systemu 
zaopatrzenia w wod" wed$ug potrzeb istniej#cej i 
projektowanej zabudowy poprzez rozbudow" funk-
cjonuj#cej na obszarze obj"tym planem sieci wodo-
ci#gowej z zachowaniem pier'cieniowego uk$adu 
przewodów i wed$ug warunków technicznych okre-
'lonych przez dystrybutora wody i eksploatatora 
sieci. Dopuszcza si" korzystanie z istniej#cych stud-
ni indywidualnych do czasu pod$#czenia obiektów 
do sieci wodoci#gowej.

W ramach realizacji planu przewiduje si" wyko-
nanie przewodów wodoci#gowych o 'rednicach 
Ø160 w projektowanych ci#gach komunikacyjnych: 
E8KDL - ok.130 m, E4KWX - oko$o 80 m, 3KDL – 
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oko$o 100 m, E9KDL – ok. 100 m, E9KDD – oko$o 
90 m, na zachód od ulicy Powi'le – oko$o 775 m, 
przed$u&enie E8KDD – oko$o 110 m.

Ogólna d$ugo'% projektowanej, w granicach ob-
szaru obj"tego planem, sieci wodoci#gowej szaco-
wana jest na oko$o 1585 m.

7) Odprowadzenie 'cieków bytowo gospodar-
czych, z wykorzystaniem naturalnych spadków 
terenu, do miejskiego, komunalnego systemu kana-
lizacji sanitarnej poprzez przebudow" i rozbudow" 
wed$ug potrzeb projektowanej zabudowy i wed$ug 
warunków technicznych eksploatatora sieci ka-
nalizacji sanitarnej. W granicach obszaru obj"tego 
planem przewiduje si" do realizacji przewody kana-
lizacji sanitarnej o 'rednicach Ø0,20 m w nast"puj#-
cych ci#gach komunikacyjnych: E8KDL – oko$o 130 
m, E4KWX – oko$o 80 m, E9KDL – oko$o 100 m, 
E9KDD – oko$o 90 m, na zachód od ulicy Powi'le - 
oko$o 770 m, E3KDL – oko$o 50 m.

D$ugo'% przewidywanej do realizacji sieci kanali-
zacji sanitarnej w granicach obszaru obj"tego pla-
nem szacuje si" na oko$o 1220 m.

Dopuszcza si", okresowo (do czasu wykonania 
sieci kanalizacyjnej) kontrolowany zrzut 'cieków do 
szczelnych, bezodp$ywowych, zbiorników wybieral-
nych. Nie dopuszcza si" zrzutu 'cieków sanitarnych 
do systemu odprowadzania wód opadowych i do 
ziemi.

8) Odprowadzenie wód opadowych (zw$aszcza 
z utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych) do 
miejskiego, funkcjonuj#cego systemu kanalizacji 
deszczowej przy prowadzeniu jego przebudowy we-
d$ug potrzeb projektowanej zabudowy. W ramach 
realizacji niniejszego planu przewiduje si" wyko-
nanie przewodów kanalizacyjnych o 'rednicach Ø 
0,30 m w ci#gach komunikacyjnych: E4KWX - oko-
$o 80 m, E8KDL - oko$o 120 m, E9KDL - oko$o 100 
m, E9KDD – oko$o 90 m.

D$ugo'% przewidywanej do realizacji sieci kanali-
zacji deszczowej w granicach obszaru obj"tego pla-
nem szacuje si" na oko$o 390 m. Zaleca si" zrzut 
wód opadowych z zadasze( do ziemi z zachowa-
niem  obowi#zuj#cych warunków, jakie powinny 
by% spe$nione przy wprowadzaniu 'cieków do wód 
i do ziemi. 

Odprowadzenie wód opadowych z nawierzch-
ni ci#gu komunikacyjnego 6KDD powierzchniowo  
(np. korytkami drogowymi) na nawierzchnie trawia-
ste na poboczu drogi (w miejsca przygotowane do 
wprowadzania wody w grunt).   

Zakazuje si":
a) zrzutu wód opadowych do systemu odprowa-

dzenia 'cieków sanitarnych i na wszelkiego rodzaju 
powierzchnie komunikacyjne.

b) zanieczyszczania wód opadowych zwi#zkami 
mineralnymi, organicznymi i ropopochodnymi. 

9) Zasilanie w energi" elektryczn# z miejskiego 
systemu energetycznego wg warunków dystrybu-
tora energii. Trasy kabli lokalizowa% w liniach roz-
graniczenia ci#gów komunikacyjnych.

10) Zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy we-
d$ug zapotrzebowania istniej#cej i planowanej za-
budowy, z funkcjonuj#cego systemu gazowniczego 
poprzez jego rozbudow" w projektowanych ci#gach 
komunikacyjnych, staraniem dystrybutora gazu 
i odbiorców, zgodnie z warunkami technicznymi 
okre'lanymi przez dystrybutora gazu i eksploatatora 
funkcjonuj#cej sieci.

11) Zaopatrzenie w energi" ciepln# wed$ug zapo-
trzebowania istniej#cej i planowanej zabudowy w 
miar" wzrostu zainwestowania z indywidualnych 
)róde$ ciep$a (tak&e z lokalnych systemów cie-
p$owniczych) z zachowaniem wszelkich wymogów 
ochrony 'rodowiska.

12) Sk$adowanie na terenach zainwestowanych 
wszelkiego rodzaju odpadków, zgodnie z obowi#zu-
j#cym miejskim regulaminem utrzymana czysto'ci i 
porz#dku, do szczelnych, systematycznie opró&nia-
nych lub wymienianych pojemników w pe$ni zabez-
pieczaj#cych odpadki przed sp$ukiwaniem  wodami 
opadowymi.

ROZDZIA#  II

Ustalenia szczegó'owe

§ 12.1. Ustala si" obszar strefy us$ug oznaczonej 
na rysunku planu symbolem U. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1 ustala si" 
nast"puj#ce przeznaczenie podstawowe terenów: 

1) Nieuci#&liwe us$ugi – np. gastronomia, handel, 
hotelarstwo itp. 

2) Nieuci#&liwe us$ugi rzemie'lnicze.
3) Ziele( urz#dzona towarzysz#ca obiektom.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie, o 

której mowa w ust. 1 ustala si":
1) Mieszkalnictwo towarzysz#ce us$ugom. 
2) Budynki gara&owe.
3) Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urz#-

dzenia infrastruktury technicznej - ogólnomiejskie 
oraz zwi#zane z funkcjami strefy. 

4) Parkingi, dojazdy i doj'cia - zwi#zane z funkcja-
mi strefy.

4. Obiekty i urz#dzenia o funkcji dopuszczalnej w 
strefie ustalone w ust. 3 mo&na realizowa% pod wa-
runkiem, &e nie zajmuj# wi"cej ni& 30% powierzchni 
terenów strefy.

5. Na terenie strefy us$ugowej U - obowi#zuj# 
ustalenia ogólne planu oraz nast"puj#ce zasady za-
gospodarowania terenów i kszta$towania zabudo-
wy:

1) Wysoko'% zabudowy – do III kondygnacji nad-
ziemnych. 

2) Linie zabudowy nieprzekraczalne i obowi#zuj#-
ce – nale&y przyj#% wed$ug rysunku planu.

3) Ewentualna uci#&liwo'% obiektów us$ugowych 
nie mo&e wykracza% poza granice dzia$ki.

4) Obowi#zuje ochrona zieleni istniej#cej.
5) Obowi#zuje zachowanie co najmniej 20% po-

wierzchni biologicznie czynnej dla terenu ka&dej in-
westycji.
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6) Dopuszcza si" zabudow" dzia$ki obiektami us$u-
gowymi w 60%.

7) Usytuowanie budynków na dzia$kach zgodnie z 
obowi#zuj#cymi przepisami.

8) Nie dopuszcza si" budowy nowych obiektów w 
granicach dzia$ek, stanowi#cych jednocze'nie gra-
nic" strefy. Dopuszcza si" lokalizacj" zabudowy w 
granicy z inn# dzia$k# us$ugow#, za obopóln# zgod# 
ich w$a'cicieli.

9) Dopuszcza si" lokalizacj" gara&y wolnostoj#-
cych dla samochodów osobowych. 

10) Dopuszcza si" lokalizacj" gara&y dla samocho-
dów ci"&arowych i dostawczych wy$#cznie dla po-
trzeb prowadzonej dzia$alno'ci us$ugowej. 

11) Do czasu realizacji docelowych obiektów w 
strefie o funkcjach ustalonych w ust. 2 i 3 dopusz-
cza si" tymczasowe zagospodarowanie terenu: 

a) dotychczasow# funkcj#,
b) zieleni# urz#dzon# nisk#, 
c) parkingami o nawierzchni z elementów rozbie-

ralnych do odzysku.
12) Obowi#zuje minimalny wska)nik miejsc par-

kingowych – 2 mp/100 m2 powierzchni u&ytkowej 
us$ug.

13) Obowi#zuje realizacja przy obiektach us$ugo-
wych stanowisk postojowych dla rowerów w ilo'ci 
minimalnej 10 sp/100 mp dla samochodów osobo-
wych, nie mniej ni& 2 sp. 

14) Obowi#zuje zapewnienie 80% miejsc parkin-
gowych dla potrzeb obiektu na w$asnej dzia$ce. Po-
zosta$e miejsca parkingowe nale&y lokalizowa% na 
s#siednich ulicach za zgod# zarz#dcy drogi i dzia$-
kach s#siednich za zgod# ich w$a'cicieli.

15) Dopuszcza si" rozbudow" i przebudow" ist-
niej#cych na dzia$ce obiektów zgodnie z ustaleniami 
planu,

16) Dopuszcza si" zmian" sposobu u&ytkowania 
obiektów istniej#cych zgodnie z przeznaczeniem 
ustalonym w ust"pie 2 i 3.

17) Adaptuje si" istniej#ce na terenach strefy 
obiekty us$ugowe.

6. Dla terenów wydzielonych w strefie, o której 
mowa w ust.1 obowi#zuj# oprócz ustale( ogólnych 
planu i strefy nast"puj#ce ustalenia szczegó$owe:

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
E1U - pow. ok. 0,08 ha 

- dojazd od ulicy W$ostowickiej i ulicy Powi'le na 
dotychczasowych zasadach,

- cz"'% terenu po$o&ona w strefie potencjalnego 
zagro&enia powodzi#. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia wa$ów przeciwpowodziowych teren 
zagro&ony jest zalaniem wodami wezbraniowymi o 
prawdopodobie(stwie wyst"powania raz na 100 lat 
do rz"dnych 122,45 m n.p.m. (uk$ad Kronsztad),

- dla ka&dej projektowanej inwestycji obowi#zuje 
wykonanie bada( gruntu.

2) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
E2U - pow. ok. 0,45 ha 

- dojazd od ulicy Zbo&owej i W$ostowickiej.

3) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
E3U - pow. ok. 0,03 ha 

- dojazd od ulicy Kili(skiego lub Pi"knej.
4) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

E4U - pow. ok. 0,15 ha 
- dojazd od ulicy W$ostowickiej i Jab$oniowej.
5) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

E5U - pow. ok. 0,29 ha 
- dojazd od ulicy W$ostowickiej,
- cz"'% terenu po$o&ona w strefie potencjalnego 

zagro&enia powodzi#. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia wa$ów przeciwpowodziowych teren 
zagro&ony jest zalaniem wodami wezbraniowymi o 
prawdopodobie(stwie wyst"powania raz na 100 lat 
do rz"dnych 122,45 m n.p.m. (uk$ad Kronsztad),

- dla ka&dej projektowanej inwestycji obowi#zuje 
wykonanie bada( gruntu.

§ 13.1. Ustala si" obszar strefy us$ug w tym us$ug 
komunikacji oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KS/U. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1 ustala si" 
nast"puj#ce przeznaczenie podstawowe terenów: 

1) Us$ugi zwi#zane z komunikacj#: tereny urz#-
dze( komunikacji samochodowej, stacja dystrybu-
cji detalicznej paliw, salon sprzeda&y samochodów 
i akcesoriów motoryzacyjnych wraz z zapleczem 
techniczno-socjalnym, us$ugi z zakresu obs$ugi tech-
nicznej samochodów.

2) Parkingi, dojazdy i doj'cia.
3) Us$ugi – np. gastronomia, handel, hotelarstwo 

itp. 
4) Nieuci#&liwe us$ugi rzemie'lnicze.
5) Ziele( urz#dzona towarzysz#ca obiektom.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie, o 

której mowa w ust. 1 ustala si":
1) Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urz#-

dzenia infrastruktury technicznej – ogólno miejskie 
oraz zwi#zane z wyszczególnionymi funkcjami stre-
fy.

2) Zabudowa gara&owa dla potrzeb funkcji pod-
stawowej i dopuszczalnej.

3) Mieszkalnictwo towarzysz#ce funkcji podsta-
wowej.

5. Obiekty i urz#dzenia o funkcji dopuszczalnej w 
strefie ustalone w ust. 3 mo&na realizowa% pod wa-
runkiem, &e nie zajmuj# wi"cej ni& 30% powierzchni 
terenów strefy.

5. Na terenie strefy us$ugowej KS/U - obowi#zu-
j# ustalenia ogólne planu oraz nast"puj#ce zasady 
zagospodarowania terenów i kszta$towania zabudo-
wy:

1) Wysoko'% zabudowy – do III kondygnacji nad-
ziemnych.

2) Maksymalna wysoko'% budynków – 12,0 m.
3) Linie zabudowy nieprzekraczalne, z zastrze&e-

niem pkt 4 – nale&y przyj#% wed$ug rysunku planu.
4) Dla budynków us$ug uci#&liwych – nale&y przy-

j#% odleg$o'% linii zabudowy od granicy strefy MN 
10,0 m.
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5) Wyklucza si" form" dzia$alno'ci w ramach 
ustalonego przeznaczenia terenu, której uci#&liwo-
'ci tj. emisja py$ów, gazów i spalin, zanieczyszcze( 
gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych, 
emisji ha$asu, wykraczaj# poza wyznaczony liniami 
rozgraniczaj#cymi obszar lub poza granice terenu do 
którego inwestor ma tytu$ prawny.

6) Obowi#zuje ochrona zieleni istniej#cej.
7) Obowi#zuje zachowanie co najmniej 20% po-

wierzchni biologicznie czynnej, w tym zieleni izola-
cyjnej, szczególnie od strony s#siednich terenów 
zabudowy mieszkaniowej (zalecane gatunki drzew 
t$umi#ce ha$as – lipa drobnolistna, klon, jawor, ga-
tunki zimozielone itp.)

8) Dopuszcza si" zabudow" dzia$ki w 60%.
9) Usytuowanie budynków na dzia$kach zgodnie z 

obowi#zuj#cymi przepisami.
10) Nie dopuszcza si" budowy nowych obiektów 

w granicach dzia$ek, stanowi#cych jednocze'nie 
granic" strefy. Dopuszcza si" lokalizacj" zabudowy 
w granicy z inn# dzia$k# us$ugow#, za obopóln# zgo-
d# ich w$a'cicieli.

11) Dopuszcza si" lokalizacj" gara&y wolnostoj#-
cych dla samochodów osobowych.       

12) Dopuszcza si" lokalizacj" gara&y dla samocho-
dów ci"&arowych i dostawczych wy$#cznie dla po-
trzeb prowadzonej dzia$alno'ci us$ugowej. 

13) Do czasu realizacji docelowych obiektów w 
strefie o funkcjach ustalonych w ust. 2 i 3 dopusz-
cza si" tymczasowe zagospodarowanie terenu: 

a) dotychczasow# funkcj#,
b) zieleni# urz#dzon# nisk#, 
c) parkingami o nawierzchni z elementów rozbie-

ralnych do odzysku.
14) Obowi#zuje minimalny wska)nik miejsc par-

kingowych – 2 mp/100 m2 powierzchni u&ytkowej 
us$ug.

15) Obowi#zuje realizacja przy obiektach us$ugo-
wych stanowisk postojowych dla rowerów w ilo'ci 
minimalnej 10 sp/100 mp dla samochodów osobo-
wych, nie mniej ni& 2 sp. 

16) Obowi#zuje zapewnienie 80% miejsc par-
kingowych dla potrzeb prowadzonej dzia$alno'ci 
na w$asnej dzia$ce. Pozosta$e miejsca parkingowe 
nale&y lokalizowa% na s#siednich ulicach za zgod# 
zarz#dcy drogi i dzia$kach s#siednich za zgod# ich 
w$a'cicieli.

17) Dopuszcza si" rozbudow" i przebudow" ist-
niej#cych na dzia$ce obiektów zgodnie z ustaleniami 
planu,

18) Dopuszcza si" zmian" sposobu u&ytkowania 
obiektów istniej#cych zgodnie z przeznaczeniem 
ustalonym w ust"pie 2 i 3.

19) Adaptuje si" istniej#ce na terenach strefy 
obiekty us$ugowe.

7. Dla terenów wydzielonych w strefie, o której 
mowa w ust.1 obowi#zuj# oprócz ustale( ogólnych 
planu i strefy nast"puj#ce ustalenia szczegó$owe:

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem E 
1 KS/U - pow. ok. 1,41 ha 

- dojazd od ulicy W$ostowickiej i ulicy Powi'le - w 
uzgodnieniu z zarz#dc# drogi,

- dopuszcza si" lokalizacj" budynku jednorodzin-
nego na dzia$ce nr 3953 zbli)niaczonego z budyn-
kiem istniej#cym na dzia$ce nr 3951/2,

- teren po$o&ony na obszarze otuliny KPK,
- cz"'% terenu po$o&ona w strefie potencjalnego 

zagro&enia powodzi#. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia wa$ów przeciwpowodziowych teren 
zagro&ony jest zalaniem wodami wezbraniowymi o 
prawdopodobie(stwie wyst"powania raz na 100 lat 
do rz"dnych 122,45 m n.p.m. (uk$ad Kronsztad),

- dla ka&dej projektowanej inwestycji obowi#zuje 
wykonanie bada( gruntu.

2) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem E 
2 KS/U - pow. ok. 0,30 ha 

- dojazd od ulicy W$ostowickiej, ulicy Powi'le i uli-
cy Polskiej Organizacji Wojskowej – po uzgodnieniu 
z zarz#dc# drogi,

- teren po$o&ony w strefie potencjalnego za-
gro&enia powodzi#. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia wa$ów przeciwpowodziowych teren 
zagro&ony jest zalaniem wodami wezbraniowymi o 
prawdopodobie(stwie wyst"powania raz na 100 lat 
do rz"dnych 122,45 m n.p.m. (uk$ad Kronsztad),

- dla ka&dej projektowanej inwestycji obowi#zuje 
wykonanie bada( gruntu.

§ 14.1. Ustala si" tereny strefy zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem MN. 

2. W strefie, o której mowa w ust.1 ustala si" jako 
przeznaczenie podstawowe terenu mieszkalnictwo 
jednorodzinne. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obsza-
rach, o których mowa w ust.1 ustala si":

1) Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urz#-
dzenia infrastruktury technicznej – ogólno miejskie 
i zwi#zane z zagospodarowaniem strefy i komuni-
kacji.  

2) Tereny zieleni rekreacyjnej ogólnodost"pnej.  
3) Us$ugi nieuci#&liwe.
4. Obiekty i urz#dzenia o funkcji dopuszczalnej w 

strefie ustalone w ust. 3 mo&na realizowa% pod wa-
runkiem, &e nie zajmuj# wi"cej ni& 30% powierzchni 
terenów strefy.

5. Na obszarze strefy zabudowy mieszkaniowej 
MN obowi#zuj# nast"puj#ce zasady zagospodaro-
wania terenów i kszta$towania zabudowy: 

1) Maksymalna powierzchnia zabudowy dla te-
renów obj"tych granicami otuliny Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego – 30% powierzchni dzia$ki 
budowlanej lub terenu budowlanego dzia$ki – nie 
wi"cej ni& 300 m2.

2) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla 
terenów obj"tych granicami otuliny Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego – 40% powierzchni dzia$ki 
budowlanej.

3) Maksymalna powierzchnia zabudowy dzia$ki 
budowlanej lub terenu budowlanego dzia$ki terenów 
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pozosta$ych – 40% powierzchni dzia$ki budowlanej.
4) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dzia$ki budowlanej lub terenu budowlanego dzia$ki 
terenów pozosta$ych – 30% powierzchni dzia$ki bu-
dowlanej.

5) Maksymalna wysoko'% budynków mieszkal-
nych - do dwóch kondygnacji nadziemnych (druga 
w poddaszu u&ytkowym).

6) Wysoko'% budynków gospodarczych, gara&o-
wych i o funkcji dopuszczalnej – I kondygnacja nad-
ziemna.

7) Maksymalna wysoko'% kalenicy budynków 
mieszkalnych – 10,0 m.

8) Maksymalna wysoko'% kalenicy budynków go-
spodarczych, gara&owych i o funkcji dopuszczalnej 
– 7,0 m.

9) K#t nachylenia dachów budynków mieszkal-
nych i innych - do 45º.

10) Dla budynków po$o&onych na terenach zale-
wowych dopuszcza si" realizacj" kondygnacji go-
spodarczej do poziomu 122,45 m n.p.m. 

11) Dopuszcza si", z wy$#czeniem terenów za-
lewowych, wysoko'% podpiwniczenia nowych bu-
dynków mieszkalnych do 1,5 m ponad poziom ist-
niej#cego terenu.

12) Na terenie obj"tym granicami otuliny Kazimier-
skiego Parku Krajobrazowego zakazuje si" realizacji 
zabudowy jednorodzinnej o du&ej intensywno'ci tj. 
szeregowej i dywanowej.

13) Na terenie obj"tym granicami otuliny Kazi-
mierskiego Parku Krajobrazowego obowi#zuj# na-
st"puj#ce ograniczenia powierzchni i szeroko'ci 
frontu nowych, projektowanych dzia$ek: 

a) minimalna powierzchnia dzia$ki: 
- 600,0 m2 dla zabudowy wolnostoj#cej i bli)nia-

czej,
b) minimalna szeroko'% frontu dzia$ki: 
- 18,0 m przy zabudowie wolnostoj#cej, 
- 15,0 m przy zabudowie bli)niaczej , 
14) Na pozosta$ym terenie obj"tym planem obo-

wi#zuj# nast"puj#ce ograniczenia powierzchni i sze-
roko'ci frontu nowych, projektowanych dzia$ek: 

a) minimalna powierzchnia dzia$ki: 
- 500,0 m2 dla zabudowy wolnostoj#cej i bli)nia-

czej,
- 300,0 m2 dla zabudowy szeregowej.
b) minimalna szeroko'% frontu dzia$ki: 
- 18,0 m przy zabudowie wolnostoj#cej, 
- 14,0 m przy zabudowie bli)niaczej , 
- 9,0 m przy zabudowie szeregowej. 
15) Na istniej#cych dzia$kach nie spe$niaj#cych 

parametrów podanych w punkcie 14, o powierzchni 
nie mniejszej ni& 300 m2 i szeroko'ci frontu dzia$ki 
nie mniejszym ni& 10,0 m dopuszcza si" lokaliza-
cj" zabudowy bli)niaczej zgodnie z obowi#zuj#cymi 
przepisami.

16) Usytuowanie budynków na dzia$kach zgodnie 
z obowi#zuj#cymi przepisami.

17) Ustala si" nieprzekraczalne linie zabudowy w 
odleg$o'ci od linii rozgraniczenia: 

a) ulicy W$ostowickiej (g$ównej) - 6,0 m,
b) ulicy Kili(skiego (zbiorczej) – 6,0 m÷10,0 m – 

przyj#% wed$ug rysunku planu,
c) ulic lokalnych, dojazdowych – przyj#% wed$ug 

rysunku planu,
d) Ci#gów pieszo-jezdnych – 4,0 m÷5,0 m.
18) Wydzielanie nowych dzia$ek budowlanych 

nale&y wykonywa% uwzgl"dniaj#c dojazd od stro-
ny ulic oraz ci#gów pieszo-jezdnych wyznaczonych 
w planie z zastrze&eniem ust. 5 pkt 19 niniejszego 
paragrafu.

19) Dopuszcza si" mo&liwo'% obs$ugi terenów 
strefy wewn"trznymi ci#gami pieszo-jezdnymi nie 
oznaczonymi na rysunku planu je&eli jest to uzasad-
nione propozycj# podzia$u na dzia$ki budowlane te-
renu ograniczonego drogami.

20) Zakazuje si" lokalizacji dróg wewn"trznych 
obs$uguj#cych zabudow" szeregow# wzd$u& gra-
nic dzia$ek s#siednich, do których dzia$ki zabudowy 
szeregowej s# usytuowane prostopadle lub sko'nie.

21) Dopuszcza si" lokalizacj" na wydzielonych 
dzia$kach gara&y wolnostoj#cych, budynków gospo-
darczych lub gara&owo-gospodarczych wy$#cznie 
jako obiektów towarzysz#cych budynkom miesz-
kalnym usytuowanym na tych dzia$kach. Na jednej 
dzia$ce mo&na lokalizowa% jeden budynek gara&owy 
maksymalnie o dwóch stanowiskach lub jeden bu-
dynek gospodarczy lub jeden budynek gara&owo-
gospodarczy – o powierzchni nie wi"kszej ni& 50 
m2. 

22) Dopuszcza si" us$ugi nieuci#&liwe jako wbu-
dowane w obiekty mieszkalne lub jako obiekty wol-
nostoj#ce (ma$e pawilony handlowe o powierzchni 
zabudowy nie wi"kszej ni& 100 m2) w ramach do-
puszczalnej powierzchni zabudowy dzia$ek okre'lo-
nej w § 14 ust. 5 pkt 1, 2, 3 i 4.

23) Obowi#zuje zakaz stosowania ogrodze( pe$-
nych. 

24) Obowi#zuje stosowanie ogrodze( a&urowych 
– maksymalnie 70% powierzchni pe$nej - o maksy-
malnej wysoko'ci 1,8 m z dopuszczeniem podmu-
rówki do wysoko'ci 0,6 m.

25) Obowi#zuje lokalizacja ogrodze( frontowych 
dzia$ek w liniach rozgraniczenia dróg.

26) Obowi#zuje zachowanie jednolitej kolorystyki 
pokrycia dachów dla wszystkich obiektów kubatu-
rowych w ramach wydzielonej dzia$ki.

27) Zachowanie istniej#cej na obszarze strefy za-
budowy mieszkaniowej, gospodarczej, gara&owej i 
us$ugowej – wed$ug potrzeb w$a'ciciela. Dopuszcza 
si" rozbudow", przebudow", nadbudow", moderni-
zacj" i zmian" sposobu u&ytkowania istniej#cej za-
budowy z zachowaniem ustale( niniejszego planu.

28) Na terenie strefy zakazuje si":
a) wykorzystywania nieczynnych studni jako 

zbiorników 'cieków – szamb,
b)  wprowadzania 'cieków do ziemi i wód po-

wierzchniowych,
c) sk$adowania nawozów, 'rodków ochrony ro'lin 

i innych substancji szkodliwych dla zdrowia bez za-
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bezpieczenia przed wsi#kaniem do gruntu,
d) rolniczego wykorzystywania 'cieków, w tym 

stosowania gnojowicy,
e) korzystania ze studzien, w których woda nie 

nadaje si" do picia.
29) Na terenie strefy nakazuje si":
a) likwidacj" nieczynnych studni do których mog# 

si" dosta% zanieczyszczone wody gruntowe do 
u&ytkowego poziomu wód gruntowych,

b) uporz#dkowanie gospodarki wodno-'ciekowej 
zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami i ustaleniami 
niniejszego planu.

6. Dla terenów wydzielonych w strefie, o której 
mowa w ust.1 obowi#zuj# oprócz ustale( ogólnych 
planu i strefy nast"puj#ce ustalenia szczegó$owe:

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 
MN – pow. ok. 1,15 ha:

- dojazd od ulic Kili(skiego, Kowalskiej, Krzywej i 
S$onecznej.

2)  Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
2 MN – pow. ok. 1,03 ha:

- dojazd od ulic Kowalskiej, Krzywej, Mi$ej i S$o-
necznej.

3) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 
MN - pow. ok. 1,04 ha:

- dojazd od ulic W$ostowickiej, Kowalskiej, Mi$ej i 
S$onecznej.

4) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4 
MN - pow. ok. 0,42 ha:

- dojazd od ulicy W$ostowickiej,
- teren po$o&ony w strefie potencjalnego za-

gro&enia powodzi#. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia wa$ów przeciwpowodziowych teren 
zagro&ony jest zalaniem wodami wezbraniowymi o 
prawdopodobie(stwie wyst"powania raz na 100 lat 
do rz"dnych 122,45 m n.p.m. (uk$ad Kronsztad),

- dla ka&dej projektowanej inwestycji obowi#zuje 
wykonanie bada( gruntu.

5) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
5MN - pow. ok. 1,56 ha:

- dojazd od ulic Kili(skiego, S$onecznej, W$osto-
wickiej, Zbo&owej i Strzemskiego.

6) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 
MN - pow. ok. 0,51 ha:

- dojazd od ulicy Zbo&owej.
7) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7 

MN - pow. ok. 0,30 ha:
- dojazd od ulic Zbo&owej i Strzemskiego.
8) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8 

MN - pow. ok. 1,12 ha:
- dojazd od ulic Kili(skiego, Zbo&owej, Jab$onio-

wej i Wi'niowej.
9) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9 

MN - pow. ok. 0,70 ha:
- dojazd od ulic Kili(skiego, Wi'niowej, Jab$onio-

wej i Malinowej,
- teren projektowanego ci#gu pieszego po zachod-

niej stronie dzia$ek zabudowy szeregowej nale&y 
przeznaczy% na powi"kszenie dzia$ek s#siednich.

10) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
10 MN - pow. ok. 1,81 ha:

- dojazd od ulic Kili(skiego, Malinowej, Jab$onio-
wej i Pi"knej.

11) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
11 MN - pow. ok. 1,79 ha:

- dojazd od ulic Jab$oniowej, Zbo&owej i W$osto-
wickiej.

12) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
12 MN - pow. ok. 0,88 ha:

- dojazd od ulic Jab$oniowej, W$ostowickiej i Pi"k-
nej.

13) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
13 MN - pow. ok. 0,13 ha:

- dojazd od ulic W$ostowickiej i Powi'le,
- cz"'% terenu po$o&ona w strefie potencjalnego 

zagro&enia powodzi#. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia wa$ów przeciwpowodziowych teren 
zagro&ony jest zalaniem wodami wezbraniowymi o 
prawdopodobie(stwie wyst"powania raz na 100 lat 
do rz"dnych 122,45 m n.p.m. (uk$ad Kronsztad),

- dla ka&dej projektowanej inwestycji po$o&onej w 
strefie potencjalnego zagro&enia powodzi# obowi#-
zuje wykonanie bada( gruntu.

14) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
14 MN - pow. ok. 3,02 ha:

- dojazd od ulic W$ostowickiej, Powi'le i ulicy – 
przed$u&enia ulicy Pi"knej,

- cz"'% terenu po$o&ona w strefie potencjalnego 
zagro&enia powodzi#. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia wa$ów przeciwpowodziowych teren 
zagro&ony jest zalaniem wodami wezbraniowymi o 
prawdopodobie(stwie wyst"powania raz na 100 lat 
do rz"dnych 122,45 m n.p.m. (uk$ad Kronsztad),

- dla ka&dej projektowanej inwestycji po$o&onej w 
strefie potencjalnego zagro&enia powodzi# obowi#-
zuje wykonanie bada( gruntu.

15) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
15 MN - pow. ok. 7,34 ha:

- dojazd od ulic Powi'le i Polskiej Organizacji Woj-
skowej,

- teren po$o&ony na obszarze otuliny KPK,
- na dzia$kach spe$niaj#cych warunki § 13 ust. 5 

pkt 10 i wi"kszych maksymalna powierzchnia zabu-
dowy nie mo&e przekracza% 300 m2,

- dla dzia$ek o szeroko'ci nie mniejszej ni& 20,0 m 
dopuszcza si" podzia$y poprzeczne na dwie dzia$ki z 
wydzieleniem dojazdów wewn"trznych do drugiego 
rz"du dzia$ek o minimalnej szeroko'ci 4,0 m lub z 
obs$ug# na zasadzie s$u&ebno'ci.

- teren po$o&ony w strefie potencjalnego za-
gro&enia powodzi#. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia wa$ów przeciwpowodziowych teren 
zagro&ony jest zalaniem wodami wezbraniowymi o 
prawdopodobie(stwie wyst"powania raz na 100 lat 
do rz"dnych 122,45 m n.p.m. (uk$ad Kronsztad),

- dla ka&dej projektowanej inwestycji obowi#zuje 
wykonanie bada( gruntu,

16) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
16 MN - pow. ok. 2,47 ha:



Dziennik Urz"dowy
Województwa Lubelskiego Nr 24 Poz. 564– 1612 –

- dojazd od ulic W$ostowickiej, Powi'le i ulic dojaz-
dowych od strony po$udniowej i pó$nocnej,

- cz"'% pó$nocno-zachodnia terenu po$o&ona w 
strefie potencjalnego zagro&enia powodzi#. W przy-
padku zniszczenia lub uszkodzenia wa$ów prze-
ciwpowodziowych teren zagro&ony jest zalaniem 
wodami wezbraniowymi o prawdopodobie(stwie 
wyst"powania raz na 100 lat do rz"dnych 122,45 
m n.p.m. (uk$ad Kronsztad),

- dla ka&dej projektowanej inwestycji po$o&onej w 
strefie potencjalnego zagro&enia powodzi# obowi#-
zuje wykonanie bada( gruntu.

17) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
17 MN - pow. ok. 2,14 ha:

- dojazd od ulic Jab$oniowej, Pi"knej, W$ostowic-
kiej, Piasecznicy i ci#gów pieszo-jezdnych E3KWX i 
E5KWX.

19) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
18 MN - pow. ok. 2,13 ha:

- dojazd od ulic Kili(skiego, Pi"knej, Jab$oniowej i 
Piasecznicy.

20) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
19 MN - pow. ok. 1,62 ha:

- dojazd od ulic Kili(skiego, Piasecznicy, W$osto-
wickiej i ci#gu pieszo-jezdnego E4KWX.

§ 15.1. Ustala si" obszar strefy terenów zieleni 
parkowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
ZP. 

2. W strefie, o której mowa w ust.1 ustala si" na-
st"puj#ce przeznaczenie podstawowe terenu:

1) Ziele( wysoka i niska urz#dzona.
2) Ziele( wysoka i niska nieurz#dzona.
3) *cie&ki spacerowe, ci#gi piesze i rowerowe.
4) Ma$a architektura.
3. W strefie, o której mowa w ust.1 ustala si" jako 

przeznaczenie dopuszczalne 
1) Urz#dzenia rekreacyjno-wypoczynkowe otwar-

te.
2) Liniowe i punktowe elementy infrastruktury 

technicznej, ogólnomiejskie i lokalne.
3) Parkingi o nawierzchni przepuszczalnej.
4. W strefie, o której mowa w ust.1 ustala si" na-

st"puj#ce zasady u&ytkowania i zagospodarowania :
1) Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
2) Zakaz podzia$ów gruntów nie zwi#zanych z 

funkcj# strefy.
3) Maksymalna powierzchnia parkingów – 30% 

terenu.
4) Obowi#zuje zachowanie skarp, form wypu-

k$ych i wkl"s$ych 'rodowiska abiotycznego – jako 
elementu krajobrazu o du&ych walorach estetyczno 
– krajobrazowych.

5) Obowi#zuje ochrona istniej#cej zieleni wysokiej.
6) Obowi#zuje zachowanie i poprawa stanu rów-

nowagi biologicznej.
5. Dla terenów wydzielonych w strefie, o której 

mowa w ust.1 obowi#zuj# oprócz ustale( ogólnych 
planu i strefy nast"puj#ce ustalenia szczegó$owe:

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
E1ZP - pow. ok. 0,10 ha:

– dojazd od ulicy W$ostowickiej i Powi'le.
2) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

E2ZP - pow. ok. 0,05 ha:
– dojazd od ulicy Pi"knej.

§ 16.1. Dla obs$ugi komunikacyjnej terenu obj"te-
go planem wprowadza si" hierarchiczny uk$ad ulic 
–  klasy G 1/2, Z 1/2 , L 1/2, D jednoprzestrzenne, 
X jednoprzestrzenne ci#gi pieszo-jezdne.

2. Dopuszcza si" w liniach rozgraniczenia ulic 
lokalizacj" 'cie&ek rowerowych – pod warunkiem 
zgodno'ci z obowi#zuj#cymi przepisami.

3. Ustala si" nast"puj#ce zasady zagospodarowa-
nia istniej#cych i projektowanych elementów uk$adu 
komunikacji:

1) Ul. W$ostowicka – g$ówna - klasy G, oznaczona 
na rysunku planu symbolem EKDG:

a) Szeroko'% w liniach rozgraniczenia – istniej#-
ca w granicach urz#dzonej drogi, zmienna od oko-
$o 18,0 m do oko$o 21,0 m – linie rozgraniczenia 
wyznaczone po granicach dzia$ek przylegaj#cych do 
pasa drogowego.

b) Dopuszcza si" lokalizacj" w pasie drogowym 
zatok postojowych.

2) Ul. Kili(skiego – zbiorcza - klasy Z, oznaczona 
na rysunku planu symbolem E1KDZ:

a) Szeroko'% w liniach rozgraniczenia (istniej#ca) 
– 20,0 m,

b) Dopuszcza si" lokalizacj" w pasie drogowym 
zatok postojowych.

3) Ul. Kowalska – zbiorcza - klasy Z, oznaczona 
na rysunku planu symbolem E2KDZ:

a) Szeroko'% w liniach rozgraniczenia (istniej#ca)– 
minimum 20,0 m,

b) Dopuszcza si" lokalizacj" w pasie drogowym 
zatok postojowych.

4) Ulice lokalne, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami od E1KDL do E9KDL

a) Szeroko'% w liniach rozgraniczenia od 12,0 m 
do 20,0 m,

b) Dopuszcza si" lokalizacj" w pasie drogowym 
zatok postojowych.

c) Dla drogi oznaczonej symbolem 7KDL – ul. Pia-
secznica dopuszcza si" na odcinku pomi"dzy ulica-
mi W$ostowick# i Jab$oniow# u&ytkowanie tymcza-
sowe - jako ci#g pieszo-jezdny.

5) Ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku planu 
symbolami od E1KDD do E9KDD: 

a) Szeroko'% w liniach rozgraniczenia od 10,00 
do 12,00 m.

b) Dopuszcza si" lokalizacj" w pasie drogowym 
zatok postojowych.

c) Dla drogi oznaczonej symbolem E9KDD – ul. 
Piasecznica, dopuszcza si" na odcinku pomi"dzy uli-
cami W$ostowick# i Jab$oniow# u&ytkowanie tym-
czasowe - jako ci#g pieszo-jezdny.

6) Ci#gi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami od E1KWX do E5KWX o szeroko'ci 
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minimum 5,0 m,
a) Z uwagi na geometri" skrzy&owania ci#gów z 

ulicami nale&y zastosowa% inny rodzaj nawierzchni 
ni& na ulicach.

b) Dopuszcza si" w$#czenie ci#gów do skrzy&o-
wa( w charakterze wjazdu bramowego.

§ 17.1. Ustala si" tereny strefy przeznaczone na 
lokalizacje wn"trzowych stacji transformatorowych 
oznaczone na rysunku planu symbolem EE

2. Dopuszcza si" lokalizacj" wn"trzowych stacji 
transformatorowych w granicy dzia$ki.

3. Na terenie obj"tym planem dopuszcza si" lo-
kalizacj" nowych stacji transformatorowych wbu-
dowanych w obiekty kubaturowe, s$upowych lub 
wolnostoj#cych – na warunkach dysponenta sieci, 
zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami.

4. Dla terenów wydzielonych w strefie, o której 
mowa w ust. 1 obowi#zuj# ustalenia ogólne planu 
oraz nast"puj#ce ustalenia szczegó$owe: 

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
E1EE - pow. ok. 0,03 ha – dojazd od ulicy Kili(skie-
go. 

2) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
E2EE - pow. ok. 0,015 ha - dojazd od ulicy Powi'le.

3) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
E3EE - pow. ok. 0,04 ha - dojazd od ulicy Kili(skie-
go.

Docelowa powierzchnia terenu, niezb"dna do 
funkcjonowania stacji transformatorowej, okre'lona 
zostanie w uzgodnieniu z dysponentem sieci

ROZDZIA# III

Ustalenia ko,cowe

§18. Wykonanie niniejszej uchwa$y powierza si" 
Prezydentowi Miasta Pu$awy.

§19. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si" 
jednorazow# op$at" od wzrostu warto'ci nierucho-
mo'ci w wysoko'ci 30 %.

§ 20. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wchodzi w &ycie po up$ywie 30 dni od 
daty og$oszenia niniejszej uchwa$y w Dzienniku 
Urz"dowym Województwa Lubelskiego. 

Przewodnicz#cy
Rady Miasta Pu$awy

Zbigniew "liwi!ski
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Za!"cznik Nr 2 

do uchwa!y Nr XLII/386/09 

Rady Miasta Pu!awy

z dnia 26 listopada 2009r. 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WY#O$ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL%DU PROJEKTU ZMIANY

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA „W#OSTOWICE PO#UDNIOWE” SEKTOR E 

 W PU#AWACH NIE UWZGL&DNIONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA

Rozstrzygni'cie

Prezydenta Miasta w 

sprawie rozpatrzenia 

uwag

Rozstrzygni'cie

Rady Miasta 

Za!"cznik do uchwa!y
 Nr XLII/386/09 z dnia

26 listopada 2009r 

Uw

agiLp Data 

wp!ywu

uwagi

Nazwisko i Imi' oraz 

adres zg!aszaj"cego uwagi 

Tre() uwagi Oznaczenie

nieruchomo(ci,

której dotyczy 

uwaga

Ustalenia projektu 

planu dla 

nieruchomo(ci, której 

uwaga dotyczy 

Uwaga

uwzgl!dn

iona

Uwaga

nieuwzgl!dniona

Uwaga

uwzgl!dniona

Uwaga

nieuwzgl!dniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  25.09.09 CZARNECKI Wojciech Przesuni!cie linii 

rozgraniczenia                      ul. 

Piasecznica, oddalenie jej   

od budynku, zaw!"enie pasa 

drogowego

dzia#ka

Nr 3791 

(„MN”, 

„7KDL”) 

Projektowana na 

cz!$ci dzia#ki

ul. Piasecznica o 

szeroko$ci w liniach 

rozgraniczaj%cych

13,0m przebiegaj%ca

ok. 1,0m od rogu 

budynku

mieszkalnego.

Szeroko$& pasa 

drogowego nie ulega 

zmianie w stosunku do 

wyznaczonego w 

obowi%zuj%cym planie. 

uwaga

nieuwzgl!dniona

uwaga

nieuwzgl!dniona
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Za$#cznik Nr 3
do uchwa$y Nr XLII/386/09

Rady Miasta Pu$awy
z dnia 26 listopada 2009r.

ROZSTRZYGNI+CIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRADTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ, KTÓRE NALE,- DO ZADA. W!ASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZGOD-
NIE Z PRZEPISAMI  O FINANSACH PUBLICZNYCH NA OBSZARZE OBJ+TYM ZMIAN- MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA „W!OSTOWICE PO!UDNIOWE” SEKTOR E 
W PU!AWACH

Na zasadach okre'lonych w §11 na okres kie-
runkowy, w ramach  realizacji  niniejszego planu 
przewiduje si" wykonanie inwestycji dotycz#cych 
uzbrojenia komunalnego (nale&#cego do zada( Gmi-
ny) w  dziedzinach: 

• zaopatrzenia w wod":
- budowa sieci wodoci#gowej Ø160 – ok. 1393m.        
• odprowadzenia 'cieków bytowo-gospodarczych:
- budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ø0,20m – ok.1220 m. 
• odprowadzenia  wód opadowych:
- budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczo-

wej Ø0,20m – ok. 390 m. 

Wy&ej podane planowane elementy uzbrojenia fi-
nansowane b"d#:

- Ze 'rodków w$asnych gminy
- Z dotacji
- Z kredytów i po&yczek komercyjnych
- Z kredytów i po&yczek preferencyjnych
- Wy&ej wymienione planowane inwestycje mog# 

by% równie& finansowane z innych nie wymienio-
nych powy&ej )róde$ oraz ze 'rodków prywatnych.

Zestawienie przewidywanych, podstawowych elementów uzbrojenia 

komunalnego w odniesieniu do projektowanych ci!gów

komunikacyjnych w granicach obszaru obj"tego planem 

„W#OSTOWICE  PO#UDNIOWE” SEKTOR E 

Ni!ej podane planowane elementy uzbrojenia finansowane b"d# z bud!etu gminy. 

1. Zaopatrzenie w wod!
Sie$ wodoci#gowa

Symbol
planu

D"ugo#$
 [ m ] 

%rednica
Ø [ mm ] 

E8KDL ~130

E4KWX ~80 

E3KDL  ~100 

E9KDL           ~100 

E9KDD            ~90 

E8KDD ~200 

Na zachód od 
ul. Powi%le

~775

Na
przed&u!eniu

         ~110

160

E6KDD

!  ~1585                 160
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2. Kanalizacja sanitarna 
Przewody grawitacyjne 

Symbol
planu

D!ugo"#
[ m ] 

$rednica
                Ø [ m ] 

E9KDL  ~100 

E9KDD ~90

E4KWX ~80 

E8KDL ~130 

Na zachód od 
ul. Powi!le

~770

E3KDL            ~50 

Ø 0,20 

!      ~1220 Ø 0,20 

3. Kanalizacja deszczowa 
Przewody grawitacyjne 

Symbol
planu

D!ugo"#
[ m ] 

$rednica
Ø [ m ] 

E4KWX  ~80 

E8KDL  ~120 

E9KDL ~100 

E9KDD ~90 

Ø 0,30 

!      ~390 Ø 0,30 


