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 § 8. W czasie zajCć opiekC nad dziećmi sprawuje nauczyciel.  

 1)  W zajCciach prowadzonych w punkcie przedszkolnych mog> uczestniczyć rodzice dzieci 

uczCszczaj>cych na zajCcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upowacnieni przez 

rodziców  

 § 9. Dzieci na zajCcia przyprowadzane s> i odbierane po zakoMczeniu zajCć przez rodziców 

(prawnych opiekunów), którzy zapewniaj> dziecku pełne bezpieczeMstwo w drodze do szkoły oraz 

drodze powrotnej.  

 § 10. ZajCcia prowadzone s> przez cały rok szkolny z wyj>tkiem ferii zimowych i jednego 

miesi>ca wakacji letnich.  

 § 11. Nauczyciel obowi>zany jest rzetelnie realizować podstawow> funkcjC punktu 

przedszkolnego: opiekuMcz>, wychowawcz> i dydaktyczn>, a w szczególnoWci:  

 1)  organizować współpracC z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia 

oddziaływaM wychowawczych,  

 2)  organizować i prowadzić proces opiekuMczo – wychowawczo – dydaktyczny w oparciu  

o podstawy programowe,  

 3)  tworzyć warunki wspomagaj>ce rozwój dziecka, jego zdolnoWci i zainteresowania.  

 § 12. Nadzór pedagogiczny nad punktami przedszkolnymi pełni> dyrektorzy szkół przy 

których siedzibC maj> punkty przedszkolne.  
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UCHWAŁA NR XXXVI/164/09 RADY MIASTA SIEMIATYCZE 

 z dnia 30 października 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej między 
ulicami: Drohiczyńską, Ogrodową i Żeromskiego 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,  

poz. 420) i art. 20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492; z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.  

Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413)  

Rada Miasta stanowi, co nastCpuje: 

 § 1. Stwierdza siC zgodnoWć ustaleM miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czCWci miasta Siemiatycze połoconej miCdzy ulicami: DrohiczyMsk>, Ogrodow> i beromskiego,  

o którym mowa w § 2, ze studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Siemiatycze, uchwalonym Uchwał> Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 

30 grudnia 1999 r., z póaniejszymi zmianami.   
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 § 2. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czCWci miasta 

Siemiatycze połoconej miCdzy ulicami: DrohiczyMsk>, Ogrodow> i beromskiego, dalej zwany 

planem, w granicach okreWlonych na rysunku planu, jako obszar opracowania objCty uchwał>.  

 2. Plan składa siC z nastCpuj>cych czCWci stanowi>cych integraln> czCWć niniejszej uchwały:  

 1)  czCWci tekstowej planu, stanowi>cej treWć niniejszej uchwały;  

 2)  czCWci graficznej planu w postaci rysunku planu sporz>dzonego w skali 1:1000, stanowi>cej 

zał>cznik Nr 1;  

 3)  rozstrzygniCć o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz o zasadzie ich finansowania, 

stanowi>cych zał>cznik Nr 2;  

 4)  sposób rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłocenia projektu planu do publicznego 

wgl>du – zał>cznik Nr 3 do uchwały.  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne  

 § 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

 1)  planie – nalecy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 2 uchwały, o ile z treWci przepisu 

nie wynika inaczej;  

 2)  uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwałC;  

 3)  przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj>ce z prawomocnych 

decyzji administracyjnych (art. 104 K.P.A.);  

 4)  rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowi>cy 

zał>cznik do niniejszej uchwały;  

 5)  przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to rozumieć, takie przeznaczenie, które powinno 

przewacać na danym obszarze wydzielonym liniami rozgraniczaj>cymi;  

 6)  przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to rozumieć przeznaczenie inne nic 
podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;  

 7)  terenie – nalecy przez to rozumieć obszar o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 

wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi;  

 8)  inwestycji celu publicznego – nalecy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym 

(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) stanowi>ce realizacje 

celów okreWlonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póan. zm.);  

 9)  działce budowlanej – nalecy przez to rozumieć nieruchomoWć gruntow> lub działkC gruntu, 

której wielkoWć, cechy geometryczne, dostCp do drogi publicznej oraz wyposacenie  

w urz>dzenia infrastruktury technicznej spełniaj> wymogi realizacji obiektów budowlanych 

wynikaj>ce z odrCbnych przepisów i aktów prawa miejscowego;  

 10) obiektach i urz>dzeniach towarzysz>cych - nalecy przez to rozumieć w szczególnoWci 

budynki gospodarcze, szklarnie, garace, Wmietniki, parkingi, podjazdy gospodarcze, 



Dziennik UrzCdowy 

Województwa Podlaskiego Nr 233 – 19839 – Poz. 2797

 

ogrodzenia, infrastrukturC techniczn> słuc>c> bezpoWrednio funkcjonowaniu działek  

i obiektów przeznaczenia podstawowego;  

 11) zabudowie jednorodzinnej i zabudowie zagrodowej – nalecy przez to rozumieć zabudowC 
zdefiniowan> w rozporz>dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzeWnia 2002 r. (Dz. U.  

Nr 75, poz. 690 z póan. zm.);  

 12) urz>dzeniach infrastruktury technicznej – nalecy przez to rozumieć urz>dzenia: zaopatrzenia 

w wodC, odprowadzania i oczyszczania Wcieków i wód opadowych, gromadzenia odpadów 

stałych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji;  

 13) obiektach usługowych lub produkcyjnych nieuci>cliwych dla Wrodowiska – nalecy przez to 

rozumieć przedsiCwziCcia, które nie s> wymienione w rozporz>dzeniu Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2004 r. w sprawie okreWlania rodzajów przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko oraz szczegółowych kryteriów, zwi>zanych z kwalifikowaniem 

przedsiCwziCć do sporz>dzenia raportu oddziaływania na Wrodowisko (Dz. U. Nr 257,  

poz. 2573 z póan. zm.);  

 14) tymczasowym ucytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - nalecy przez to rozumieć 
dopuszczenie mocliwoWci okreWlonego sposobu ucytkowania terenów, do czasu ich 

wykorzystania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem;  

 15) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nalecy przez to rozumieć definicjC zawart> w 

rozporz>dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 

z póan. zm.);  

 16) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nalecy przez to rozumieć linie, których nie mog> 
przekroczyć Wciany budynków w kierunku ulicy (nie dotyczy ganków, wykuszy, pilastrów, 

itp., zajmuj>cych nie wiCcej nic 20% powierzchni Wciany);  

 17) wskaaniku powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć udział powierzchni 

zabudowanej (suma powierzchni wszystkich budynków na działce) w powierzchni całkowitej 

działki.  

 § 4. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s> ustaleniami obowi>zuj>cymi:  

 1)  granice obszaru objCtego planem miejscowym;  

 2)  linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu;  

 3)  nieprzekraczalna linia zabudowy;  

 4)  klasyfikacja ulic i dróg publicznych.  

 § 5. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s> ustaleniami postulowanymi:  

 1)  linie okreWlaj>ce zasady podziału na działki budowlane;  

 2)  oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

okreWlaj>ce ich orientacyjny przebieg – do uWciWlenia w projektach budowlanych inwestycji;  

 3)  oznaczenia projektowanych dojazdów oraz placów manewrowych – do uWciWlenia  

w projektach budowlanych inwestycji.  
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 § 6. Wszystkie ustalenia planu mog> być realizowane pod warunkiem zgodnoWci z przepisami 

szczególnymi i odrCbnymi – przez co nalecy rozumieć przepisy ustaw z przepisami 

wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 

i orzeczeM administracyjnych.  

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy  

 § 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN,U, 3MN,U, 5MN,U, 6MN,U, 

7MN,U, 8MN,U, 9MN,U, 11MN,U, 12MN,U, 14MN,U, 15MN,U, 16MN,U, 17MN,U, 18MN,U, 

19MN,U, 20aMN,U, 24MN,U, 25MN,U, 26MN,U, 28MN,U, 29MN,U, 30MN,U, 31MN,U, 

32MN,U, 35MN,U, 36MN,U, 37MN,U, 38MN,U, 39MN,U, 40MN,U, 41MN,U, 42MN,U, 

44MN,U, 45MN,U, 46MN,U, 47MN,U, 48MN,U, 49MN,U, 50MN,U, 51MN,U, 52MN,U, 

57MN,U, 58MN,U, 59MN,U i 62MN,U przeznacza siC pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> i usługi wraz z urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>.  

 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siC realizacjC:  

 1)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>;  

 2)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami wbudowanymi w budynki mieszkalne 

lub z usługami wolnostoj>cymi wraz z urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>;  

 3)  zabudowy usługowej z urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>;  

 4)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub blianiaczej; ewentualna realizacja 

zabudowy jednorodzinnej szeregowej lub blianiaczej mocliwa jest jako jedno zamierzenie 

inwestycyjne, na które wykonano jeden projekt, b>da kilka projektów skutkuj>cych 

powstaniem budynku złoconego z segmentów;  

 5)  budynków gospodarczych i garacy na granicy działki.  

 3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy i zagospodarowania:  

 1)  wysokoWć budynków mieszkalnych maksimum dwie kondygnacje, w tym druga kondygnacja 

jako poddasze ucytkowe, lecz nie wiCcej nic 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu 

budynku;  

 2)  wysokoWć budynków usługowych do dwóch kondygnacji;  

 3)  wysokoWć budynków gospodarczych i garacy nie moce przekroczyć 7 m od poziomu 

przyległego terenu do kalenicy dachu;  

 4)  dopuszcza siC podpiwniczanie budynków mieszkalnych i usługowych;  

 5)  zakłada siC maksymalny poziom parterów budynków mieszkalnych (poziom płyty parteru  

w stanie surowym) 100 cm w stosunku do projektowanego poziomu terenu wzdłuc elewacji od 

strony ulicy;  

 6)  dachy budynków mieszkalnych i usługowych symetryczne dwuspadowe i wielospadowe na 

budynkach rozczłonkowanych o k>cie nachylenia połaci dachowych 30º – 45º z usytuowaniem 

kalenicy wzdłuc ulicy, dopuszcza siC usytuowanie budynków mieszkalnych i usługowych 

szczytami do ulicy na działkach o szerokoWci ponicej 18 m;  
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 7)  dopuszcza siC stosowanie dachów jedno- i dwuspadowych o nachyleniu od 10º na budynkach 

usługowych, przybudówkach oraz jednospadowych na budynkach gospodarczych i garacach 

sytuowanych na granicy działki;  

 8)  nalecy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałoWci i jakoWci z preferowaniem 

licowania Wcian nastCpuj>cymi materiałami: cegła ceramiczna, drewno i tynk;  

 9)  nalecy stosować od ulicy ogrodzenia acurowe o Wredniej wysokoWci do 160 cm,  

z fundamentem o wysokoWci do 40 cm ponad przyległym terenem i przeWwitem nad 

fundamentem nie mniej nic 7 cm;  

 10) udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 40 %;  

 11) udział powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowić nie mniej nic 50 % powierzchni 

działki;  

 12) ustala siC nastCpuj>ce odległoWci nieprzekraczalnej linii zabudowy:  

 - od linii rozgraniczaj>cych ulic, dojazdów i ci>gów pieszo – rowerowych zgodnie z § 22,  

 - od osi linii elektroenergetycznych napowietrznych SN 15 kV – 7 m przy przewodach 

nieizolowanych i 5 m przy przewodach izolowanych.  

 § 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 2MN,RM,U, 10MN,RM,U, 

13MN,RM,U, 53MN,RM,U, 55MN,RM,U, 56MN,RM,U, 60MN,RM,U i 63MN,RM,U 

przeznacza siC pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, zabudowC zagrodow> i usługi wraz  

z urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>.  

 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siC realizacjC:  

 1)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z urz>dzeniami towarzysz>cymi  

i zieleni>;  

 2)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z usługami wbudowanymi w budynki 

mieszkalne lub z usługami wolnostoj>cymi wraz z urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>;  

 3)  zabudowy usługowej z urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>;  

 4)  budynków gospodarczych i garacy na granicy działki.  

 3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy i zagospodarowania:  

 1)  wysokoWć budynków mieszkalnych maksimum dwie kondygnacje, w tym druga kondygnacja 

jako poddasze ucytkowe, lecz nie wiCcej nic 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu 

budynku;  

 2)  wysokoWć budynków usługowych do dwóch kondygnacji;  

 3)  dopuszcza siC podpiwniczanie budynków mieszkalnych i usługowych oraz gospodarczych na 

działkach zabudowy zagrodowej;  

 4)  wysokoWć budynków gospodarczych i garacy na działkach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej nie moce przekroczyć 7 metrów od poziomu przyległego terenu do kalenicy 

dachu;  

 5)  dopuszcza siC wysokoWć budynków inwentarskich, gospodarczych i garacy na działkach 

zabudowy zagrodowej do 12 m od poziomu przyległego terenu do kalenicy dachu;  
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 6)  na działkach zabudowy zagrodowej dopuszcza siC budowC nowych budynków inwentarskich  

o wielkoWci obsady do 5DJP;  

 7)  zakłada siC maksymalny poziom parterów budynków mieszkalnych (poziom płyty parteru  

w stanie surowym) 100 cm w stosunku do projektowanego poziomu terenu wzdłuc elewacji od 

strony ulicy;  

 8)  dachy budynków mieszkalnych i usługowych symetryczne dwuspadowe i wielospadowe na 

budynkach rozczłonkowanych o k>cie nachylenia połaci dachowych 30º – 45º z usytuowaniem 

kalenicy wzdłuc ulicy;  

 9)  dopuszcza siC stosowanie dachów jedno- i dwuspadowych o nachyleniu od 10º na budynkach 

usługowych, przybudówkach oraz jednospadowych na budynkach gospodarczych i garacach 

sytuowanych na granicy działki;  

 10)  nalecy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałoWci i jakoWci z preferowaniem 

licowania Wcian nastCpuj>cymi materiałami: cegła ceramiczna, drewno i tynk;  

 11) nalecy stosować od ulicy ogrodzenia acurowe o Wredniej wysokoWci do 160 cm,  

z fundamentem o wysokoWci do 40 cm ponad przyległym terenem i przeWwitem nad 

fundamentem nie mniej nic 7 cm;  

 12) udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 40 %;  

 13) udział powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowić nie mniej nic 50 % powierzchni 

działki;  

 14) ustala siC nastCpuj>ce odległoWci nieprzekraczalnej linii zabudowy:  

 - od linii rozgraniczaj>cych ulic, dojazdów i ci>gów pieszo – rowerowych zgodnie z § 22.  

 - od osi linii elektroenergetycznych napowietrznych SN15kV – 7 m przy przewodach 

nieizolowanych i 5 m przy przewodach izolowanych,  

 § 9. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 20UO przeznacza siC na usługi  

o podstawowym przeznaczeniu usług oWwiaty wraz z urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>.  

 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy  

i zagospodarowania:  

 1)  w ramach istniej>cej zabudowy dopuszcza siC funkcjC mieszkaniow>;  

 2)  wysokoWć budynku usługowego do 3 kondygnacji;  

 3)  dopuszcza siC podpiwniczenie budynku,  

 4)  wysokoWć budynków gospodarczych i garacy nie moce przekroczyć 7 metrów od poziomu 

przyległego terenu do kalenicy dachu;  

 5)  dopuszcza siC stosowanie dachów jedno- i dwuspadowych o nachyleniu od 10º;  

 6)  nalecy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałoWci i jakoWci z preferowaniem 

licowania Wcian nastCpuj>cymi materiałami: kamieM, cegła ceramiczna, drewno i tynk;  

 7)  udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 40 %;  

 8)  udział powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowić nie mniej nic 30 % powierzchni 

działki;  
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 9)  ustala siC nastCpuj>ce odległoWci nieprzekraczalnej linii zabudowy:  

 - utrzymać istniej>ce linie zabudowy podstawowego obiektu usługowego od otaczaj>cych 

ulic,  

 - pozostałych obiektów budowlanych w odległoWci od linii rozgraniczaj>cych zgodnie  

z § 22,  

 - dopuszcza siC lokalizacjC budynków gospodarczych i garacy na granicy działki.  

 10) ustala siC stosowanie ogrodzeM acurowych o Wredniej wysokoWci do 1,60 m, z fundamentem  

o wysokoWci do 40 cm ponad przyległym terenem i przeWwitem nad fundamentem nie mniej 

nic 7 cm.  

 § 10. 1.  Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 21UA przeznacza siC na usługi  

o podstawowym przeznaczeniu na usługi z zakresu administracji wraz z urz>dzeniami 

towarzysz>cymi i zieleni>.  

 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy  

i zagospodarowania:  

 1)  wysokoWć budynków usługowych do 4 kondygnacji;  

 2)  obowi>zuj> ustalenia okreWlone w § 9 ust. 2 od pkt 3 do pkt 10.  

 § 11. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 22UO przeznacza siC na usługi  

o podstawowym przeznaczeniu na usługi oWwiaty wraz z urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>.  

 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy  

i zagospodarowania:  

 1)  wysokoWć budynku usługowego do dwóch kondygnacji;  

 2)  obowi>zuj> ustalenia okreWlone w § 9 ust. 2 od pkt 3 do pkt 10.  

 § 12. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 33ZP,U przeznacza pod zieleM 
urz>dzon> stanowi>c> podstawowe przeznaczenie terenu.  

 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siC realizacjC:  

 - usług o powierzchni nie przekraczaj>cej 30% powierzchni całoWci terenu 33ZP,U 

lokalizowanych wzdłuc ulicy oznaczonej symbolem 28KD-D wraz z urz>dzeniami 

towarzysz>cymi i zieleni>,  
 -   terenu zabaw dla dzieci,  

 -  studni na potrzeby zaopatrzenia ludnoWci w wodC w sytuacjach nadzwyczajnych dla 

terenu objCtego planem.  

 3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy i zagospodarowania:  

 1)  nasadzenia zieleni parkowej z przewag> zieleni liWciastej niskiej i Wredniowysokiej;  

 2)  wysokoWć budynków usługowych do dwóch kondygnacji z dopuszczeniem podpiwniczenia 

budynków;  

 3)  wysokoWć budynków gospodarczych i garacy nie moce przekroczyć 7 metrów od poziomu 

przyległego terenu do kalenicy dachu;  

 4)  dopuszcza siC stosowanie dachów jedno- i dwuspadowych o nachyleniu od 10º;  



Dziennik UrzCdowy 

Województwa Podlaskiego Nr 233 – 19844 – Poz. 2797

 

 5)  nalecy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałoWci i jakoWci z preferowaniem 

licowania Wcian nastCpuj>cymi materiałami: cegła ceramiczna, kamieM, drewno i tynk;  

 6)  nalecy stosować ogrodzenia acurowe o Wredniej wysokoWci do 160 cm, z fundamentem  

o wysokoWci do 40 cm ponad przyległym terenem i przeWwitem nad fundamentem nie mniej 

nic 7 cm;  

 7)  udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 40 %;  

 8)  udział powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowić nie mniej nic 40 % powierzchni 

działki;  

 9)  ustala siC odległoWci nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczaj>cych ulic zgodnie 

z § 22.  

 § 13. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 4E, 23E, 27E, 34E, 43E, 54E i 61E 

przeznacza siC pod stacje transformatorowe.  

Rozdział 3 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

 § 14. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

 1)  infrastrukturC techniczn>, głównie doprowadzenie energii elektrycznej i wodoci>gu nalecy 

realizować wyprzedzaj>co w stosunku do zabudowy kubaturowej osiedla;  

 2)  konsekwentne przestrzeganie lokalizacji budynków i zagospodarowania działki w zakresie 

kształtowania linii zabudowy od ulicy, intensywnoWci zabudowy, charakteru architektury 

według okreWlonych zasad w rozdziale 2;  

 3)  forma architektoniczna budynków mieszkalnych i usługowych, zastosowanie materiałów 

elewacyjnych, kolorystyka powinny być kontynuacj> dobrych wzorów tradycyjnej 

architektury na obszarze miasta.  

 § 15. 1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:  

 1)  dopuszczalne wartoWci progowe poziomu hałasu:  

 a)  55dB – pora dzienna (równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia),  

 b)  45dB – pora nocna (równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocnej);  

 2)  dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, alarmowe poziomy niektórych 

substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych 

substancji, według odrCbnych przepisów szczególnych;  

 3)  zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 

obligatoryjnie wymagaj>cych sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko 

okreWlonych w przepisach szczególnych;  

 4)  wymóg realizacji wodoci>gu przed oddaniem budynków mieszkalnych i usługowych do 

ucytkowania,  

 5)  zakaz wprowadzania do wód lub ziemi Wcieków nie spełniaj>cych warunków okreWlonych  

w odrCbnych przepisach szczególnych;  
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 6)  obowi>zek uwzglCdniania wymogów ochrony Wrodowiska, o których mowa w szczególnoWci  

w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony Wrodowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 z póan. zm.);  

 7)  stosować system gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych gwarantuj>cych 

ochronC Wrodowiska.  

 2.  W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego nalecy stosować:  

 1)  ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenów zawarte w rozdziale 2 niniejszej uchwały;  

 2)  tradycyjne formy architektoniczne i gabaryty przestrzenne obiektów zabudowy mieszkaniowej 

nawi>zuj>ce do dawnych wzorów tradycyjnej architektury, jak tec do zabudowy na terenach 

s>siednich.  

Rozdział 5 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

 § 16. Na terenach objCtych planem nie wystCpuj> obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury 

współczesnej.  

 § 17. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie, ic jest on zabytkiem, nalecy wstrzymać wszelkie prace, zabezpieczyć ten 

przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwłocznie zawiadomić o tym Podlaskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Miasta Siemiatycze.  

Rozdział 6 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

 § 18. 1. Ustala siC, ce na obszarach objCtych planem w skład przestrzeni publicznych 

wchodz> istniej>ce i projektowane ulice oraz tereny zieleni urz>dzonej ogólnodostCpnej oznaczone 

symbolem 33ZP,U.  

 2. Ustala siC nastCpuj>ce wymagania dotycz>ce kształtowania przestrzeni publicznych,  

o których mowa w ust.1:  

 1)  nakazuje siC stosowanie ujednoliconego systemu oznakowania ulic;  

 2)  stosowanie wył>cznie ujednoliconego systemu obiektów przystanków komunikacji zbiorowej;  

 3)  zakazuje siC lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo – handlowych;  

 4)  dopuszcza siC:  

 a)  lokalizowanie urz>dzeM infrastruktury technicznej; postulowany rozrz>d przedstawiono na 

rysunku planu,  

 b)  nasadzenia drzew liWciastych w liniach rozgraniczaj>cych ulicy,  

 c)  lokalizowanie urz>dzeM technicznych zwi>zanych z utrzymaniem ulic.  
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Rozdział 7 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów  

 § 19. Na terenie opracowania nie wystCpuj> tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone 

na podstawie odrCbnych przepisów.  

Rozdział 8 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym  

 § 20. 1. Na obszarze objCtym planem nie wyznacza siC terenów przeznaczonych do scalania.  

 2. Na obszarach objCtych planem ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału działek:  

 1)  postulowane na rysunku planu granice podziału terenu (oznaczone lini> przerywan>) nie s> 
obligatoryjne, mog> stanowić zasadC podziału terenu w przypadku wyst>pienia właWciciela 

działki z wnioskiem o podział zgodnie z rysunkiem planu;  

 2)  inny podział moce nast>pić po przedstawieniu przez właWciciela terenu propozycji podziału 

uwzglCdniaj>cego mocliwoWć realizacji budynków na wydzielonych działkach z zachowaniem 

odległoWci nowoprojektowanych budynków od granic działek, odległoWci od ulic  

(linie zabudowy), wysokoWci budynków w stosunku do zabudowy s>siedniej (zgodnie  

z przepisami szczególnymi);  

 3)  najmniejsza powierzchnia działek budowlanych uzyskanych w wyniku podziału terenu nie 

moce być mniejsza nic:  

 a)  800 m
2
 dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj>cej,  

 b)  600 m
2
 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blianiaczej,  

 c)  400 m
2
 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej , z wyj>tkiem podziałów 

zaproponowanych zgodnie z rysunkiem planu;  

 4)  szerokoWć frontu działek powinna wynosić nie mniej jak:  

 a)  18 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj>cej,  

 b)  12 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blianiaczej,  

 c)  7,5 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;  

 5)  na etapie podziału nieruchomoWci na działki budowlane dopuszcza siC korektC (przesuniCcie) 

linii podziału, jeceli nie narusza to zasady podziałów przyjCtych w danym kwartale oraz 

dopuszczenie mniejszej szerokoWci działek dla zabudowy wolnostoj>cej w przypadku 

wCcszych działek istniej>cych z warunkiem spełnienia wymogów usytuowania zgodnie  

z przepisami szczególnymi.  

Rozdział 9 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  

 § 21. Na obszarach objCtych planem nie ustala siC szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeM w ich ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.  
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Rozdział 10 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

 § 22. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala siC:  

1) obsługC komunikacyjn> obszaru objCtego planem ulicami oznaczonymi symbolami: KD-Z – 

zbiorcze, KD-L – lokalne, KD-D – dojazdowe, KD-Dx – pieszo-jezdne, KxR – pieszo-

rowerowe o parametrach okreWlonych w tabeli:  

-Lp. -Symbol 

ulicy 

Nazwa ulicy -Klasa 

techniczna 

-SzerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych 

-SzerokoWć jezdni  

i inne elementy ulic 

-Nieprzekraczalne linie 

zabudowy od linii 

rozgraniczaj>cych 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

-1. -IKD-Z -DrohiczyMska  -Z -istniej>cych -7m -6m 

-2. -2KD-Z -Istniej>ca 

dojazdowa do 

wysypiska 

-Z -20m -7m -okreWlona przy ul. 

3KD-D 

-3. -3KD-D -Projektowana -D -10m z rozszerzeniami 

przy skrzycowaniach 

zgodnie z rysunkiem 

planu 

-5m -5m 

-4. -4KD-D -Projektowana -D 1-0m z normatywnymi 

poszerzeniami przy 

łukach poziomych 

R=100m 

-5m 

z wyokr>gleniem 

załomu trasy 

łukami poziomymi 

R=100m i 

normatywnymi 

poszerzeniami 

jezdni 

-5m 

-5. -5KD-Dx -Istniej>cy ci>g 

pieszo-jezdny 

-D -istniej>ca - - -5m 

-6. -6KxR -Ci>g pieszo-

rowerowy 

-D -3m -3m -5m 

-7. -7KxR -Ci>g pieszo-

rowerowy 

-D -3m -3m -5m 

-8. -8KD-Dx -Projektowana, 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -6m z rozszerzeniem 

do 12,5m w celu 

wykonania placu do 

zawracania 

-- -5m 

-9. -9KD-DiDx -Projektowana i 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -10m i 6m -5m ulicy 9KD-D -5m 

-10. -10KD-D -Projektowana 

w ci>gu 

istniej>cym 

drogi 

-D -10m z rozszerzeniem 

istniej>cej drogi w 

kierunku południowym 

-5m -5m 

-11. -11KD-L -Projektowana -L -15m od ulicy 41KD-L 

do ulicy 50KD-L - 

12m 

-6m z 

wyokr>gleniem 

załomów trasy 

łukami poziomymi 

R=220m 

-5m 

-12. -12KD-Dx -Projektowany 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -5m -- -5m 

-13. -13KD-Dx -Projektowany 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -6m z rozszerzeniem 

do 10m zgodnie z 

rysunkiem planu 

--  -5m 

-14. 1-4KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m 
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-Lp. -Symbol 

ulicy 

Nazwa ulicy -Klasa 

techniczna 

-SzerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych 

-SzerokoWć jezdni  

i inne elementy ulic 

-Nieprzekraczalne linie 

zabudowy od linii 

rozgraniczaj>cych 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

-15. -15KD-D -Projektowana -D -10m z normatywnymi 

poszerzeniami na 

łukach poziomych 

R=100m 

-5m  

z wyokr>gleniem 

załomu trasy 

łukami poziomymi 

R=100m i 

normatywnymi 

poszerzeniami 

-5m 

-16. -16KxR -Ci>g pieszo-

rowerowy 

-D -istniej>cych -3m -5m 

-17 -17KD-Dx -Ci>g pieszo-

jezdny 

-D -6m z rozszerzeniem 

zgodnie z rysunkiem 

planu 

-- -5m 

-18. -18KxR -Ci>g pieszo-

rowerowy 

-D -3m -3m -5m 

-19. -19KD-D -Istniej>ca -D -istniej>cych -istniej>ca -5m 

-20. -20KD-Dx -Ci>g pieszo-

jezdny 

-D -6m -- -5m 

-21. - -Ogrodowa -L -zgodnie z rysunkiem 

planu 

-6m -5m 

22. 22KD-D Projektowana D 10m 5m 5m 

-23. -23KD-Dx -Projektowany 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -10m z rozszerzeniem 

do 12,5m celem 

wykonania placu do 

zawracania 12,5x12,5 

- -5m 

-24. -24KxR -Projektowany 

ci>g pieszo-

rowerowy 

-D -3m -3m -5m 

-25. -25KD-L -Projektowana -L -15 z wyokr>gleniem 

na załomie trasy 

łukiem poziomym 

R=200m 

-6m z 

wyokr>gleniem 

załomu trasy 

łukiem poziomym 

R=200m z 

normatywnym 

poszerzeniem  

-5m 

-26. -26KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m 

-27. -27KxR -Projektowany 

ci>g pieszo-

rowerowy 

-D -3m -3m -5m 

-28. -28KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m 

-29. -29KD-Dx -Projektowany 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -6m rozszerzeniem do 

10m zgodnie z 

rysunkiem planu 

-- -5m 

-30. -30KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m 

-31. -31KD-D -Projektowana  -D -10m -5m -5m 

-32. -32KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m 

-33. -33KD-Dx -Projektowany 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -6m z rozszerzeniem 

do 10m zgodnie z 

rysunkiem planu 

-- -5m 

-34. -34KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m 

-35. -35KD-Dx -Projektowany 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -6m z roszrzeniem do 

10m zgodnie z 

rysunkiem planu 

-- -5m 

-36. -36KD-Dx -Projektowany 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -6m z rozszerzeniem 

do 10m zgodnie z 

rysunkiem planu 

-- -5m 

-37. -37KD-D -Projekotwana -D -10m -5m -5m 

-38. -38KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m 
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-Lp. -Symbol 

ulicy 

Nazwa ulicy -Klasa 

techniczna 

-SzerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych 

-SzerokoWć jezdni  

i inne elementy ulic 

-Nieprzekraczalne linie 

zabudowy od linii 

rozgraniczaj>cych 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

-39. -39KxR -Projektowany 

ci>g pieszo-

rowerowy 

-D -3m -3m -5m 

-40. -40KxR -Projektowany 

ci>g pieszo-

rowerowy 

-D -3m -3m -5m 

-41. -41KD-L -Projektowana -L -15m z wyokr>gleniem 

załomu trasy łukiem 

poziomym R=150m 

-6m z 

wyokr>gleniem 

załomu trasy 

łukiem poziomym 

R=150m z 

normatywnym 

poszerzeniem 

-5m 

-42. -42KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m 

-43. -43KD-Dx -Projektowany 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -6m z rozszrzeniem 

zgodnie z rysunkiem 

planu 

-- -5m 

-44. -44KxR -Projektowany 

ci>g pieszo-

rowerowy 

-D -3m -3m -5m 

-45. -45KD-Dx -Projektowany 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -5m -- -5m 

-46. -46KD-D -Projektowana -D -10m 5m -5m 

47. 47KD-Dx -Projektowany 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -6m z rozszerzeniem 

do 10m zgodnie z 

rysunkiem planu 

-- -5m 

-48. -48KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m 

-49. 49KD-Dx -Projektowany 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -6m -- -5m 

-50. -50KD-L -beromskiego -L -12m -6m -5m 

-51. -51KD-L -Projektowana -L -12m -6m -5m 

-52. -52KD-Dx -Projektowana, 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -8m ze zwCceniem do 

5m zgodnie z 

rysunkiem planu 

-- -4m 

-53. -53KD-Dx -Projektowana, 

ci>g pieszo-

jezdny 

-D -5m -- -5m 

 

 2)  rozwi>zania techniczne ulic i wł>czenia do nich nalecy wykonać zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami i uzgodnieniem z ich zarz>dcami;  

 3)  narocne WciCcia linii rozgraniczaj>cych na skrzycowaniach ulic: istniej>ce, 10x10m na 

skrzycowaniu ul. Drohiczynskiej z ulic> 2KD-Z, 5x5m i 7x7m przy k>cie załamania trasy 

zbliconej do 90º zgodnie z rysunkiem planu;  

 4)  powi>zania układu komunikacyjnego z układem zewnCtrznym ul. DrohiczyMsk> lec>c>  
w ci>gu drogi powiatowej Nr 1731B Siemiatycze (ul. DrohiczyMska) – Krupice – Bujaki – 

droga Nr 17093, której pocz>tek jest w ci>gu drogi krajowej Nr 19 oraz projektowan> klasy Z 

(2KD-Z), która zgodnie ze studium miasta Siemiatycze stanowić bCdzie do czasu budowy 

drogi ekspresowej S19, zachodni> obwodnicC miejsk>, stanowi>c> alternatywn> trasC w 

stosunku do drogi krajowej Nr 19 przechodz>cej przez centrum miasta;  
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 5)  miejsca postojowe lub garace obsługuj>ce projektowan> zabudowC nalecy zapewnić na 

własnych działkach wg nastCpuj>cych wskaaników: minimum 25 miejsc postojowych na 

1000m2 powierzchni ucytkowej i 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych dla funkcji 

administracyjnej, biurowej, handlowej, usługowej i zakładów pracy (do bilansu nie wlicza siC 
powierzchni ucytkowej zapleczy socjalnych, magazynów i komunikacji wewnCtrznej 

budynków);  

 a)  minimum 25 miejsc postojowych na 1000m
2
 powierzchni ucytkowej i 20 miejsc 

postojowych na 100 zatrudnionych dla funkcji administracyjnej, biurowej, handlowej, 

usługowej i zakładów pracy (do bilansu nie wlicza siC powierzchni ucytkowej zapleczy 

socjalnych, magazynów i komunikacji wewnCtrznej budynków),  

 b)  minimum 1 miejsce postojowe lub 1 garac na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej.  

Rozdział 11 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków 

komunalnych i wód opadowych oraz usuwania odpadów stałych  

 § 23. W zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siC:  

 1)  zaopatrzenie w wodC do celów komunalnych i przeciwpocarowych z istniej>cej  

i projektowanej sieci wodoci>gowej o Wrednicach: 150 i 100 mm zlokalizowanej w ulicach 

zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi z uwzglCdnieniem warunków 

okreWlonych przez zarz>dcC urz>dzeM wodoci>gowych;  

 2)  powi>zanie projektowanej sieci wodoci>gowej z istniej>cymi przewodami wodoci>gowymi  

w ulicach: DrohiczyMskiej, Ogrodowej i beromskiego zasilanymi z miejskiej stacji 

wodoci>gowej w Siemiatyczach;  

 3)  orientacyjn> lokalizacjC studni publicznej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

33ZP,U która powinna spełniać warunki techniczne okreWlone w obowi>zuj>cych przepisach 

szczególnych dotycz>cych zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urz>dzeM 
zaopatrzenia w wodC w warunkach specjalnych.  

 § 24. W zakresie odprowadzania Wcieków komunalnych i wód opadowych ustala siC:  

 1)  odprowadzenie Wcieków komunalnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej istniej>cej  

i projektowanej Wrednicy 200 mm zlokalizowanej w linich rozgraniczaj>cych ulic zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi z uwzglCdnieniem warunków okreWlonych przez 

zarz>dcC urz>dzeM kanalizacyjnych;  

 2)  powi>zanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniej>cymi kanałami sanitarnymi  

w ulicach: DrohiczyMskiej i Zielonej, a kanału zbiorczego w ul. beromskiego i ul. Armii 

Krajowej do istniej>cego kanału przebiegaj>cego wzdłuc rzeki Kamionki i odprowadzenie 

Wcieków do miejskiej oczyszczalni w Siemiatyczach, a po oczyszczeniu do rzeki Kamionki;  

 3)  na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, do czasu zrealizowania projektowanej 

kanalizacji sanitarnej dopuszcza siC mocliwoWć odprowadzenia Wcieków do szczelnych 

zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych w granicach własnej działki, zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi, z wywoceniem ich do punktu zlewnego 

oczyszczalni, a po wykonaniu kanałów sanitarnych w ulicach urz>dzenia te nalecy 

zlikwidować lub przebudować na studnie przelotowe, a budynki podł>czyć do tych kanałów;  
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 4)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych szczelnych powierzchni ulic, 

parkingów i innych terenów o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesin> i substancjami 

ropopochodnymi do istniej>cej i projektowanej kanalizacji deszczowej o Wrednicy od Ø 0,30 m 

do Ø 0,80 m zlokalizowanej w liniach rozgraniczaj>cych ulic zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami szczególnymi z uwzglCdnieniem warunków okreWlonych przez zarz>dcC urz>dzeM 
kanalizacyjnych;  

 5)  powi>zanie projektowanych kanałów deszczowych:  

 a)  w północnej czCWci terenu objCtego planem z istniej>cymi kanałami w ul. Drohiczynskiej  

z przebudow> na odcinku od wł>czenia siC kanału zbiorczego do kanału  

w ul. DrohiczyMskiej do ujWcia do rowu w rejonie ul. Nowej, poza granicami opracowania, 

na wiCksz> WrednicC po dokonaniu przeliczeM uwzglCdniaj>cych urealnione spływy wód 

opadowych z obszaru objCtego kanalizacj> deszczow> odprowadzaj>c> wody opadowe do 

tego kanału,  

 b)  na terenach południowych z rowem znajduj>cym siC poza granicami opracowania;  

 6)  wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika powinny być oczyszczone w stopniu 

okreWlonym w aktualnych przepisach szczególnych;  

 7)  wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów, terenów zielonych i innych o małym stopniu 

zanieczyszczenia mog> być odprowadzane powierzchniowo bezpoWrednio do gruntu na 

własny, nieutwardzony teren, w sposób uniemocliwiaj>cy ich spływ na grunty s>siednie 

poprzez zachowanie powierzchni przepuszczalnych, odpowiednie ukształtowanie terenu  

i zastosowanie rozwi>zaM technicznych takich jak np. mały zbiornik retencyjny, 

wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych;  

 8)  zakaz wprowadzania do wód lub ziemi Wcieków i wód opadowych nie spełniaj>cych 

obowi>zuj>cych norm.  

 § 25. W zakresie systemu usuwania odpadów stałych ustala siC:  

 1)  usuwanie odpadów stałych, systemem zorganizowanym, do pojemników lub kontenerów 

ustawionych na własnym terenie i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania 

zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi;  

 2)  lokalizacjC pojemników na odpady stałe zgodnie z warunkami okreWlonymi w obowi>zuj>cych 

przepisach szczególnych, dotycz>cych miejsc gromadzenia odpadów stałych;  

 3)  wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wraz z organizacj> ich odbioru według 

rozstrzygniCć Burmistrza Miasta Siemiatycze.  

Rozdział 12 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz przewodowy, 

ciepło i obsługę telekomunikacyjną  

 § 26. 1. W zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> ustala siC:  

 1)  zasilanie w energiC elektryczn> ze stacji transformatorowych kontenerowych, projektowanych 

na obszarze planu zgodnie z rysunkiem;  

 2)  istniej>ce stacje transformatorowe słupowe nalecy sukcesywnie zastCpować stacjami 

kontenerowymi;  
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 3)  zasilanie stacji transformatorowych docelowo lini> kablow> SN 15 kV projektowan>  
z tzw. pierWcienia miejskiego I i II, zgodnie z rysunkiem planu;  

 4)  do czasu realizacji linii SN 15 kV kablowej i demontacu linii napowietrznych SN 15 kV  

– dopuszcza siC zasilanie projektowanych stacji transformatorowych z istniej>cych 

napowietrznych linii SN 15 kV;  

 5)  demontac odcinków linii SN 15 kV napowietrznych Ciechanowiec – Grodzisk i pierWcienia 

miejskiego I – zgodnie z rysunkiem planu;  

 6)  bezpoWredni> obsługC odbiorców – z linii NN napowietrznych tzw. komunalnych w liniach 

rozgraniczaj>cych ulic;  

 7)  oWwietlenie ulic – lini> NN napowietrzn> na wspólnych słupach z lini> komunaln>;  

 8)  dostosowanie istniej>cych urz>dzeM elektroenergetycznych do nowych warunków pracy – tam 

gdzie jest przewidziana zmiana zagospodarowania terenu – na warunkach okreWlonych  

w przepisach szczególnych;  

 9)  przebudowC lub demontac linii NN istniej>cych koliduj>cych z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu.  

 2. Na obszarach planu dopuszcza siC:  

 1)  zmianC lokalizacji projektowanych stacji transformatorowych i tras linii SN 15 kV kablowych 

– w uzasadnionych przypadkach wzglCdami technicznymi i z uwzglCdnieniem 

obowi>zuj>cych przepisów szczególnych;  

 2)  mocliwoWć zlokalizowania infrastruktury elektroenergetycznej poza liniami rozgraniczaj>cymi 

ulic w przypadku, gdy jest to jedyne mocliwe rozwi>zanie techniczne wynikaj>ce  

z istniej>cego zagospodarowania pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów 

szczególnych;  

 3)  do czasu realizacji przebudowy istniej>cych sieci SN 15 kV napowietrznych przewidzianych 

na obszarze planu, przy lokalizacji zabudowy nalecy uwzglCdnić strefC ochronn> od tych linii 

w odległoWci – 7 m od osi linii do budynków, a linie te dostosować do nowych warunków 

pracy (obostrzenia, uziemienia itp.);  

 4)  osi>gniCcie docelowego układu sieci elektroenergetycznych na obszarze planu bCdzie mocliwe 

po wykonaniu odpowiednich powi>zaM z sieci> zewnCtrzn> i niezbCdnego zakresu budowy 

sieci SN 15 kV poza granicami planu, tj.:  

 a)  utworzenia z istniej>cej linii SN 15 kV kablowo – napowietrznej – RPZ 110/15 kV 

Siemiatycze – Rogawka odcinków nowych pierWcieni I i II,  

 b)  wybudowanie nowego wyjWcia liniowego z RPZ 110/15 kV jako odcinka pierWcienia II,  

 c)  wybudowanie linii SN 15 kV napowietrznych RPZ 110/15 kV – kier. Rogawka i RPZ 

110/15 kV – kier. Ciechanowiec z wykorzystaniem istnej>cych odcinków linii 

napowietrznych - poza obszarem planu,  

 d)  wykonania odpowiednich nowych podziałów sieci, aby wydzielone zostały 2 pierWcienie 

miejskie z linii transformatorowych.  

 § 27. Zaopatrzenie odbiorców w gaz przewodowy na terenie objCtym planem ustala siC:  
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 1)  z istniej>cych gazoci>gów Wredniego ciWnienia w ulicach DrohiczyMskiej, Ogrodowej  

i beromskiego poprzez rozbudowC tego systemu w liniach rozgraniczaj>cych ulic;  

 2)  rozbudowa systemu gazowego powinna być realizowana w oparciu o aktualne przepisy 

szczególne dotycz>ce gazownictwa na warunkch okreWlonych w ustawie o drogach 

publicznych.  

 § 28. Zaopatrzenie w ciepło na terenie objCtym planem ustala siC:  

 1)  z kotłowni indywidualnych, przy preferencji stosowania paliw proekologicznych tj. oleju 

opałowego niskosiarkowego, gazu ziemnego lub energii elektrycznej, biomasy;  

 2)  ze aródeł ciepła wykorzystuj>cych energiC odnawialn> np. energiC słoneczn> lub z pomp 

cieplnych.  

 § 29. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala siC:  

 1)  podł>czenie potencjalnych abonentów z istniej>cej na terenie objCtym planem lub na terenie 

s>siaduj>cym – linii telefonicznych, po rozbudowie ich w niezbCdnym zakresie w liniach 

rozgraniczaj>cych ulic z zachowaniem przepisów szczególnych;  

 2)  przebudowC linii telekomunikacyjnych istniej>cych, koliduj>cych z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu;  

 3)  pozostawia siC istniej>ce sieci telefoniczne, zlokalizowane na terenie objCtym planem, nie 

koliduj>ce z projektowanym zagospodarowanie terenu, dopuszczaj>c modernizacjC tych linii.  

Rozdział 13 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

 § 30. 1. Ustala siC, ce do czasu rozpoczCcia realizacji inwestycji ustalonych planem, teren 

objCty planem moce być ucytkowany w sposób dotychczasowy.  

 2. Nie ustala siC terminów rozpoczCcia robót budowlanych na poszczególnych terenach 

okreWlonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi.  

Rozdział 14 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu  

 § 31. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu jednorazowej opłaty w zwi>zku  

ze wzrostem wartoWci nieruchomoWci bCd>cych przedmiotem planu w wysokoWci 30 % (słownie 

trzydzieWci procent), z wyj>tkiem terenów stanowi>cych własnoWć Gminy Miasta Siemiatycze, lub 

nabywanych przez miasto na cele publiczne.  

Rozdział 15 
Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa  

 § 32. Ustala siC nastCpuj>ce przedsiCwziCcia w zakresie obrony cywilnej:  

 1)  w budynkach zabudowy jednorodzinnej, usługowych, handlowych, przemysłowych itp. nalecy 

przewidzieć ukrycia typu II wykonywane przez ucytkowników obiektów w okresie 

podwycszonej gotowoWci obronnej RP. Jeceli obiekt zostanie zaprojektowany na wiCcej nic  
15 osób nalecy opracować „Aneks Obrony Cywilnej”, zawieraj>cy przystosowanie budynku 

na ukrycie;  
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 2)  studniC na potrzeby zaopatrzenia ludnoWci w wodC w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie 

33ZP,U;  

 3)  oWwietlenie zewnCtrzne np. ulic, dróg, dojazdów, budynków, zakładów pracy, nalecy 

przystosować do zaciemniania i wygaszania;  

 4)  wszystkie aneksy obrony cywilnej nalecy uzgadniać z Wydziałem BezpieczeMstwa  

i Zarz>dzania Kryzysowego Podlaskiego UrzCdu Wojewódzkiego.  

 § 33. Ustala siC ogólne warunki ochrony przeciwpocarowej, m.in.:  

 1)  projektować zabudowC zgodnie z odrCbnymi przepisami szczególnymi;  

 2)  zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpocarowe oraz drogi pocarowe, umocliwiaj>ce 

dojazd i dostCp dla jednostek ratowniczo – gaWniczych stracy pocarnej, zgodnie z odrCbnymi 

przepisami szczególnymi;  

 3)  zapewnić właWciw> ochronC przeciwpocarow> i zbezpieczenie przeciwpocarowe budynków, 

zgodnie z odrCbnymi przepisami szczególnymi;  

 4)  dokonywać uzgodnieM projektu budowlanego pod wzglCdem ochrony przeciwpocarowej na 

podstawie odrCbnych przepisów szczególnych.  

Rozdział 16 
Przepisy końcowe  

 § 34. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.  

 § 35. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodnicz>cy Rady Miasta 

Agnieszka Anna Sitarska 
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Zał>cznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVI/164/09 

Rady Miasta Siemiatycze 

z dnia 30 paadziernika 2009 r.  
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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXVI/164/09 

Rady Miasta Siemiatycze 

z dnia 30 paadziernika 2009 r. 

Sposób realizacji  
 

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czCWci Miasta 

Siemiatycze połoconej miCdzy ulicami: DrohiczyMsk>, Ogrodow> i beromskiego inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych. 

 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) Rada Miasta Siemiatycze ustala, co nastCpuje: 

 

1. Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, jak nicej: 

1) Granicami opracowania objCto obszar o powierzchni około 100 ha. Ze wzglCdu na 

duc> powierzchniC i umiarkowane zapotrzebowanie na działki budowlane realizacja 

inwestycji na tym obszarze bCdzie odbywała siC w dłucszym okresie czasu. Mocna 

przyj>ć, ce w pierwszym etapie inwestowania realizacje bCd> odbywały siC w ci>gach 

istniej>cych ulic: DrohiczyMskiej, Ogrodowej i beromskiego w formie porz>dkowania 

i uzupełniania zabudowy oraz na bezpoWrednim zapleczu tych ulic, 

Przyjmuje siC, ce w I etapie realizacja inwestycji obejmie w całoWci ulice 11KD-L, 

25KD-L, 41KD-L i 51KD-L, 25% pozostałej sieci drogowej (KD-D, KD-Dx, KxR) 

oraz około 50% projektowanej sieci wodoci>gowej i kanalizacyjnej. 

2) Zadania w zakresie realizacji ulic: 

a) ulice KD-L – 3370 m 

b) ulice KD-D – 2045 m 

c) ulice KD-Dx i KxR – 490 m 

3) zadania w zakresie sieci wodoci>gowej: 

a) w ulicach KD-L – 3370 m 

b) w pozostałych ulicach – 2485 m 

4) zadania w zakresie kanalizacji: 

a) w ulicach KD-L: 

                               - kanały sanitarne – 3370 m 

                               - kanały deszczowe – 3370 m 

b) w pozostałych ulicach: 

                               - kanały sanitarne – 2195 m 

                               - kanały deszczowe – 2000 m 

5) realizacja sieci gazoci>gowej o długoWci 5400 m i linii oWwietleniowych o długoWci  

o długoWci 5855 m. 

2. Zasady finansowania zadaM inwestycyjnych okreWlonych w ust. 1. 

Zadania inwestycyjne bCd> finansowane z budcetu miasta ze wsparciem Wrodkami 

pozyskanymi z zewn>trz oraz z opłat adiacenckich i wpłat indywidualnych inwestorów. 
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Zał>cznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXVI/164/09 

Rady Miasta Siemiatycze 

z dnia 30 paadziernika2009 r. 

 

Sposób rozpatrzenia uwag 

wniesionych w terminie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci Miasta Siemiatycze połoconej miCdzy ulicami: 

DrohiczyMsk>, Ogrodow> i beromskiego 

 

 Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi zm.) Rada Miasta 

Siemiatycze postanawia nie uwzglCdnić nicej wymienionych uwag wniesionych w terminie 

okreWlonym w § 17 pkt 11 ustawy, do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego czCWci Miasta Siemiatycze połoconej miCdzy ulicami: DrohiczyMsk>, Ogrodow>  
i beromskiego: 

1. Uwag wniesionych przez Andrzeja Niewiarowskiego zam. Siemiatycze, ul. beromskiego 82, 

dotycz>cych: 

a) likwidacji ulicy 11KD-L na odcinku od ulicy 42KD-D do ulicy 50KD-L i ulicy  

48KD-D przechodz>cej przez działki o nr geodezyjnych3890/2, 3889/2 i 3888/2, 

b) nie dzielić działek wnioskuj>cego na działki budowlane. 

Ulica 11KD-L (klasy lokalnej) jest projektowan> ulic> układu podstawowego 

przebiegaj>c> na kierunku północ – południe i ł>cz>c> ul. DrohiczyMsk> z ul. beromskiego. 

Przewidywana jest równiec do kontynuacji od ul. beromskiego w kierunku południowym.  

W zwi>zku z powycszym nie moce być przerwana na fragmencie przebiegu wskazanym przez 

wnioskuj>cego. Likwidacja ulicy 42KD-D przechodz>cej przez działki wnioskuj>cego nie jest 

mocliwa, poniewac ze wzglCdu na długoWć (około 250m) i obsługC 17 działek powinna być ulic> 
przelotow>. Przerwanie jej przebiegu na tym odcinku uniemocliwi grawitacyjne odprowadzenie  

z obszaru 59MN,u i 60MN,RM,U Wcieków sanitarnych i deszczowych. 

Uwaga dotycz>ca niewyracenia zgody na podział działek wnioskuj>cego na działki 

budowlane jest bezprzedmiotowa, poniewac w § 20 ust. 2 pkt 1 uchwały jest zapis, ce 

„postulowane na rysunku planu granice podziału terenu (oznaczone lini> przerywan>) nie s> 
obligatoryjne, mog> stanowić zasadC podziału terenu w przypadku wyst>pienia właWciciela działki 

z wnioskiem o podział zgodnie z rysunkiem planu”. 

 

2. Uwagi wniesionej przez MariC i Grzegorza Jefimowiczów wnioskuj>cej o zwCcenie ulicy 

Zielonej na wysokoWci działki nr 1226/11 o 2 m, tj. z 10 m na 8 m.  

Ulica oznaczona symbolem 22KD-D, projektowana o szerokoWci 10,0 m jest zgodna  

z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

ustanowionymi rozporz>dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z póaniejszymi zmianami), jako najmniejsza szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych tej klasy ulicy. 

.


