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UCHWADA NR XII/138/11

 RADY MIASTA PUDAWY

 z dnia 29 wrze[nia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwaEy Nr XVII/153/04 Rady Miasta PuEawy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ｧSienkiewicza - SkEadowaｦ 

czę[ć A w PuEawach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., 
poz. 1591 z pópniejszymi zmianami), art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 
2003 r., poz. 717, z pópniejszymi zmianami), oraz 
uchwaEy Nr IV/40/11 Rady Miasta PuEawy z dnia 31 
stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu osiedla ｧSienkiewicza 
｠ SkEadowaｦ czę[ć A w PuEawach, zatwierdzonego 
uchwaEą Nr XVII/153/04 Rady Miasta PuEawy z dnia 
26 lutego 2004 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego Nr 90, poz. 1512 z dnia 26 maja 2004 
r., Rada Miasta PuEawy uchwala, co następuje: 

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu osiedla ｧSien-
kiewicza ｠ SkEadowaｦ czę[ć A w PuEawach, zwaną 
dalej ｧplanemｦ, obejmującą:

1. DziaEkę Nr ew. 1049 zlokalizowaną przy ul. SEo-
wackiego, poEoroną w planie miejscowym w obsza-
rze oznaczonym symbolem ｧ2 KD/Pｦ (ciąg pieszy).

2. DziaEkę Nr ew. 1145 zlokalizowaną u zbiegu 
ulic: J. SEowackiego i A. Chmielowskiego, poEoro-
ną w planie miejscowym w obszarze oznaczonym 
symbolem ｧ50 Uｦ (usEugi nieuciąrliwe zajmujące nie 
więcej nir 40% powierzchni terenu dziaEki).

3. Pas drogowy ul. J. SEowackiego na odcinku 
pomiędzy ul. W. Reymonta i ul. A. Chmielowskie-
go oznaczony w planie miejscowym symbolem ｧ5 
KDZｦ (ulica zbiorcza).

4. DziaEkę Nr ew. 836 zlokalizowaną przy ul. Par-
tyzantów, poEoroną w planie miejscowym w ob-
szarze oznaczonym symbolem ｧ3U,ZPｦ (usEugi nie-
uciąrliwe z zielenią towarzyszącą).

5. DziaEki Nr ew. 2880 i 1056/29 zlokalizowane 
przy ul. J. SEowackiego, poEorone w planie miejsco-
wym w obszarach oznaczonych symbolami ｧ4KD/
PJｦ (ciąg pieszo - jezdny) i ｧ30 MN, Uｦ (mieszkal-
nictwo jednorodzinne).

§2. W uchwale Nr XVII/153/04 Rady Miasta PuEa-
wy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego osiedla ｧSienkiewicza - SkEadowaｦ czę[ć A w 
PuEawach opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Lubelskie-
go Nr 90, poz. 1512 z dnia 26 maja 2004 r., wpro-

wadza się następujące zmiany:
1. W Rozdziale 3, Ustalenia szczegóEowe §25 

otrzymuje brzmienie: ｧDla obszaru funkcjonalnego 3 
U,ZP,MW (pow. 0,19 ha) plan ustala:

1) Przeznaczenie terenu:
a) UsEugi nieuciąrliwe i mieszkalnictwo wielo-

rodzinne z towarzyszącą zielenią wysoką o po-
wierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej nir 30 
% powierzchni terenu dziaEki.

b) Wyklucza się usEugi rzemiosEa produkcyjnego, 
hurtownie i inne uciąrliwe dla otoczenia.

2) Sposób zagospodarowania
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne 5 m od linii 

rozgraniczającej drogę 1 KDG.
b) Wysoko[ć zabudowy max 12 m.
c) ObsEuga komunikacyjna od ulicy 1KDG (ul. Par-

tyzantów).
d) Infrastruktura techniczna w oparciu o istniejące 

media. Warunki przyEączeniowe nalery uzgodnić z 
wEa[cicielami poszczególnych sieci.ｦ

2. Na rysunku planu zmianie ulega oznaczenie ob-
szaru ｧ3 U,ZPｦ na ｧ3 U,ZP,MWｦ.

3. W Rozdziale 3, Ustalenia szczegóEowe §55 
otrzymuje brzmienie: ｧDla obszaru funkcjonalnego 
30 MN,U (pow. 1,95 ha) plan ustala:

1) Przeznaczenie terenu:
a) Mieszkalnictwo jednorodzinne z zabudową wol-

nostojącą, jako przeznaczenie podstawowe,
b) Mieszkalnictwo jednorodzinne z zabudową blip-

niaczą, jako przeznaczenie dopuszczone pod warun-
kiem zachowania wszelkich obowiązujących przepi-
sów wynikających z prawa budowlanego,

c) UsEugi nieuciąrliwe jako towarzyszące wbudo-
wane w obiekty mieszkalne, zajmujące nie więcej 
nir 25 % kubatury obiektu mieszkalnego lub wolno-
stojące zajmujące nie więcej nir 20 % jako przezna-
czenie dopuszczone.

2) Sposób zagospodarowania
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne 5 m od linii 

rozgraniczających dróg 5 KDZ, 13 KDD, 33 KDD/D 
i 8 KD/PJ oraz terenu 31ZI,

b) Dopuszcza się morliwo[ć remontów, przebu-
dowy oraz koniecznej wymiany istniejących budyn-
ków poEoronych poza nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy,

c) Wysoko[ć zabudowy max 10 m,
d) Powierzchnia biologicznie czynna terenu dziaEki 

budowlanej nie mniejsza nir 60 %,
e) Zachować max drzewostan i uksztaEtowanie 
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terenu,
f) Infrastruktura techniczna w oparciu o istniejące 

media. Warunki przyEączeniowe nalery uzgodnić z 
wEa[cicielami poszczególnych sieci,

g) ObsEuga komunikacyjna od ulic 5 KDZ, 13 KDD, 
33 KDD/D i ciągu pieszo-jezdnego 8 KD/PJ,

h) Zakaz lokalizacji na dziaEkach miejsc parkingo-
wych i gararowych powyrej 4 stanowisk.ｦ

4. Na rysunku planu zmianie ulega granica obszaru 
oznaczonego ｧ30 MN,Uｦ, polegająca na doEączeniu 
pokazanego na zaEączniku graficznym, wydzielone-
go z pasa drogowego 5KDZ, terenu oznaczonego 
symbolem 30 MN,U.

5. Na rysunku planu zmianie ulega oznaczenie ob-
szaru ｧ31 ZPｦ na ｧ31 ZIｦ, oraz jego granica w spo-
sób pokazany na zaEączniku graficznym.

6. W §57 ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3, który 
otrzymuje brzmienie:

3) Dopuszcza się morliwo[ć doEączenia dziaEki o 
numerze ewidencyjnym 1056/32 do dziaEek zabu-
dowy mieszkaniowej terenu 30 MN,U, jednak bez 
prawa jej zabudowy.ｦ

7. Na rysunku planu zmianie ulega granica obsza-
ru oznaczonego ｧ32 ZPｦ polegająca na doEączeniu 
pokazanego na zaEączniku graficznym, terenu ozna-
czonego symbolem 32 ZP.

8. W Rozdziale 3, Ustalenia szczegóEowe §60 
otrzymuje brzmienie: ｧDla obszaru funkcjonalnego 
35 MN,U (pow. 1,12 ha) plan ustala:

1) Przeznaczenie terenu:
a) Mieszkalnictwo jednorodzinne z zabudową wol-

nostojącą, jako przeznaczenie podstawowe,
b) Mieszkalnictwo jednorodzinne z zabudową blip-

niaczą, jako przeznaczenie dopuszczone pod warun-
kiem zachowania wszelkich obowiązujących przepi-
sów wynikających z prawa budowlanego,

c) UsEugi nieuciąrliwe jako towarzyszące wbudo-
wane w obiekty mieszkalne, zajmujące nie więcej 
nir 25 % kubatury obiektu mieszkalnego lub wolno-
stojące zajmujące nie więcej nir 20 % powierzchni 
terenu dziaEki jako przeznaczenie dopuszczone.

2) Sposób zagospodarowania:
a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne 5 m od linii 

rozgraniczającej obszar od dróg 8 KDL, 5 KDZ, 34 
KDD/D i ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbo-
lem 8 KD/PJ,

b) Dopuszcza się morliwo[ć remontów, przebu-
dowy oraz koniecznej wymiany istniejących budyn-
ków poEoronych poza nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy,

c) Wysoko[ć zabudowy max 10 m,
d) Powierzchnia biologicznie czynna terenu dziaEki 

budowlanej nie mniejsza nir 60 %,
e) Zachować max drzewostan i uksztaEtowanie 

terenu,
f) Infrastruktura techniczna w oparciu o istniejące 

media. Warunki przyEączeniowe nalery uzgodnić z 
wEa[cicielami poszczególnych sieci,

g) ObsEuga komunikacyjna od ulic 8 KDL, 5 KDZ, 
34 KDD/D i ciągu pieszo-jezdnego 8 KD/PJ,

h) Zakaz lokalizacji na dziaEkach miejsc parkingo-
wych i gararowych powyrej 4 stanowisk.ｦ

9. Na rysunku planu zmianie ulega granica obszaru 
oznaczonego ｧ35 MN,Uｦ, polegająca na doEączeniu 
pokazanego na zaEączniku graficznym, wydzielone-
go z pasa drogowego 5KDZ, terenu oznaczonego 
symbolem 35 MN,U.

10. W Rozdziale 3, Ustalenia szczegóEowe §76 
otrzymuje brzmienie: ｧDla obszaru funkcjonalnego 
50 U (pow. 0,08 ha) plan ustala:

1) Przeznaczenie terenu:
a) UsEugi nieuciąrliwe wolnostojące zajmujące nie 

więcej nir 50 % powierzchni terenu dziaEki.
2) Sposób zagospodarowania:
a) Wysoko[ć zabudowy max 8 m,
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalne 5 m od linii 

rozgraniczającej obszar od dróg 5 KDZ, 8 KDL,
c) Dopuszcza się lokalizowanie budynków bezpo-

[rednio przy granicy oraz w odlegEo[ci mniejszej nir 
3,0 m od granicy z dziaEką nr 1146 oraz z dziaEką 
nr 1147 na odcinku przylegEym do istniejącej na niej 
zabudowy,

d) Powierzchnia biologicznie czynna terenu dziaEki 
budowlanej nie mniejsza nir 25 %,

e) Infrastruktura techniczna w oparciu o istniejące 
media. Warunki przyEączeniowe nalery uzgodnić z 
wEa[cicielami poszczególnych sieci,

f) ObsEuga komunikacyjna z istniejącego zjazdu z 
ulicy 5KDZ i od ulicy 8 KDL,

g) Parkingi i garare niezbędne do obsEugi funkcji 
terenu powinny być zlokalizowane na terenie pose-
sji, na której jest ona realizowana w ilo[ci min. 1 
miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni uryt-
kowej.ｦ

11. W Rozdziale 3, Ustalenia szczegóEowe §99 
ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) ul. SEowackiego 5 KDZ zbiorcza Z na odcinku 
od skrzyrowania z ulicą Partyzantów do skrzyrowa-
nia z ul. Lubelską szeroko[ć w liniach rozgranicza-
jących 30 m, przewęrenie na odcinku od ul. Kocha-
nowskiego do ul. qeromskiego do 28 m i na odcinku 
od ul. W. Reymonta do ul. A. Chmielowskiego do 
25 m.

12. W Rozdziale 3, Ustalenia szczegóEowe §99 
ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

10) Ciągi pieszo-jezdne od 1 KD/PJ do 3 KD/PJ i 
od 5 KD/PJ do 8 KD/PJ,

13. W Rozdziale 3, Ustalenia szczegóEowe §99 
ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

11) Ciągi piesze 1 KD/P, 3 KD/P i 4 KD/P,
14. Na rysunku planu zmianie ulega oznaczenie 

obszaru ｧ2 KD/Pｦ na ｧ8 KD/PJｦ.

§3. Stwierdza się, re plan nie narusza ustaleG Stu-
dium UwarunkowaG i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Miasto PuEawy, zatwierdzo-
nym uchwaEą Nr XLVI/410/06 Rady Miasta PuEawy 
z dnia 25 maja 2006 r.

§4. Integralną czę[cią planu jest niniejsza uchwaEa 
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oraz następujące zaEączniki do uchwaEy:
1. ZaEącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;
2. ZaEącznik Nr 2 - rysunek planu w skali 1:1000;
3. ZaEącznik Nr 3 - okre[lenie sposobu rozpatrze-

nia uwag do projektu planu;
4. ZaEącznik Nr 4 - okre[lenie sposobu realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej z zakresu zadaG wEasnych gminy.

§5. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezydento-
wi Miasta PuEawy, którego zobowiązuje się do spo-
rządzenia jednolitego tekstu uchwaEy.

§6. W zakresie objętym niniejszą uchwaEą tracą 
moc ustalenia uchwaEy Nr XVII/153/04 Rady Mia-
sta PuEawy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla ｧSienkiewicza - SkEadowaｦ 
czę[ć A w PuEawach, opublikowanej w Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego Nr 90, poz. 1512 z dnia 26 maja 
2004 r..

§7. UchwaEa podlega publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w ry-
cie po upEywie 14 dni od daty jej publikacji.

 Przewodniczący Rady Miasta PuEawy 
Zbigniew ZliwiGski
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ZałGcznik Nr 3 
do Uchwały Nr XII/138/11 

Rady Miasta Puławy  
z dnia 29 wrze`nia 2011 r. 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOkONEGO DO PUBLICZNEGO WGLFDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA „SIENKIEWICZ – SKŁADOWA” CZK_< A W PUŁAWACH  

NIEUWZGLKDNIONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA  
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02.09.2011 

  
Joanna Błaszczyk 
Ul. Słowackiego 
33 
24100 Puławy 

  
Pro`ba o 
pozostawienie 
przeznaczenia 
ciGgu pieszego z 
molliwo`ciG 
korzystania  
jako dojazdu 
tylko dla 
mieszkaVców 
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pieszo 
jezdnego przy 
korzystaniu z 
tej działki jako 
dojazdu, 
ograniczenia z 
jego korzystania 
sG regulowane 
organizacjG 
ruchu 
drogowego. 



Poz. 2812 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 179 ｠ 14943 ｠

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr XII/138/11

Rady Miasta PuEawy
z dnia 29 wrze[nia 2011 r.

Okre[lenie sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go osiedla ｧSienkiewicza ｠ SkEadowaｦ cz. A w PuEawach inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalerą do zadaG wEasnych gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. 
zmianami) stwierdza się, re na terenie objętym 

zmianą planu nie przewiduje się inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej nalerących do zadaG 
wEasnych gminy.


