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UCHWADA NR XL/374/09

 RADY MIASTA CHEDM

	z	dnia	29	papdziernika	2009	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta CheEm dla 
obszaru w rejonie ulicy Kolejowej

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	i	art.	40	ust.	1	
ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.o	samorządzie	gmin-
nym	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2001	r.	Nr	142	poz.	
1591	 z	 pópniejszymi	 zmianami)	 oraz	 art.	 20	 ust.	
1	 ustawy	 z	 dnia	27	marca	2003	 r.	 o	 planowaniu	
i	 zagospodarowaniu	 przestrzennym	 (Dz.	 U.	 Nr	 80	
poz.	717	z	pópniejszymi	zmianami)	oraz	uchwaEy	Nr	
XXV/236/08	z	dnia	28	sierpnia	2008	r.	w	sprawie	
przystąpienia	 do	 sporządzenia	 zmiany	 miejscowe-
go	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 Mia-
sta	 CheEm	 dla	 obszaru	 w	 rejonie	 ulicy	 Kolejowej,	
uchwala	co	następuje:

§	 1.	 Po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 z	 ustaleniami	
Studium	 uwarunkowaG	 i	 kierunków	 zagospodaro-
wania	przestrzennego	Miasta	CheEm,	uchwalonego	
uchwaEą	Nr	XIV/203/99	Rady	Miejskiej	w	CheEmie	
z	dnia	9	grudnia	1999	r.,	z	pópniejszymi	zmianami,	
uchwala	 się	 zmianę	 miejscowego	 planu	 zagospo-
darowania	przestrzennego	miasta	CheEm,	uchwalo-
nego	uchwaEą	Nr	XXXVII/466/01	Rady	Miejskiej	w	
CheEmie	z	dnia	28	grudnia	2001	r.	 (Dz.	Urz.	Woj.	
Lub.	z	2002	r.	Nr	7	poz.	255),	dla	rejonu	ulicy	Ko-
lejowej,	w	granicach	oznaczonych	na	rysunku	planu	
stanowiącym	zaEącznik	do	niniejszej	uchwaEy.

§	2.	Integralne	czę[ci	zmiany	miejscowego	planu	
zagospodarowania	 przestrzennego	 miasta	 CheEm,	
zwanej	 dalej	 w	 tre[ci	 uchwaEy	 ｧplanem	 miejsco-
wymｦ	stanowią:

1)	ustalenia	planu	będące	tre[cią	niniejszej	uchwaEy;
2)	 rysunek	 planu	 sporządzony	 w	 skali	 1:1000	 -	

zaEącznik	Nr	1;
3)	rozstrzygnięcie	Rady	Miasta	CheEm	o	sposobie	

rozpatrzenia	 uwag	do	 projektu	 zmiany	 planu	miej-
scowego	-	zaEącznik	Nr	2;

4)	rozstrzygnięcie	Rady	Miasta	CheEm	o	sposobie	
realizacji	zapisanych	w	planie	miejscowym	inwesty-
cji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	które	nalerą	
do	zadaG	wEasnych	gminy	oraz	zasadach	ich	finan-
sowania	-	zaEącznik	Nr	3.

§3.1.	Rysunek	planu	odnosi	ustalenia	zawarte	w	
tek[cie	planu	do	terenu	objętego	granicami	opraco-
wania.	

2.	 Graficznymi	 ustaleniami	 planu	 są	 następują-
ce	 oznaczenia	 zawarte	 na	 rysunku	 planu	 w	 skali	
1:1000:

1)	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wielorodzin-
nej,	oznaczone	symbolem	MW;

2)	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzin-
nej,	oznaczone	symbolem	MN;

3)	 tereny	zabudowy	usEugowej,	oznaczone	sym-
bolem	U;

4)	 tereny	zabudowy	usEugowo	｠	mieszkaniowej,	
oznaczone	symbolem	U/MN;

5)	 teren	 zabudowy	 usEugowo	 ｠	 produkcyjnej,	
oznaczony	symbolem	U/P;

6)	teren	specjalny	｠	zakEad	karny,	oznaczony	sym-
bolem	IS;

7)	tereny	komunikacji:
a)	droga	publiczna,	oznaczona	symbolem	KD:
-	zbiorcza,	oznaczona	symbolem	KDZ;
-	dojazdowa,	oznaczona	symbolem	KDD;
b)	droga	wewnętrzna,	oznaczona	symbolem	KDW;
c)	tereny	parkingów,	oznaczone	symbolem	KS.
8)	 teren	 stacji	 transformatorowej,	 oznaczony	

symbolem	E;
9)	inne	obowiązujące	ustalenia	graficzne:
a)	granica	strefy	ochrony	konserwatorskiej;
b)	granica	strefy	ochrony	po[redniej,	zewnętrznej	

ujęcia	wody	ｧBarieraｦ;
c)	 linie	 rozgraniczające	 tereny	 o	 rórnych	 funk-

cjach;
d)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy;
e)	proponowane	zasady	podziaEu	terenów;
f)	granica	opracowania.

§	4.1.	Plan	miejscowy	okre[la:
1)	przeznaczenie	terenów	oraz	linie	rozgraniczają-

ce	tereny	o	rórnych	funkcjach	lub	rórnych	zasadach	
zagospodarowania;

2)	zasady	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzen-
nego;

3)	 zasady	 ochrony	 [rodowiska,	 przyrody,	 krajo-
brazu	i	dziedzictwa	kulturowego;

4)	parametry	i	wskapniki	ksztaEtowania	zabudowy	
oraz	zagospodarowania	terenu,	w	tym	linie	zabudo-
wy,	 gabaryty	 obiektów	 i	wskapniki	 intensywno[ci	
zabudowy;

5)	zasady	i	warunki	podziaEu	nieruchomo[ci;
6)	 szczególne	 warunki	 zagospodarowania	 tere-

nów;
7)	 zasady	 modernizacji,	 rozbudowy	 i	 budowy	

obiektów	 komunikacji	 i	 urządzeG	 	 infrastruktury	
technicznej;

8)	sposób	tymczasowego	urytkowania	terenów.
2.	 Nie	 ustala	 się	 wymagaG	 lub	 ograniczeG	 ze	

względu	na	niewystępowanie	przedmiotu	tych	usta-
leG	w	obszarze	opracowania	w	odniesieniu	do:
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1)	ochrony	zabytków	i	dóbr	kultury	wspóEczesnej;
2)	ksztaEtowania	przestrzeni	publicznej;
3)	granic	 i	 sposobu	zagospodarowania	obiektów	

lub	terenów:
a)	górniczych;
b)	nararonych	na	niebezpieczeGstwo	powodzi;
c)	zagroronych	osuwaniem	się	mas	ziemnych.

§	5.	Przedmiotem	regulacji	planu	miejscowego	są:
1)	warunki	 i	zasady	regulacji	przestrzennej	zago-

spodarowania	 caEego	 obszaru	 	 opracowania	 oraz	
ksztaEtowanie	Eadu	przestrzennego	okre[lone	w	for-
mie	ustaleG	ogólnych	zawartych	w	§	7	-	§	10;

2)	warunki	 zabudowy	 i	przestrzennego	zagospo-
darowania	dla	wyodrębnionych	obszarów	o	 jedno-
rodnych	lub	Eączonych	funkcjach,	okre[lone	w	for-
mie	ustaleG	szczegóEowych	zawartych	w	§	11	-	§	
23;

3)	 ustalenia	 graficzne,	 stanowiące	 przestrzenną	
regulację	 uwarunkowaG,	 przedstawione	 w	 formie	
rysunku	planu	w	skali	1:1000.

§	 6.	 Celem	 regulacji	 zawartych	 w	 ustaleniach	 i	
rysunku	planu	jest:

1)	uporządkowanie	formalne	i	przestrzenne	(funk-
cjonalne)	 zagospodarowania	 miejskiego	 placu	 z	
przeznaczeniem	dla	wszechstronnej	 obsEugi	 komu-
nikacyjnej	dworca	kolejowego;

2)	 udostępnienie	 do	 zagospodarowania	 terenu	 o	
funkcjach	usEugowo	｠	produkcyjnych,	wydzielone-
go	z	obszaru	zakEadu	karnego	przy	ul.	Kolejowej;

3)	ustalenie	wEa[ciwej,	mieszkaniowej	funkcji	dla	
terenu	 zabudowanego	 budynkami	 mieszkalnymi	
wielorodzinnymi,	 poEoronego	 przy	 ul.	 Kolejowej,	
okre[lonego	 w	 obowiązującym	 dotychczas	 planie	
jako	tereny	kolejowe;

4)	okre[lenie	sposobu	zagospodarowania	dla	tere-
nu	poEoronego,	pomiędzy	ul.	Warzywną,	a	granicą	
zakEadu	karnego.

§	 7.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 ochrony	 i	
ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego:

1)	zapewnienie	 jako[ci	 i	estetyki	zabudowy	oraz	
zagospodarowania	terenów	poprzez:

a)	wyznaczenie	linii	zabudowy;
b)	 stonowania	 kolorystyki	 elewacji	 i	 pokryć	 da-

chowych;
c)	okre[lenie	zasad	ksztaEtowania	bryE	budynków	

(gabarytów,	ukEadu	dachów	itp.)	wg	ustaleG	szcze-
góEowych	dla	wyodrębnionych	zespoEów	zabudowy.

2)	realizację	szyldów	i	reklam	zgodnie	z	ustalenia-
mi:

a)	dopuszcza	się	realizację	szyldów	i	reklam	zwią-
zanych	 wyEącznie	 z	 dziaEalno[cią	 jaka	 jest	 prowa-
dzona	w	budynku,	na	którym	mają	być	one	umiesz-
czone;

b)	 szyldy	 i	 reklamy	 mogą	 być	 umieszczane	 na	
[cianach	budynków	w	kondygnacji	parteru,	a	takre	
na	ogrodzeniach	dziaEek	usEugowych.

3)	realizację	ogrodzeG	od	strony	dróg	publicznych	
wg	ustaleG	szczegóEowych	dla	poszczególnych	te-
renów.

4)	na	terenach	obiektów	publicznie	dostępnych	tj.	
ulicach,	placach	itp.	ustala	się	nakaz	dostosowania	
sposobu	ich	zagospodarowania	do	potrzeb	osób	nie-
peEnosprawnych.

§	8.	Zasady	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	krajo-
brazu	i	dziedzictwa	kulturowego:

1)	uwarunkowania	ekofizjograficzne	 terenu	obję-
tego	opracowaniem	planu	 	miejscowego	wykazują	
jego	przydatno[ć	do	wykorzystania	dla	funkcji	przy-
jętych	w	tym	planie.

2)	w	celu	utrzymania	 jako[ci	[rodowiska	lub	na-
wet	ewentualnej	jego	poprawy,	ustala	się	następu-
jące	rygory	urytkowania	terenów:

a)	teren	objęty	opracowaniem	poEorony	jest	w	Ob-
szarze	Najwyrszej	Ochrony	(ONO)	GEównego	Zbior-
nika	Wód	Podziemnych	Nr	407	CheEm	｠	Zamo[ć,	a	
takre	niemal	w	caEo[ci	w	strefie	ochrony	po[redniej,	
zewnętrznej	komunalnego	ujęcia	wody	ｧBarieraｦ	i	z	
tego	powodu	musi	być	wyposarony	w	peEny	zakres	
urządzeG	infrastruktury	sanitarnej,	tj.	sieć	wodocią-
gową,	sieć	kanalizacji	sanitarnej	i	deszczowej;

b)	wprowadza	się	zakaz	odprowadzania	wód	opa-
dowych	z	terenów	utwardzonych	bezpo[rednio	do	
gruntu;

c)	zakazuje	się	lokalizacji	obiektów	mogących	sta-
nowić	potencjalne	 zagrorenie	dla	 jako[ci	 zasobów	
wód	podziemnych;

d)	gospodarka	odpadami	nie	more	zagrarać	[ro-
dowisku,	obowiązuje	selektywna	zbiórka	odpadów	
w	 miejscu	 powstawania,	 gromadzenia	 ich	 w	 spe-
cjalnych	pojemnikach	i	kierowanie	do	recyklingu	na	
skEadowisko	odpadów,	zgodnie	z	gminnym	planem	
gospodarki	odpadami;

e)	 dziaEalno[ć	 związana	 z	 urytkowaniem	 terenu	
nie	more	oddziaEywać	ujemnie	na	obszar	poza	gra-
nicą	dziaEki,	do	której	urytkownik	ma	tytuE	prawny;

f)	obowiązuje	zakaz	przekroczenia	dopuszczalne-
go	poziomu	haEasu,	emisji	gazów	i	pyEów,	okre[lo-
nego	odrębnymi	przepisami,	dla	terenów	budownic-
twa	mieszkaniowego.

3)	 dla	 zachowania	 walorów	 krajobrazowych	 ob-
szaru	 i	ochrony	 istniejących	walorów		dziedzictwa	
kulturowego,	wprowadza	się	następujące	ustalenia:

a)	w	maksymalnym	stopniu	nalery	zachować	ist-
niejący	 stary	 drzewostan	 oraz	 uzupeEnić	 fragmen-
ty	zieleni	poprzez	zasadzenia	drzew	szczepionych	i	
krzewów,	gEównie	wzdEur	ulic,	przy	parkingach	oraz	
na	 terenach	 biologicznie	 czynnych	 wyznaczanych	
dziaEek;

b)	 przyjmuje	 się	 zasadę	 ochrony	 kompozycyjnej	
osi	 widokowej	 zaEorenia	 urbanistycznego,	 prze-
biegającej	 od	 budynku	 dawnej	 dyrekcji	 kolejowej,	
wzdEur	al.	MarszaEka	Józefa	PiEsudskiego,	w	kierun-
ku	dworca	kolejowego;

c)	nakazuje	się	ochronę	poEudniowej	czę[ci	pasa	
drogowego	 ul.	 Kolejowej,	 (terenu	 poEoronego	
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wzdEur	granicy	strefy	ochrony	konserwatorskiej,	na	
odcinku	250	m	-	symetrycznie	od	osi	al.	MarszaEka	
Józefa	 PiEsudskiego),	 przed	 lokalizacją	 przypadko-
wych	kiosków,	obiektów	reklamowych	itp.;

d)	 postuluje	 się	 uksztaEtowanie	 zachodniej	 pierzei	
placu	dworcowego	poprzez	lokalizację	obiektu	publicz-
nie	dostępnego	o	charakterze	usEugowym	i	wysokich	
walorach	architektonicznych,	na	terenie	przylegEym	do	
placu	(poEoronym	poza	obszarem	opracowania	zmiany	
planu	zagospodarowania	przestrzennego).

§	 9.	 Zasady	 modernizacji,	 rozbudowy	 i	 budowy	
obiektów	komunikacji	oraz	zasady	obsEugi	komuni-
kacyjnej	terenów:

1)	tereny	urządzeG	komunikacyjnych:
a)	 ustala	 się	 podstawowe	 przeznaczenie	 terenu	

na:
-	urządzenia	komunikacji	zbiorczej,
-	obiekty	usEug	technicznych	motoryzacji	oraz	sta-

cji	paliw,
-	parkingi,
-	zespoEy	garary.
b)	w	zagospodarowaniu	terenów	urządzeG	komu-

nikacyjnych	dopuszcza	się:
-	urządzanie	zieleni,
-	lokalizację	urządzeG	infrastruktury	technicznej.
2)	tereny	przeznaczone	na	ulice	ukEadu	drogowe-

go	miasta:
a)	w	zagospodarowaniu	terenów	w	pasach	drogo-

wych	dopuszcza	się:
-	urządzanie	zieleni,
-	 lokalizację	 urządzeG	 komunikacyjnych,	 parkin-

gów,	 pasów	 postojowych,	 wiat,	 przystanków	 ko-
munikacji	miejskiej,	elementów	oznakowania	dróg,

-	lokalizację	urządzeG	infrastruktury	technicznej.
b)	dla	poszczególnych	klas	ulic	obowiązują	nastę-

pujące	 warunki	 zagospodarowania	 przestrzennego	
terenu:

-	 zaleca	 się	 dokonywanie	 nasadzeG	 zieleni	 izola-
cyjnej,	w	szczególno[ci	krzewów	wzdEur	ulic,

-	przy	projektowaniu		 i	wykonywaniu	ulic	nalery	
uwzględnić	 uwarunkowania	 przyrodnicze	 oraz	 dą-
ryć	do	ograniczenia	negatywnego	wpEywu	ulicy	na	
przyrodę,	krajobraz,	grunty	rolne	 i	 le[ne	w	jej	oto-
czeniu,

-	na	terenach	zabudowanych,	gdzie	uksztaEtowa-
na	 zostaEa	 linia	 zabudowy,	dopuszcza	 się	 lokalizo-
wanie	budynków	przeznaczonych	na	pobyt	ludzi	w	
odlegEo[ci	wyznaczonej	przez	pierzeję,

-	 ustala	 się	 urządzenie	 przystanków	 komunikacji	
miejskiej	i	ciągów	pieszych	przystosowanych	do	po-
trzeb	osób	niepeEnosprawnych,

-	szeroko[ć	samodzielnego	ciągu	pieszego	nie	po-
winna	być	mniejsza	nir	2	m,	obowiązuje	urządzanie	
przej[ć	pieszych	z	towarzyszącą	zielenią.

3)	 gEównym	 elementem	 obsEugi	 komunikacyjnej	
terenów	w	 obszarze	 opracowania	 jest	 odcinek	 ul.	
Kolejowej	w	kl.	Z	 Eączący	się	w	swojej	zachodniej	
czę[ci	z	al.	MarszaEka	PiEsudskiego	i	z	wyjazdem	z	
placu	przy	dworcu	kolejowym;

4)	obsEugę	komunikacyjną	bezpo[rednią	 terenów	
projektowanej	 zabudowy	 mieszkaniowej	 i	 usEugo-
wej	 zapewniają:	 istniejąca	 ul.	Warzywna	02-KDD,	
dojazdowa	oraz	drogi	wewnętrzne	w	obszarze	za-
budowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	5-MN	i	usEu-
gowo-mieszkaniowej	2-U/MN;

5)	dojazd	do	zakEadu	karnego	i	wydzielonego	z	jego	
obszaru,	 terenu	 usEugowo	 ｠	 produkcyjnego	 7-U/P	
zapewnia	istniejąca	droga	wewnętrzna	03-KDW	ze	
stanowiskami	postojowymi	dla	samochodów.

6)	 odrębnym	 elementem	 obsEugi	 komunikacyjnej	
jest	 plac	 przy	 dworcu	 kolejowym	 (9-KS),	 peEniący	
funkcje:

a)	 obsEugi	 parkingowej	 dla	 samochodów	 osobo-
wych	｠	minimum	40	stanowisk	postojowych;

b)	 dojazdu	 do	 dworca	 autobusów	 komunikacji	
miejskiej	｠	4	stanowiska	postojowe;

c)	podjazdu	pod	dworzec	taksówek	i	samochodów	
osobowych	｠	miejsca	podjazdu	dla	8	samochodów;

d)	postój	taksówek	｠	6	stanowisk.
7)	plac	przy	dworcu	kolejowym	Eączy	się	z	miej-

skim	ukEadem	ulic	poprzez	skrzyrowanie	z	ul.	Kole-
jową	i	al.	MarszaEka	Józefa	PiEsudskiego.

8)	 poza	 parkingiem	 na	 placu	 przy	 dworcu	 kole-
jowym,	wyznaczono	miejsca	postojowe	dla	samo-
chodów	osobowych	na	parkingu	ogólnodostępnym	
oznaczonym	 symbolem	 10｠KS	 przy	 ul.	 Warzyw-
nej,	a	takre	na	terenie	oznaczonym	jako	droga	we-
wnętrzna	03｠KDW,	o	 Eącznej	pojemno[ci	ok.	100	
stanowisk	parkingowych.

§10.	Zasady	modernizacji	i	rozbudowy	infrastruk-
tury	technicznej:

1)	teren	objęty	planem	miejscowym	wyposarony	
jest	w	urządzenia	infrastruktury		technicznej,	które		
czę[ciowo	rozbudowane	wraz	z	odcinkami	projekto-
wanymi	zapewnią	peEne	potrzeby	obszaru	w	zakre-
sie	uzbrojenia	technicznego;

2)	 realizowana	 zabudowa	more	być	przyEączona	
do	poszczególnych	sieci	na	warunkach	okre[lonych	
przez	ich	zarządców;

3)	 ustala	 się	 następujące	 zasady	 rozwoju	 syste-
mów	infrastruktury	technicznej:

a)	 w	 zakresie	 zaopatrzenia	 w	 wodę	 zakEada	 się	
zasilanie	obszaru	z	istniejącej	miejskiej	sieci	wodo-
ciągowej	przebiegającej		w	pasach	drogowych	ulic	
Kolejowej	i	Warzywnej	oraz	na	terenach	nowej	za-
budowy	usEugowej	 i	mieszkaniowej	oraz	z	odcinka	
projektowanego	stanowiącego	odgaEęzieni	od	sieci	
w	 ul.	 Kolejowej,	 przebiegającego	 wzdEur	 wschod-
niej	 granicy	 zakEadu	karnego	 i	 zamykającego	pętlę	
w	 kierunku	 koGcówki	 istniejącej	 sieci	 w	 pasie	 ul.	
Warzywnej;

b)	 odprowadzenie	 [cieków	 sanitarnych	 do	 miej-
skiego	systemu	oczyszczania:

-	z	terenów	zabudowy	istniejącej	od	kanaEów	f200	
i	f250	biegnących	w	pasie	drogowym	ul.	Kolejowej	
oraz	f200	w	pasie	ul.	Warzywnej.

-	z	terenów	nowej	zabudowy	usEugowej	i	mieszka-
niowej	poprzez	projektowane	odcinki	sieci	przebie-
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gające	wzdEur	drogi	wewnętrznej	04-KDW	na	odcin-
ku	 terenów	 usEugowo	 ｠	 mieszkaniowych	 2-U/MN	
do	kanaEu	f250	w	ul.	Kolejowej,	poEudniowym	od-
cinkiem	ul.	Warzywnej	do	kanaEu	sanitarnego	f500	
biegnącego	wzdEur	dolinki	denudacyjno	-	erozyjnej	
(ogródków	dziaEkowych).

c)	 odprowadzenie	 wód	 opadowych	 poprzez	 ko-
nieczne	 do	 zrealizowania	 odcinki	 sieci	 kanalizacji	
deszczowej:

-	projektowane	w	pasie	drogowym	ul.	Kolejowej	i	
obszarze	placu	dworcowego,	Eączące	się	z	koGców-
ką	istniejącego	kanaEu	deszczowego,	przebiegające-
go	w	pasie	al.	MarszaEka	Józefa	PiEsudskiego;

-	 projektowane	 w	 pasie	 drogowym	 ul.	 Warzyw-
nej	z	odgaEęzieniami	zbierającymi	wody	opadowe	z	
rejony	drogi	wewnętrznej	04-KDW	oraz	z	terenów	
zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	i	odprowa-
dzającymi	je	do	kanaEu	deszczowego	f500	przebie-
gającego	 po	 stronie	 poEudniowej	 obszaru,	 wzdEur	
ogródków	dziaEkowych.

d)	zaopatrzenie	w	energię	cieplną	z	lokalnych	pró-
deE	 ciepEa	 opalanych	 paliwem	 ekologicznym	 (gaz	
ziemny,	energia	elektryczna,	olej	opaEowy)	lub	wa-
riantowo	 z	miejskiej	 sieci	 ciepEowniczej	 przebiega-
jącej	 w	 odlegEo[ci	 50	 m	 od	 poEudniowej	 granicy	
terenu	opracowania;	o	wyborze	wariantu	powinien	
decydować	rachunek	ekonomiczny	uwzględniający	
koszty	realizacji	i	eksploatacji.

e)	 zaopatrzenie	 w	 energię	 elektryczną	 poprzez	
istniejące	 i	projektowane	sieci	elektroenergetyczne	
zasilane	 z	 istniejących	 stacji	 transformatorowych,	
poEoronych:	przy	ul.	Warzywnej		 (oznaczono	sym-
bolem	8-E),	 na	 terenie	 zakEadu	 karnego	 oraz	 poza	
obszarem	opracowania	na	 terenach	osiedla	miesz-
kaniowego.

f)	 realizacje	 nowych	 sieci	 elektroenergetycznych	
ustala	się	wyEącznie	jako	sieci	kablowych,	dla	któ-
rych	nalery	zachować	odpowiednie	rezerwy	terenu	
w	pasach	drogowych	ulic,	dróg	wewnętrznych	lub	
ciągów	i	przej[ć	pieszych,

g)	zakazuje	się	wprowadzania	nasadzeG	oraz	skEa-
dowania	materiaEów	w	pasach	technicznych	linii	ka-
blowych	[redniego	i	niskiego	napięcia	na	szeroko[ci	
4	m,

h)	zaopatrzenie	w	gaz	z	sieci	gazowych:
-	istniejącej	w	pasie	drogowym	ul.	Kolejowej,	we	

wschodnim	jej	odcinku;
-	projektowanych	niemal	na	caEym	obszarze	obję-

tym	planem	miejscowym,	dla	których	nalery	zacho-
wać	odpowiednie	rezerwy	terenu	w	pasach	drogo-
wych.

i)	w	zakresie	telefonii	stacjonarnej	ustala	się:
-	wyposarenie	obszaru	w	sieć	kablowych	linii	te-

lefonicznych,
-	morliwo[ć	rozbudowy	istniejącego	ukEadu	sieci,
-	 konieczno[ć	 zachowania	 rezerw	 terenu	 w	 pa-

sach	drogowych	ulic	i	dróg	wewnętrznych	dla	reali-
zacji	nowych	odcinków	sieci,

-	 morliwo[ć	 realizacji	 sieci	 w	 formie	 kanaEów	
zbiorczych,

-	morliwo[ć	budowy	(przebudowy)	sieci	poza	te-
renami	publicznymi,	pod	warunkiem	uzyskania	zgo-
dy	wEa[cicieli	terenów.

§	11.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	1-MW	przyjmuje	się,	jako			obowiązujące	
następujące	ustalenia:

1)	przeznaczenie	terenu	｠	zabudowa	mieszkanio-
wa	wielorodzinna;

2)	zasady	ksztaEtowania	zabudowy	i	zagospodaro-
wania	terenu	-	parametry	i	wskapniki:

a)	 dopuszcza	 się	 adaptację	 istniejącej	 zabudowy	
mieszkaniowej;

b)	 w	 przypadku	 zaistnienia	 warunków	 realizacji	
na	tym	terenie	nowej	zabudowy	mieszkaniowej	(np.	
dekapitalizacja	istniejących	budynków,	wypadek	lo-
sowy	itp.)	nalery	ją	realizować	zgodnie	z	ustalenia-
mi	niniejszego	planu	miejscowego;

c)	wyznacza	się	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	
w	odlegEo[ci	20,0	m	od	krawędzi	jezdni	ul.	Kolejo-
wej	oraz	10,0	m	od	granicy	terenów	kolejowych;

d)	 dla	 ewentualnych	 nowych	 budynków	 ustala	 się	
wysoko[ć	3	kondygnacji	nadziemnych	tj.	max.	14,0	m.

e)	dopuszcza	się	realizację	wolnostojących	budyn-
ków	gararowych	lokalizowanych	w	gEębi	terenu,	od	
strony	terenów	kolejowych;

f)	dachy	budynków	mieszkalnych	wielospadowe;
g)	pokrycie	dachów	｠	blachodachówka,	w	kolorze	

dachówki	ceramicznej;
h)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-

wy	mieszkaniowej	okre[la	się	na	0,40;
i)	minimalna	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	 ｠	

50%	powierzchni	terenu;
j)	nalery	zapewnić	wysoką	jako[ć	architektonicz-

ną	budynków	m.in.	poprzez	stosowanie	materiaEów	
wykoGczeniowych	odpowiedniej	klasy	｠	dopuszcza	
się	stosowanie	szlachetnych	tynków	w	jasnych	od-
cieniach	 z	 morliwo[cią	 stosowania	 na	 elewacjach	
elementów	trwaEych	okEadzin;

3)	zasady	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	dojazd	gospodarczy	do	budynków	i	do	miejsc	

postojowych	 dla	 samochodów	 osobowych	 z	 ulicy	
Kolejowej,	jako	wspólny	dla	caEego	terenu;

b)	w	granicach	terenu	nalery	wyznaczyć	miejsca	
postojowe	 samochodów	 w	 ilo[ci	 minimum	 jedno	
miejsce	postojowe	na	jedno	mieszkanie;	

4)	 uzbrojenie	 terenu	 w	 zakresie	 infrastruktury	
technicznej:

a)		przyEączenie	do	sieci	przebiegających	w	pasie	
drogowym	ul.	Kolejowej:

-	sieć	wodociągowa	f200;
-	kanaE	sanitarny	f250;
-	 zaopatrzenie	 w	 energię	 elektryczną	 zgodnie	 z	

warunkami,	które	okre[li	zarządca	sieci	na	wniosek	
inwestora;

-	sieć	gazowa	｠	w	poEudniowej	czę[ci	pasa	dro-
gowego;

-	 sieć	 ciepEownicza	 ｠	 doprowadzona	 do	 budyn-
ku	mieszkalnego	o	3	 kondygnacjach	na	dziaEce	nr	
215/26.
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b.	w	zakresie	kanalizacji	deszczowej	｠	po	zrealizo-
waniu	kanaEu	w	pasie	drogowym

ul.	Kolejowej	01-KDZ	woda	opadowa	z	powierzch-
ni	utwardzonych	na	terenie	dziaEki	powinna	być	od-
prowadzana	do	tego	kanaEu.

5)	obowiązuje	maksymalne	zachowanie	istniejące-
go	drzewostanu,	z	uzupeEnieniem	go	o	nowe	nasa-
dzenia,	szczególnie	w	czę[ci	póEnocnej	terenu	jako	
zieleG	izolacyjna	od	terenów	kolejowych.

§	12.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	2-U/MN	przyjmuje	się	jako	obowiązujące	
następujące	ustalenia:

1)	przeznaczenie	terenu:
a)	usEugi	nieuciąrliwe;
b)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna.
2)	zasady	ksztaEtowania	zabudowy	i	zagospodaro-

wania	terenu	｠	parametry	i	wskapniki:
a)	 zabudowa	 usEugowa	 (usEugi	 nieuciąrliwe)	 po-

wiązana	z	budynkami	mieszkalnymi	lub	w	parterach	
tych	budynków;

b)	linia	zabudowy	wg	ustalenia	na	rysunku	planu	-	
15	m	od	krawędzi	jezdni	ul.	Kolejowej;

c)	liczba	kondygnacji:
-	budynku	mieszkalnego	｠	dwie	kondygnacje	nad-

ziemne	w	tym	jedna	w	poddaszu	urytkowym;
-	czę[ci	usEugowej	｠	jedna	kondygnacja	nadziem-

na	z	morliwo[cią	dodatkowych	pomieszczeG	gospo-
darczych	 lub	urytkowych	w	kondygnacji	podziem-
nej;

d)	maksymalna	wysoko[ć	budynku	mieszkalnego	
9,0	m;

e)	dopuszcza	się	morliwo[ć	lokalizacji	wolnostoją-
cych	budynków	gararowo	-	gospodarczych	w	gEębi	
dziaEek;

f)	dachy	budynków	mieszkalnych,	wielospadowe	
lub	dwuspadowe	w	ukEadzie	kalenicowym	(kalenica	
równolegEa	do	ciągu	pieszego	05-KP)	o	nachyleniu	
poEaci	pod	kątem	35o	-	45o	przy	jednakowym	spad-
ku	gEównych	poEaci	dachu;

g)	 pokrycie	 dachu	 ｠	 dachówka	 ceramiczna	 lub	
cementowa,	blachodachówka	w	kolorze	dachówki	
ceramicznej,	szarym	lub	brązowym;

h)	 maksymalna	 powierzchnia	 zabudowy	 -	 40%	
powierzchni	dziaEki;

i)	powierzchnia	dziaEek	w	granicach	500	-	850	m2;
j)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 nie	

mniejszy	nir	50%	powierzchni	dziaEki	budowlanej;
k)	wykoGczenie	elewacji:
-	tynki	w	kolorach	jasnych	(odcienie	beru);
-	dopuszcza	się	wykoGczenie	elementów	elewacji	

okEadzinami	trwaEymi	 jak:	kamieG,	ceramika,	 imita-
cje,	kamienia,	drewno	(z	wyEączeniem	blach	i	paneli	
z	tworzyw	PCV);

l)	 ogrodzenia	 dziaEek	 arurowe,	 o	 wysoko[ci	 nie	
przekraczającej	 1,6	 m	 realizowane	 w	 granicach	
dziaEek.

-	od	strony	ulic	sEupki	ogrodzeG	murowane,	wy-
kaGczane	okEadzinami	trwaEymi	z	cegEy,	klinkieru	lub	
kamienia,	wypeEnienie	przestrzeni,	między	sEupkami	

z	profili	metalowych,	sztachet	drewnianych,	siatek	
ocynkowanych	w	ramach	z	kątownika.	Zakazuje	się	
wykonywania	 ogrodzeG	 z	 prefabrykatów	 betono-
wych.

3)	zasady	i	warunki	podziaEu	nieruchomo[ci:
a)	realizacja	zabudowy	wymaga	wydzielenia	dzia-

Eek	odpowiadającym	warunkom	zabudowy	usEugo-
wo	｠	mieszkaniowej,	 zgodnie	 z	 zasadami	okre[lo-
nymi	w	ustaleniach	i	rysunku	planu,	z	czę[ciowym	
uwzględnieniem	istniejących	podziaEów;

b)	[rednia	powierzchnia	wydzielonej	dziaEki	powin-
na	wynosić	okoEo	650	m2;

c)	w	celu	zapewnienia	dojazdu	do	dziaEek	poEoro-
nych	w	gEębi	terenu,	konieczne	jest	wydzielenie	dro-
gi	wewnętrznej	04-KDW	biegnącej	wzdEur		wschod-
niej	granicy	zakEadu	karnego.

4)	Zasady	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	ustala	się	obsEugę	komunikacyjną	dziaEek	z	uli-

cy	dojazdowej	｠	klasy	D	oznaczonej	symbolem:	02-
KDD	oraz	drogą	wewnętrzną	projektowaną	w	 for-
mie	sięgacza	-	04-KDW;

b)	ulica	i	droga	Eączą	się	z	ul.	Kolejową	01-KDZ;
c)	 w	 granicach	 wEasnej	 dziaEki	 nalery	 zapewnić	

dwa	 miejsca	 postojowe	 dla	 samochodów	 osobo-
wych	wEa[ciciela	nieruchomo[ci;

d)	wEa[ciciel	 dziaEki	 zobowiązany	 jest	 do	udziaEu	
w	 realizacji	 zewnętrznych	miejsc	 postojowych	 dla	
klientów,	w	zakresie	jedno	miejsce	postojowe	na	40	
m2	powierzchni	usEugowej.

5)	Zasady	obsEugi	w	zakresie	infrastruktury	tech-
nicznej:

a)	odprowadzenie	[cieków	sanitarnych	do	istnie-
jącego	kanaEu	[ciekowego	f250	przebiegającego	w	
pasie	drogowym	ul.	Kolejowej	istniejącym	kanaEem	
w	 pasie	 ul.	 Warzywnej	 oraz	 kanaEem	 projektowa-
nym	wzdEur	drogi	wewnętrznej	04-KDW;

b)	zaopatrzenie	w	wodę	z	istniejącej	miejskiej	sieci	
wodociągowej	f200	przebiegające	w	pasie	drogo-
wym	ul.	Kolejowej	i	w	pasie	ul.	Warzywnej	oraz	z	
odcinka	 sieci	 projektowanej,	 stanowiącej	 odgaEę-
zienie	od	sieci	ul.	Kolejowej	i	przebiegającej	wzdEur	
projektowanej	drogi	wewnętrznej	04-KDW;

c)	odprowadzenie	wód	opadowych	z	powierzchni	
utwardzonych	projektowanymi	kanaEami	deszczowy-
mi	przebiegającymi	wzdEur	ulicy	dojazdowej	02-KDD	
(ul.	Warzywna)	i	drogi	dojazdowej	04-KDW	w	kierun-
ku	poEudniowym	do	kanaEu	deszczowego	f500	prze-
biegającego	wzdEur	ogródków	dziaEkowych;

d)	 zasilanie	 w	 energię	 elektryczną	 istniejącymi	 i	
projektowanymi	 kablami	 elektroenergetycznymi	
prowadzonymi	 w	 pasach	 drogowych	 istniejących	
i	projektowanych	ciągów	ulicy	02-KDD	i	drogi	do-
jazdowej	 04-KDW	 zasilanych	 z	 istniejącej	 przy	 ul.	
Warzywnej	 stacji	 transformatorowej	 oznaczonej	
symbolem	8-E;

e)	zaopatrzenie	w	gaz	wymaga	realizacji	sieci	ga-
zowej,	prowadzonej	wzdEur	ulic	w	ich	pasach	dro-
gowych	 istniejąca	sieć	gazowa	nie	wykracza	poza	
obszar	 osiedla	 mieszkaniowego	 poEoronego	 po	
wschodniej	stronie	zakEadu	karnego;
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f)	zaopatrzenie	w	ciepEo	z	 indywidualnych	pródeE	
ciepEa	｠	 kotEownie	 opalane	paliwem	ekologicznym	
lub	wariantowo	z	miejskiej	sieci	ciepEowniczej;

g)	telefonia	stacjonarna	｠	poEączenie	z	istniejący-
mi	i	projektowanymi	sieciami	kablowymi.

6)	do	czasu	docelowego	zagospodarowania	tere-
nu	more	być	on	wykorzystywany	zgodnie	z	urytko-
waniem	dotychczasowym.

§	13.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	3-U	i	4-U	przyjmuje	się	jako	obowiązują-
ce	następujące	ustalenia:

1)	przeznaczenie	terenu	｠	usEugi	nieuciąrliwe.
a)	zakEada	się	morliwo[ć	adaptacji	(modernizacji)	

budynku	istniejącego;
b)	 ustala	 się	morliwo[ć	 realizacji	 nowej	 komple-

mentarnej	kubatury	usEugowej
z	dopuszczeniem	mieszkania	dla	wEa[ciciela.
2)	zasady	ksztaEtowania		zabudowy	i	zagospoda-

rowania	terenu,	parametry	i	wskapniki:
a)	zabudowa	projektowana	budynki	wolnostojące	

lub	ksztaEtowane	w	zespoEy	 funkcjonalne,	w	ukEa-
dzie	prostokątnym	do	osi	ul.	Warzywnej;

b)	nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	od	strony	ul.	
Kolejowej	8	m	dla	budynków	nieprzeznaczonych	na	
staEy	 pobyt	 ludzi	 oraz	 odpowiednio	15	 i	 12	m	od	
krawędzi	 jezdni	 tych	 ulic	 dla	 budynków	 mieszkal-
nych;

c)	 liczba	 kondygnacji	 dla	 nowej	 zabudowy	 1-2	
kondygnacji	nadziemnych;

d)	maksymalna	wysoko[ć	budynków	projektowa-
nych	nie	większa	nir	10	m.

e)	dachy	budynków	wielospadowe	o	jednakowym	
nachyleniu	gEównych	poEaci,	nie	mniejszym	nir	20o;

f)	pokrycie	dachów	｠	blachodachówka	w	kolorze	
dachówki	ceramicznej,	szarym	lub	brązowym;

g)	 maksymalna	 powierzchnia	 zabudowy	 ｠	 40%	
powierzchni	dziaEki;

h)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 nie	
mniejszy	nir	30%	powierzchni	dziaEki;

i)	wykoGczenie	elewacji:
-	tynki	w	kolorach	jasnych;
-	dopuszcza	się	wykoGczenie	elementów	elewacji	

okEadzinami	 trwaEymi	 jak	 kamieG,	 ceramika,	 drew-
no,	imitacja	kamienia	(z	wyEączeniem	blach,	paneli	
z	tworzyw	PCV).

j)	 ogrodzenie	 dziaEki	 arurowe,	 o	 wysoko[ci	 nie	
przekraczającej	1,6	m.

-	 od	 strony	 ulicy	 sEupki	murowane,	wykaGczane	
okEadzinami	trwaEymi	z	cegEy,	klinkieru	lub	kamienia,	
wypeEnienie	 przestrzeni,	 między	 sEupkami	 z	 profili	
metalowych,	sztachet	drewnianych	lub	siatki	ocyn-
kowanej	w	ramach	z	kątownika;

-	zakazuje	się	wykonywania	ogrodzeG	z	prefabry-
katów	betonowych.

3)	zasady	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	ustala	się	obsEugę	komunikacyjną	dziaEki	(dojazd)	

z	ul.	Warzywnej	oznaczonej	symbolem	02-KDD;
b)	 w	 obszarze	 wEasnej	 dziaEki	 nalery	 zapewnić	

miejsca	 postojowe	 dla	 samochodów	 osobowych	

wEa[ciciela	nieruchomo[ci	oraz	stanowisko	dostar-
czania	towarów;

c)	 wEa[ciciel	 dziaEki	 zobowiązany	 jest	 realizacji	
miejsc	postojowych	dla	klientów	w	ramach	wEasnej	
dziaEki,	w	zakresie	 jedno	miejsce	postojowe	na	40	
m2	powierzchni	usEugowej.

4)	zasady	obsEugi	w	zakresie	infrastruktury	tech-
nicznej:

a)	odprowadzenie	[cieków	do	kanaEu	f200	istnie-
jącego	w	pasie	drogowym

ul.	Warzywnej	02-KDD;
b)	zaopatrzenie	w	wodę	z	sieci	miejskiej	｠	wodo-

ciągu	przebiegającego	w	pasie	 drogowym	ul.	Wa-
rzywnej;

c)	odprowadzenie	wód	opadowych	z	poEoronych	
w	 obszarze	 dziaEki	 powierzchni	 utwardzonych,	 do	
projektowanego	wzdEur	ul.	Warzywnej	kanaEu	desz-
czowego;

d)	zasilanie	w	energię	elektryczną	-	siecią	kablo-
wą	z	istniejącej	stacji	transformatorowej	oznaczonej	
symbolem	8-E;

e)	zaopatrzenie	w	gaz	wymaga	realizacji	sieci	ga-
zowej	dla	caEego	obszaru	poEoronego,	pomiędzy	ul.	
Warzywną	a	zakEadem	karnym.

§	14.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	 5-MN	 przyjmuje	 się	 jako	 obowiązujące	
następujące	ustalenia:

1)	przeznaczenie	terenu	｠	zabudowa	mieszkanio-
wa	jednorodzinna.

2)	zasady	ksztaEtowania	zabudowy	i	zagospodaro-
wania	terenu	｠	parametry	i	wskapniki:

a)	budynki	wolnostojące	w	ukEadzie	równolegEym	
do	linii	rozgraniczającej	ul.	Warzywnej;

b)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	dla	budynków	
poEoronych	przy	ul.	Warzywnej,	w	odlegEo[ci	12,0	
m	od	krawędzi	jezdni	tej	ulicy;

c)	liczba	kondygnacji	budynków	mieszkalnych	｠	2	
kondygnacje	nadziemne,	w	tym	jedna	w	poddaszu	
urytkowym;

d)	maksymalna	wysoko[ć	budynku	9,0	m;
e)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 wolnostojących	 bu-

dynków	gararowo	｠	gospodarczych	w	gEębi	dziaEek.
f)	dachy	budynków	wielospadowe	lub	dwuspado-

we	 w	 ukEadzie	 kalenicowym	 (kalenica	 równolegEa	
do	 ul.	Warzywnej)	 o	 nachyleniu	 poEaci	 pod	 kątem	
35o	-	42o,	przy	jednakowym	spadku	gEównych	po-
Eaci	dachu;	

g)	 pokrycie	 dachu	 ｠	 dachówka	 ceramiczna	 lub	
cementowa,	blachodachówka	w	kolorze	dachówka	
ceramicznej,	szarym	lub	brązowym;

h)	 maksymalna	 powierzchnia	 zabudowy	 ｠	 30%	
powierzchni	dziaEki;

i)	[rednia	powierzchnia	dziaEki	640	m2;	
j)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 nie	

mniejszy	nir	60%	powierzchni	dziaEki	budowlanej;
k)	wykoGczenie	elewacji:
-	tynki	w	kolorach	jasnych	(odcienie	beru);
-	dopuszcza	się	wykoGczenie	elementów	elewacji	

okEadzinami	trwaEymi	jak:	kamieG,	ceramika,	drew-
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no,	imitacja	kamienia	(z	wyEączeniem	blach	i	paneli
z	PCV).
l)	 ogrodzenie	 dziaEki	 arurowe,	 o	 wysoko[ci	 nie	

przekraczającej	1,6	m.
-	 od	 strony	 ulicy	 sEupki	murowane,	wykaGczane	

okEadzinami	trwaEymi	z	cegEy,	klinkieru	lub	kamienia,	
wypeEnienie	 przestrzeni,	 między	 sEupkami	 z	 profili	
metalowych,	sztachet	drewnianych	lub	siatki	ocyn-
kowanej	w	ramach	z	kątownika;

-	zakazuje	się	wykonywania	ogrodzeG	z	prefabry-
katów	betonowych.

3)	zasady	i	warunki	podziaEu	nieruchomo[ci.
a)	realizacja	zabudowy	wymaga	wydzielenia	dzia-

Eek	odpowiadających	warunkom	zabudowy	mieszka-
niowej	jednorodzinnej,	zgodnie	z	zasadami	okre[lo-
nymi	w	ustaleniach	i	rysunku	planu,	z	czę[ciowym	
wykorzystaniem	istniejących	podziaEów;

b)	powierzchnia	wydzielonej	dziaEki	powinna	wy-
nosić	[rednio	630	m2;

c)	 w	 celu	 zapewnienia	 dojazdu	 do	 dziaEek	 poEo-
ronych	w	gEębi	 terenu,	konieczne	 jest	wydzielenie	
wewnętrznych	dróg	dojazdowych	o	szeroko[ci	nie	
mniejszej	nir	5,0	m.

4)	zasady	obsEugi	komunikacyjnej.
a)	 ustala	 się	 obsEugę	 komunikacyjną	 dziaEek	 po-

Eoronych	 przy	 ul.	 Warzywnej	 bezpo[rednio	 z	 tej	
ulicy,	natomiast	dziaEek	poEoronych	w	gEębi	terenu	
poprzez	wewnętrzne	drogi	dojazdowe	05-KDW	i	06-
KDW	szeroko[ci	5.0	-	6.0	m	dostępne	od	ul.	Wa-
rzywnej;

b)	 w	 granicach	 wEasnej	 dziaEki	 nalery	 zapewnić	
dwa	 miejsca	 postojowe	 samochodów	 osobowych	
dla	wEa[ciciela	nieruchomo[ci;

5)	zasady	obsEugi	w	zakresie	infrastruktury	tech-
nicznej.

a)	odprowadzenie	[cieków	sanitarnych	do		kanaEu	
[ciekowego	projektowanego	w	pasie	drogowym	ul.	
Warzywnej;

b)	zaopatrzenie	w	wodę	z	projektowanej	do	rozbu-
dowy	w	tym	rejonie	sieci	miejskiej;

c)	 odprowadzenie	 wód	 opadowych	 z	 poEoronych	
w	obszarze	dziaEki	powierzchni	utwardzonych	 i	 z	na-
wierzchni	wewnętrznych	dróg	dojazdowych,	do	projek-
towanego	wzdEur	ul.	Warzywnej	kanaEu	deszczowego;	

d)	zasilanie	w	energię	elektryczną	siecią	kablową	z	
istniejącej	stacji	transformatorowej	oznaczonej	sym-
bolem	8-E;

e)	zaopatrzenie	w	gaz	wymaga	realizacji	sieci	ga-
zowej	dla	caEego	obszaru			poEoronego,	pomiędzy	ul.	
Warzywną	a	zakEadem	karnym;

f)	zaopatrzenie	w	ciepEo	z	 indywidualnych	pródeE	
ciepEa	｠	 kotEownie	 opalane	paliwem	ekologicznym	
lub	wariantowo	z	miejskiej	sieci	ciepEowniczej.

6)	do	czasu	docelowego	zagospodarowania	tere-
nu	more	być	on	wykorzystywany	zgodnie	z	urytko-
waniem	dotychczasowym.

§	15.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	6-IS	przyjmuje	się	jako	obowiązujące	na-
stępujące	ustalenia:

1)	przeznaczenie	terenu	｠	zakEad	karny	(teren	spe-
cjalny);

2)	zasady	ksztaEtowania	zabudowy	i	zagospodaro-
wania	terenu	｠	parametry	i	wskapniki:

a)	ustala	się	morliwo[ć	adaptacji	istniejącej	zabu-
dowy	i	zagospodarowania	terenu

z	dopuszczeniem	jej	modernizacji;
b)	dopuszcza	się	 rozbudowę	zakEadu	wg	progra-

mu	zgEoszonego	przez	Okręgowy	Inspektorat	SEurby	
Więziennej	w	Lublinie,	polegającą	na	budowie	pawi-
lonu	zakwaterowania	osadzonych,	typu	póEotwarte-
go	z	droga	dojazdową	oraz	pól	spacerowych	 i	bo-
iska	sportowego;

c)	dla	 lokalizacji	 tych	zamierzeG	wyznaczony	zo-
staE	teren	w	poEudniowo-wschodniej	czę[ci	zakEadu,	
który	obecnie	znajduje	się	poza	linia	ogrodzenia;

d)	 ksztaEtowanie	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	
wynika	ze	specyfiki	funkcjonowania	zakEadu;

e)	 dopuszcza	 się	 ogrodzenie	 czę[ci	 terenu	 prze-
znaczonej	na	rozbudowę	zakEadu	murem	relbetono-
wym	 o	 wysoko[ci	 4,5	 m	 wg	 wymogów	 dla	 tego	
typu	zakEadów.

3)	 zasady	 obsEugi	 komunikacyjnej	 -	 dojazd	 do	
terenu	zakEadu	od	strony	ul.	Kolejowej,	drogą	we-
wnętrzną	oznaczona		symbolem	03-KDW.

4)	zasady	obsEugi	w	zakresie	infrastruktury	tech-
nicznej:

a)	doprowadzenie	wody	z	sieci	miejskiej	｠	wg	sta-
nu	istniejącego;

b)	 odprowadzenie	 [cieków	sanitarnych	do	 kana-
Eów	 [ciekowych	w	 pasie	 drogowym	ul.	 Kolejowej	
｠	wg	stanu	istniejącego;

c)	 zasilanie	 elektroenergetyczne	 istniejącą	 siecią	
kablową;

d)	zakEada	się	morliwo[ć	rozbudowy	tych	sieci	w	
związku	z	planowaną	rozbudowa			zakEadu;

e)	po	zrealizowaniu	kanaEu	deszczowego	w	pasie	ul.	
Kolejowej	nalery	odprowadzić	do	niego	wody	opado-
we	z	powierzchni	utwardzonych	na	terenie	zakEadu;

f)		doprowadzenie	gazu	będzie	morliwe	po	wyko-
naniu	sieci	gazowej	wzdEur	ul.	Kolejowej;

g)	ze	względu	na	ochronę	[rodowiska	nalery	roz-
patrzyć	zasadno[ć	poEączenia	obiektów	zakEadu	do	
miejskiej	sieci	ciepEowniczej.

§	16.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	 7-U/P	 przyjmuje	 się	 jako	 obowiązujące	
następujące	ustalenia:

1)	przeznaczenie	terenu:		zabudowa	usEugowo	｠	
produkcyjna,	rzemiosEo	nieuciąrliwe	(teren	wydzie-
lony	z	obszaru	zakEadu	karnego).

2)	 zasady	ksztaEtowania	 zabudowy	 i	 zagospoda-
rowania	terenu:

a)	 teren	 wygrodzony	 wysokim	 murem	 betono-
wym;

b)	w	przypadku	nie	zatrudniania	więpniów	zakEadu	
karnego	w	procesie	dziaEalno[ci	usEugowej	planowa-
nej	w	tym	obiekcie	nalery	rozwaryć	rozbiórkę	muru	
wygradzającego	teren	dokonując	zmiany	charakteru	
ogrodzenia;
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c)	prowadzona	dziaEalno[ć	usEugowo	｠	produkcyj-
na	 nie	more	być	uciąrliwa	dla	 terenów	sąsiadują-
cych;

d)	dopuszcza	się	morliwo[ć	adaptacji	 i	wykorzy-
stania	istniejącego	na	terenie	budynku;

e)	dopuszcza	się	ewentualno[ć	niewielkiego	uzu-
peEnienia	 zabudowy	 o	 elementy	 niezbędne	 do	 ra-
cjonalnego	 wykorzystania	 terenu	 dla	 zakEadanych	
funkcji.

3)	zasady	obsEugi	komunikacyjnej:
a)	dojazd	do	terenu	i	jego	obsEuga	komunikacyjna	

wewnętrzną	drogą	dojazdowa	oznaczoną	symbolem	
03-KDW,	Eączącą	się	z	ul.	Kolejową;

b)	inwestor	powinien	zapewnić	miejsca	postojowe	
dla	samochodów	osobowych	pracowników	w	ilo[ci	
jedno	miejsce	postojowe	na	dwóch	zatrudnionych	z	
poza	zakEadu	karnego;

c)	 zobowiązuje	 się	 inwestora	 do	 maksymalnego	
wykorzystania	 terenu	 na	 umieszczenie	 stanowisk	
postojowych	dla	samochodów	w	granicach	wEasnej	
dziaEki;

d)	z	uwagi	na	deficyt	miejsc	parkowania	samocho-
dów	 w	 granicach	 terenu	 objętego	 opracowaniem	
planu	miejscowego	 nalery	 podjąć	 dziaEania	w	 kie-
runku	wyszukania	miejsc	na	parkingi	w	najblirszym	
otoczeniu,	poza	obszarem	opracowania;

4)	zasady	obsEugi	w	zakresie	infrastruktury	tech-
nicznej:

a)	obsEuga	w	zakresie:	doprowadzenia	wody,	od-
prowadzenia	[cieków	sanitarnych,	zasilania	elektro-
energetycznego,	sieci	telekomunikacyjnych	odbywa	
się	w	oparciu	o	miejskie	sieci	tych	systemów	prze-
biegające	w	pasie	drogowym	ul.	Kolejowej.

b)	zakEada	się	morliwo[ć	rozbudowy	tych	sieci;
c)	odprowadzenie	wód	opadowych	i	doprowadze-

nie	gazu	będzie	morliwe	po	zrealizowaniu	tych	sieci	
w	pasie	drogowym	ul.	Kolejowej;

d)	ze	względu	na	ochronę	[rodowiska	nalery	roz-
patrzyć	 zasadno[ć	poEączenia	 obiektu	 do	miejskiej	
sieci	ciepEowniczej;

e)	 zaopatrzenie	w	 energię	 elektryczną	 z	 istnieją-
cych	stacji	K-33	i	K-17	poprzez	istniejącą	i	planowa-
ną	sieć	elektroenergetyczną;

f)	dopuszcza	się	budowę	nowej	stacji	transforma-
torowej	SN/nN.

§	17.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	8-E	przyjmuje	się	jako	obowiązujące	na-
stępujące	ustalenia:

1)	przeznaczenie	terenu	｠	stacja	transformatoro-
wa:

a)	 stacja	 istniejąca	 zlokalizowana	 przy	 ul.	 Wa-
rzywnej;

b)	zakEada	się,	re	caEy	teren	w	liniach	rozgranicza-
jących	more	mieć	nawierzchnię	utwardzoną;

c)	utrzymuje	się	dotychczasowy	sposób	zagospo-
darowania;

d)	obsEuga	komunikacyjna	｠	dojazd	do	stacji	od	ul.	
Warzywnej.

§	18.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	9-KS	przyjmuje	się	jako	obowiązujące	na-
stępujące	ustalenia:

1)	 przeznaczenie	 terenu	｠	 plac	miejski,	 peEniący	
funkcje	obsEugi	komunikacyjnej	dworca	kolejowego;

2)	 zasady	ksztaEtowania	zagospodarowania	 tere-
nu:

a)	w	obszarze	placu	nalery	skoordynować	wspóE-
zalerno[ć	następujących	funkcji:

-	dojazdy	autobusów	komunikacji	miejskiej	z	miej-
scami	wysiadania	｠	przystankami	i	miejscami	posto-
ju	autobusów;

-	 dojazdy	 samochodów	 osobowych	 z	 miejscami	
parkowania;

-	dojazdy	taksówek	z	miejscami	wysiadania	pasa-
rerów	i	postojem	taksówek;

-	doj[cia	piesze	do	dworca	z	najblirszych	obsza-
rów	miasta.

b)	zakEada	się,	re	nawierzchnie	przej[ć	pieszych,	
miejsc	 parkowania	 oraz	 zatok	 podjazdu	 i	 postoju	
taksówek	 będą	 wykonane	 z	 kostki	 brukowej,	 na-
wierzchnie	podjazdów	i	postoju	autobusów	wzmoc-
nione,	 betonowe,	 natomiast	 pozostaEe	 jezdnie	 i	
przejazdy	bitumiczne	/asfalt/;

c)	ustala	się	jednolite	o[wietlenie	terenu	｠	lampy	
typu	parkowego.

d)	 zagospodarowanie	 i	 wyposarenie	 terenu	 po-
winno	być	w	maksymalnym	stopniu	dostosowane	
do	potrzeb	osób	niepeEnosprawnych;

e)	nakazuje	się	zachowanie	 istniejącego	drzewo-
stanu	i	zagospodarowanie	zielenią	powierzchni	nie-
utwardzonych;

f)	 zakazuje	 się	 ustawiania	 wolnostojących	 kon-
strukcji	reklamowych;

g)	plac	powinien	być	wyposarony	w	sieć	kanali-
zacji	deszczowej	odprowadzającej	wody	powierzch-
niowe	do	kanaEu	deszczowego	istniejącego	w	pasie	
drogowym	al.	MarszaEka	Józefa	PiEsudskiego;

h)	plac	Eączy	się	z	ukEadem	ulic	poprzez	skrzyro-
wania	proste	wjazdu	-	wyjazdu	z	ul.	Kolejową	i	al.	
MarszaEka	Józefa	PiEsudskiego.

§	19.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	10-KS	 przyjmuje	 się	 jako	 obowiązujące	
następujące	ustalenia:

1)	 przeznaczenie	 terenu	 ｠	 parking	 samochodów	
osobowych.

2)	zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	parking	projektowany	w	formie	zatoki	parkingo-

wej	wzdEur	ul.	Warzywnej	02-KDD	o	prostopadEym	
parkowaniu;

b)	liczba	stanowisk	｠	22;
c)	nawierzchnia	stanowisk	z	kostki	brukowej;
d)	 dopuszcza	 się	 o[wietlenie	 parkingu	｠	 latarnie	

typu	parkowego;
e)	pas	wzdEur	stanowisk	nalery	zagospodarować	

jako	zieleG	(krzewy,	drzewa,	szczepione);
f)	obowiązuje	zakaz	ogradzania	parkingu.
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§	 20.	 Dla	 drogi	 oznaczonej	 symbolem	 01-KDZ	
przyjmuje	się	następujące	ustalenia:

1)	 przeznaczenie	 terenu	｠	ulica	 klasy	Z	｠	 zbior-
cza	w	kategorii	drogi	powiatowej	(odcinek	dEugo[ci	
293	m	od	drogi	wewnętrznej	｠	dojazdu	do	zakEadu	
karnego	oznaczonej	symbolem	04-KDW	do	25	me-
tra	 za	 skrzyrowaniem	 z	 osią	 al.	MarszaEka	 Józefa	
PiEsudskiego.

2)	zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	 funkcja	 ｠	 ulica	 o	 ruchu	 przelotowym,	 w	 póE-

nocnej	czę[ci	miasta,	prowadząca	ruch	na	kierunku	
wschód	｠	zachód,	wzdEur	terenów	kolejowych;

b)	szeroko[ć	pasa	drogowego	w	liniach	rozgrani-
czających	20	-	25	m;

c)	szeroko[ć	jezdni	2	x	7m;
d)	chodniki	szeroko[ci	2	m	po	obu	stronach	ulicy;
e)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 dla	 nowych	

budynków	 mieszkalnych	 wielorodzinnych	 ｠	 20	 m	
od	krawędzi	jezdni;

f)	 w	 koGcowej,	 zachodniej	 czę[ci	 odcinka	 uli-
cy,	 skrzyrowanie	 o	 ruchu	 skanalizowanym	 z	 al.	
MarszaEka	Józefa	PiEsudskiego	 i	wyjazdem	z	placu	
dworcowego;

g)	o[wietlenie	dwustronne;
h)	przystanki	autobusowe	dla	ruchu	przelotowego	

w	obu	kierunkach	｠	za		skrzyrowaniem.

§	 21.	 Dla	 drogi	 oznaczonej	 symbolem	 02-KDD	
przyjmuje	się	jako	obowiązujące	następujące		usta-
lenia:

1)	przeznaczenie	terenu	-	ulica	klasy	D,	dojazdowa	
dEugo[ci	278	m.,	Eącząca	się	z	ul.	Kolejową	01-KDZ;

2)	zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	 funkcja	｠	ulica	obsEugująca	｠	stanowiąca	do-

jazd	do	istniejącej	po	stronie	wschodniej	i	projekto-
wanej	po	stronie	zachodniej	zabudowy	mieszkanio-
wej	i	usEugowej;

b)	ulica	stanowi	równier	dojazd	do	stacji	transfor-
matorowej	oznaczonej	symbolem	8-E	i	projektowa-
nego	parkingu	10-KS;

c)	szeroko[ć	pasa	drogowego	w	liniach	rozgrani-
czających	12	m.;

d)	szeroko[ć	jezdni	6	m.,	w	[rodkowej	czę[ci	par-
king	dla	samochodów	osobowych	10-KS,	o	parko-
waniu	prostopadEym	dostępny	bezpo[rednio	z	jezdni	
ulicy;

e)	chodniki	szeroko[ci	1,2	m.	po	obu	stronach	uli-
cy,	oddzielone	od	jezdni	pasami	zieleni;

f)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	12	m.	od	kra-
wędzi	jezdni;

g)	o[wietlenie	jednostronne	｠	po	wschodniej	stro-
nie	ulicy;

h)	przy	skrzyrowaniu	z	ul.	Kolejową	narorne	[cię-
cia	linii	rozgraniczającej	10m	x	10	m

§	 22.	 Dla	 drogi	 oznaczonej	 symbolem	 03-KDW	
przyjmuje	się	 jako	obowiązujące	następujące	usta-
lenia:

1)	przeznaczenie	terenu	｠	droga	wewnętrzna	dEu-
go[ci	105	m	Eącząca	się	z	ulicą	Kolejową	01-KDZ.

2)	zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	funkcja	｠	droga	dojazdowa	do	zakEadu	karnego	

6-IS,	 z	 poszerzeniem	 w	 poEudniowej	 czę[ci,	 prze-
znaczonym	na	urządzenie	miejsc	postojowych	i	do-
jazd	do	terenu	usEugowo	｠	produkcyjnego	7-U/P;

b)	szeroko[ć	pasa	drogowego	8m;
c)	szeroko[ć	jezdni	5	m	z	pasem	postojowym	dla	

samochodów	osobowych	o	parkowaniu	uko[nym;	
d)	miejsca	postojowe	samochodów	osobowych	w	

czę[ci	 poEudniowej,	 dostępne	 z	dojazdu	do	 terenu	
zabudowy	usEugowo-produkcyjnej	oznaczonej	sym-
bolem	7-U/P;

e)	 o[wietlenie	 jednostronne,	 z	 dodatkowym	
o[wietleniem	stanowisk	parkingowych	w	czę[ci	po-
Eudniowej.

§	23.	Dla	dróg	wewnętrznych	oznaczonych	sym-
bolami:	04-KDW,	05-KDW	i	06-KDW		przyjmuje	się	
następujące	ustalenia:	

1)	przeznaczenie	terenu	-	drogi	wewnętrzne:
a)	droga	04-KDW	-	Eącząca	się	z	ul.	Kolejową;
b)	drogi	05-KDW	i	06-KDW	-	Eączące	się	z	ul.	Wa-

rzywną;
2)	zasady	zagospodarowania:
a)	funkcja	｠	drogi	dojazdowe	do	grup	budynków	

jednorodzinnych;	
b)	szeroko[ć	dróg	｠	5,0	｠	6,0	m;
c)	 drogi	 jednoprzestrzenne	 ｠	 bez	 wydzielonych	

chodników;
d)	nawierzchnia	utwardzona.

§	24.	Do	czasu	zagospodarowania	terenów	zgod-
nie	z	ustaleniami	planu	miejscowego	mogą	być	one	
urytkowane	 w	 sposób	 dotychczasowy,	 na	 tere-
nach	tych	zakazuje	się	budowy	obiektów	i	urządzeG	
sprzecznych	z	ustaleniami	planu.

§	25.	W	przypadku	wzrostu	warto[ci	nieruchomo-
[ci,	będącej	wynikiem	uchwalenia	niniejszej	zmiany	
planu,	ustala	się	naliczenie	jednorazowej	opEaty	na	
rzecz	miasta	CheEm,	pobieranej	od	wEa[ciciela	zby-
wającego	nieruchomo[ć,	w	wysoko[ci	30%	wzro-
stu	jej	warto[ci.

§	 26.	 Od	 dnia	 wej[cia	 w	 rycie	 planu	 miejsco-
wego,	 na	 terenie	 nim	 objętym	 traci	 moc	 miejsco-
wy	plan	 zagospodarowania	przestrzennego	Miasta	
CheEm,	uchwalony	UchwaEą	Nr	XXXVII	/	466	/	01	
Rady	Miejskiej	w	CheEmie	z	dnia	28	grudnia	2001	r.	
(Dz.	Urz.	Woj.	Lubelskiego	z	2002	r.	Nr	7	poz.	255).

§	27.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Prezyden-
towi	Miasta	CheEm.

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

Przewodniczący	Rady
Waldemar Ku[mierz
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XL(374)09 

Rady Miasta Chełm 
z dnia 29 października 2009 r. 

 
WYKAZ UWAG  

WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 
 

Wykaz dotyczy: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełma 
dla obszaru w rejonie ulicy Kolejowej na odcinku od jej skrzyżowania z al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Warzywną. 

 
 

 
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 
Prezydenta Miasta 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
załącznik 

do Uchwały Nr XL(374)09 
z dnia 29.10.2009 r. 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga nie-
uwzględniona  

uwaga 
uwzględniona  

uwaga nie-
uwzględnion

a  

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 29.07.09 Helena Ples-Reflandowska 
 

Zlikwidowanie projektowanego 
ciągu pieszego 

 
ewentualnie zmiana podziału 
działek w części południowej 

terenu (5 – MN). 

działki nr 14/6, 
14/9, 14/13, 

14/5 obręb 16 
 

działki nr 
14/34, 14/33, 
14/16, 14/18, 
14/19, 14/35, 
14/36, 14/37, 
14/38, 14/39, 
14/22, 14/23, 

14/24 obręb 16 
 
 

ciąg pieszy (pasaż handlowy) 
 
 
 
teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
 
 
 
 
 
 
 
 

uwzględniona 
 
 
 

uwzględniona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

uwzględniona 
 
 
 

uwzględniona 

- 
 
 
 
- 

 

2 04.08.09 Lucjan Mielniczenko 
 

 
Zlikwidowanie projektowanego 

ciagu pieszego i parkingów 10-KS 
i 11-KS  

przeznaczenie całego terenu na 
realizację budynku usługowego. 

 
 

działki nr 14/5, 
14/6, 14/26, 

15/5 obręb 16  
teren zabudowy usługowo -
mieszkaniowej uwzględniona - 

 
 
 
 

uwzględniona 

 
 
 
 
- 

 

3 12.08.09 Lucjan Mielniczenko 
 

Zlikwidowanie projektowanego 
ciagu pieszego i parkingów 10-KS 

i 11-KS  
przeznaczenie całego terenu na 
realizację budynku usługowego. 

działki nr 14/5, 
14/6, 14/26, 

15/5 obręb 16  

teren zabudowy usługowo -
mieszkaniowej uwzględniona - 

 
 

uwzględniona -  
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4 14.08.09 Michał Grela  
 

Przeznaczenie terenu (4-działek)    
 na budowę ciastkarni                     

 
 
 

 i następnych 4-ch na dalszą 
rozbudowę 

 
 
 
 
 
 

umożliwienie realizacji budynku 
mieszkalnego szeregowego 

 
 
 

zmianę linii zabudowy -
zmniejszenie odległości od 

krawędzi jezdni ulicy Warzywnej. 
 

działki nr 15/6, 
15/7, 15/8, 16/2 
obręb 16 
 
 
działki nr 14/9, 
14/8, 14/28, 
14/10 obręb 16 
 
 
 
 
 
działki nr 
15/12, 15/13, 
15/14, 15/15, 
16/15 obręb 16 
 
działki nr 
15/12, 15/13, 
15/14, 15/15, 
16/15 obręb 16 
 

teren zabudowy usługowo-
mieszkaniowej i ciągu pieszego 
(pasaż handlowy)  
 
 
teren zabudowy usługowo-
mieszkaniowej i ciągu pieszego 
(pasaż handlowy)  
 
 
 
 
 
teren zabudowy mieszkaniowej - 
jednorodzinnej 
 
 
 
teren zabudowy mieszkaniowej - 
jednorodzinnej 
 
 

uwzględniona 
 
 
 
 

uwzględniona 
w części 
która, jest 

własnością 
wnioskodawcy  

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
nieuwzględ-

niona 
 
 
 

nieuwzględ-
niona 

Uwzględniona 
 
 
 
 

uwzględniona 
w części 

która, jest  
własnością 

wnioskodawcy 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

nieuwzględ-
niona 

 
 
 

nieuwzględ-
niona 

nieodpo-
wiednie 
wymiary 
działek 

 
 
 
 
 
 
  

 
Przewodniczący Rady 

 
 

/-/Waldemar Kuśmierz 
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ZaEącznik	Nr	3
do	UchwaEy	Nr	XL/374/09

Rady	Miasta	CheEm
z	dnia	29	papdziernika	2009	r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z Art. 20 ust. 

1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 realizacji	 zapisanych	
w	zmianie	planu	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	
oraz	 o	 zasadach	 ich	 finansowania,	 zgodnie	 z	 Art.	
20	ust.	1	ustawy	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	
przestrzennym.

Do	inwestycji	stanowiących	zadania	wEasne	gminy	
w	zakresie	 	 infrastruktury	 technicznej,	poEoronych	
w	obszarze	objętym	zmianą	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	przestrzennego	miasta	CheEm,	dla	
rejonu	ulicy	Kolejowej	nalerą:

1)	przebudowa	placu	przed	dworcem	kolejowym	
wraz	z	przebudową	skrzyrowania	wyjazdu	z	placu,	
z	 ul.	Kolejową	 i	 al.	MarszaEka	 Józefa	PiEsudskiego	
oraz	 jego	 odwodnienie	 i	 o[wietlenie,	 o	 następują-
cych	zasadach	realizacji:

a)	sposób	 realizacji	｠	systemem	zleceniowym	w	
drodze	przetargu	publicznego;

b)	 zasady	 finansowania	 ｠	 ze	 [rodków	 budreto-
wych	miasta,	 przy	 	wspóEfinansowaniu	 z	 Europej-
skiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	w	ramach	
Programu	operacyjnego	Rozwój	Polski	Wschodniej	i	
ew.	wEa[ciciela	budynku	dworcowego;

c)	okres	realizacji	do	2015r.
2)	budowa	odcinka	sieci	wodociągowej,	dEugo[ci	

ok.	240	m	wzdEur	ulicy	dojazdowej	o				symbolu	03-
KDD,	 dla	 której	 przyjmuje	 się	 następujące	 zasady	
realizacji:

a)	sposób	 realizacji	｠	systemem	zleceniowym	w	
drodze	przetargu	publicznego;

b)	 zasady	 finansowania	 ｠	 ze	 [rodków	 budretu	
miasta;

c)	okres	realizacji	do	2013	r.
3)	budowa	kanaEu	sanitarnego	(dwa	odcinki),	dEu-

go[ci	ok.	260	m,	wzdEur	drogi	dojazdowej	oznaczo-
nej	 symbolem	 03-KDD	 oraz	 wzdEur	 poEudniowego	
odcinka	ul.	Warzywnej	(02-KDD),	dla	których	przyj-
muje	się	następujące	zasady	realizacji:

a)	sposób	 realizacji	｠	systemem	zleceniowym	w	
drodze	przetargu	publicznego;

b)	 zasady	 finansowania	 ｠	 ze	 [rodków	 budretu	
miasta;

c)	okres	realizacji	do	2014	r.
4)	budowa	kanalizacji	deszczowej	wzdEur	ulic	do-

jazdowych	 oznaczonych	 w	 planie	 symbolami	 02-
KDD	 i	 03-KDD	 o	 Eącznej	 dEugo[ci	 ok.	 460	m,	 dla	
której	przyjmuje	się	następujące	zasady	realizacji:

a)	sposób	 realizacji	｠	systemem	zleceniowym	w	
drodze	przetargu	publicznego;

b)	 zasady	 finansowania	 ｠	 ze	 [rodków	 budretu	
miasta,	z	ewentualnym	dofinansowaniem	z	Europej-
skiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	w	ramach	
Programu	operacyjnego	Rozwój	Polski	Wschodniej;

c)	okres	realizacji	do	2015r.
	 	
Budowa	 przyEączy	 obiektów	 do	 poszczególnych	

sieci	infrastruktury	technicznej,	nalery	do	zadaG	in-
westorów	realizujących	obiekty	na	poszczególnych	
dziaEkach.


