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UCHWADA NR XXXVII/138/10

 RADY MIASTA BIADA PODLASKA

	z	dnia	15	czerwca	2010	r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BiaEa Podlaska pod 
nazwą ｧBRZEGOWAｦ

Na	 podstawie	 art.	 18	 ust.	 2	 pkt.5	 i	 pkt.15	 w	
związku	z	art.	7	ust.	1	pkt.1	i	art.	40	ust.	1,	ustawy	
z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	
U.	z	2001r.	Nr	142,	poz.	1591	z	pópn.	zm.),	art.	4	
ust.	1,	art.	14	ust.	8,	art.	15,	art.	20	ust.	1	i	art.	29	
ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	za-
gospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	
717	z	pópn.	zm.)oraz	uchwaEy	Nr	XXI/34/08	Rady	
Miasta	BiaEa	Podlaska	z	dnia	19	czerwca	2008	r.	w	
sprawie	 przystąpienia	 do	 sporządzenia	miejscowe-
go	planu	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	
BiaEa	Podlaska	pod	nazwą	ｧBRZEGOWAｦ,	Rada	Mia-
sta	uchwala,	co	następuje:

DZIAD I
PRZEPISY OGÓLNE

RozdziaE I
Zakres obowiązywania planu

§1.	Po	stwierdzeniu	zgodno[ci	planu	miejscowego	
z	ustaleniami	zmiany	studium	uwarunkowaG	kierun-
ków	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	BiaEa	
Podlaska,	uchwala	się	miejscowy	plan	zagospoda-
rowania	przestrzennego	miasta	BiaEa	Podlaska	pod	
nazwą	ｧBRZEGOWAｦ	zwany	dalej	planem.

§2.	1.	Obszar	planu	okre[lony	zostaE	na	rysunku	
planu	granicą	planu.	

2.	Rysunek	planu	w	skali	1:1000	stanowi	zaEącz-
nik	nr	1	do	niniejszej	uchwaEy.	

3.	 Rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 realizacji	 zapisa-
nych	 w	 planie	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	
oraz	 zasadach	 ich	 finansowania	 stanowi	 zaEącznik	
nr	2	do	niniejszej	uchwaEy.	

4.	Ustalenia	planu	obowiązują	na	obszarze	wyzna-
czonym	granicą	planu.

§3.	1.	Następujące	oznaczenia	graficzne	na	rysun-
ku	planu	są	obowiązującymi	ustaleniami	planu:	

1)	granica	planu,	
2)	 linie	 rozgraniczające	 terenów	 o	 rórnym	 prze-

znaczeniu	i	rórnych	zasadach	zagospodarowania,	
3)	linie	zabudowy	nieprzekraczalne,	
4)	dominanta	przestrzenna,	
5)	obiekty	znajdujące	się	w	ewidencji	zabytków,	
6)	zespoEy	zieleni	o	charakterze	zieleni	izolacyjnej	

lub	funkcji	krajobrazowej,	
7)	pas	ruchu	rowerowego,	

8)	wymiarowanie	odlegEo[ci	okre[lonych	w	planie,	
9)	 symbole	 przeznaczenia	 terenów	 funkcjonal-

nych	 okre[lone	 odpowiednio	 symbolem	 literowym	
i	 numerem	wyrórniającym	 je	 spo[ród	 innych	 tere-
nów:	od	U-1	do	U-6,	MW,	MWE,	MNU-1,	MNU-2,	
od	KS-1	do	KS-4,	od	UP-1	do	UP-3,	IT-K,	IT-C,	ZP,	
R-1,	 R-2,	 KDZ-1,	 KDZ-2,	 od	KDL-1	 do	KDL-7,	 od	
KDD-1	do	KDD-5,	od	KDPJ-1	do	KDPJ-3,	CP.	

2.	Następujące	 oznaczenia	 graficzne	 na	 rysunku	
planu	są	oznaczeniami	o	charakterze	postulowanym	
bądp	informacyjnym:	

1)	istniejące	granice	dziaEek,	
2)	proponowane	granice	dziaEek,	
3)	budynki	istniejące,	
4)	proponowane	obrysy	zabudowy	projektowanej,	
5)	proponowane	miejsca	lokalizacji	stacji	transfor-

matorowych	niskiego	napięcia,	
6)	proponowana	lokalizacja	wEączeG	do	dróg	KDL-

6	i	KPJ-3.	
3.	 Wymiary	 pokazane	 na	 rysunku	 planu	 nalery	

traktować	obligatoryjnie	w	przypadku	nowych	ele-
mentów	 zagospodarowania	 i	 nowych	 podziaEów	
geodezyjnych,	 natomiast	 w	 przypadku	 wymiarów	
odnoszących	się	do	istniejącego	zagospodarowania	
i	istniejących	podziaEów	geodezyjnych	morna	przyj-
mować	odlegEo[ci	wynikające	z	 rzeczywistych	po-
miarów.

§4.	1.	W	niniejszej	uchwale	okre[la	się:	
1)	przeznaczenie	terenów	oraz	linie	rozgraniczają-

ce	terenów	funkcjonalnych	o	rórnym	przeznaczeniu	
lub	rórnych	zasadach	zagospodarowania,	

2)	zasady	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzen-
nego,	

3)	zasady	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	
4)	zasady	ochrony	dziedzictwa	kulturowego	i	za-

bytków,	
5)	parametry	i	wskapniki	ksztaEtowania	zabudowy	

oraz	zagospodarowania	terenu,	w	tym	linie	zabudo-
wy,	 gabaryty	 obiektów	 i	wskapniki	 intensywno[ci	
zabudowy,	

6)	 szczególne	 warunki	 zagospodarowania	 tere-
nów	oraz	ograniczenia	w	 ich	urytkowaniu,	w	tym	
zakazy	zabudowy,	

7)	zasady	modernizacji,	rozbudowy	i	budowy	sys-
temów	komunikacji	i	infrastruktury	technicznej,	

8)	 sposób	 i	 termin	 tymczasowego	 zagospodaro-
wania,	urządzania	i	urytkowania	terenów,	

9)	stawki	procentowe,	sEurące	naliczeniu	jednora-
zowej	opEaty	z	tytuEu	wzrostu	warto[ci	nieruchomo-
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[ci	będącego	skutkiem	uchwalenia	planu.	
2.	W	niniejszej	uchwale	nie	okre[la	się	następu-

jących	elementów	zagospodarowania	przestrzenne-
go:	

1)	 wymagaG	 wynikających	 z	 potrzeby	 ksztaEto-
wania	obszarów	przestrzeni	publicznych,	poniewar	
w	obszarze	 planu	 nie	występują	 obszary	 o	 szcze-
gólnym	znaczeniu	dla	 zaspokojenia	potrzeb	miesz-
kaGców,	 poprawy	 jako[ci	 ich	 rycia	 i	 sprzyjające	
nawiązywaniu	kontaktów	spoEecznych	wskazane	w	
Studium	 uwarunkowaG	 i	 kierunków	 zagospodaro-
wania	przestrzennego	miasta	BiaEa	Podlaska,	

2)	granic	i	sposobów	zagospodarowania	terenów	
lub	 obiektów	 podlegających	 ochronie,	 ustalonych	
na	podstawie	przepisów	odrębnych,	takich	jak	tere-
ny	górnicze,	a	takre	nararonych	na	niebezpieczeG-
stwo	 powodzi	 oraz	 zagroronych	 osuwaniem	 się	
mas	ziemnych	poniewar	takie	tereny	nie	występują	
w	granicach	planu,	

3)	zasad	ochrony	dóbr	kultury	wspóEczesnej	ponie-
war	takie	obiekty	nie	występują	w	granicach	planu,	

4)	szczegóEowych	zasady	i	warunków	ｧscalania	i	
podziaEuｦ	nieruchomo[ci	objętych	planem,

§5.	 Ilekroć	w	 przepisach	 niniejszej	 uchwaEy	 jest	
mowa	o:	

1)	klasie	drogi	-	rozumie	się	przez	to	przyporządko-
wanie	drodze	odpowiednich	parametrów	 technicz-
nych,	wynikających	z	cech	funkcjonalnych,	

2)	adaptacji	zabudowy	-	nalery	przez	to	rozumieć	
zachowanie	 istniejącej	 zabudowy	 w	 dotychczaso-
wym	urytkowaniu,	

3)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	
to	 rozumieć	 linię	 wyznaczoną	 na	 rysunku	 planu,	
poza	którą	nie	wolno	wyprowadzać	pEaszczyzny	ele-
wacji	noworealizowanych	budynków,	

4)	skEadowaniu	odpadów	｠	 rozumie	się	przez	 to	
lokalizację	 miejsc	 lub	 obiektów	 nie	 związanych	 z	
gromadzeniem	odpadów	a	sEurących	ich	docelowe-
mu	przetrzymywaniu,	

5)	symbolu	przeznaczenia	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	symbol	terenu	funkcjonalnego	okre[lony	odpo-
wiednio	symbolem	literowym	i	numerem	wyrórnia-
jącym	go	spo[ród	innych	terenów,	

6)	szkodliwym	oddziaEywaniu	na	[rodowisko	｠	na-
lery	przez	to	rozumieć	wszelkie	przekraczające	do-
puszczalne	wielko[ci	oddziaEywanie	na	[rodowisko	
w	 szczególno[ci	 dotyczące	 wytwarzania	 haEasu,	
wibracji,	promieniowania	oraz	zanieczyszczenia	po-
wietrza,	gleby,	wód	powierzchniowych	 i	podziem-
nych,	

7)	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	teren	funk-
cjonalny,	 dla	 którego	 obowiązują	 ustalenia	 planu,	
wyznaczony	liniami	rozgraniczającymi,	oraz	okre[lo-
ny	symbolem	przeznaczenia	terenu	zgodnie	z	rysun-
kiem	planu,	

8)	uciąrliwo[ci	-	nalery	przez	to	rozumieć	dziaEa-
nie	uznawane	za	uciąrliwe	lub	ponad	normalne	wg	
obowiązujących	norm	i	przepisów	odrębnych,	

9)	urządzeniu	pomocniczym	｠	nalery	przez	to	ro-

zumieć	wyposarenie	techniczne	dróg,	miejsca	par-
kingowe,	 a	 takre	oznakowanie	 sEurące	organizacji	
ruchu	 drogowego,	 ekrany	 akustyczne,	 urządzenia	
ochrony	przeciwporarowej	i	obrony	cywilnej,	urzą-
dzenia	sEurące	informacji	o	terenie	a	takre	ogólno-
dostępne	stacje	telefoniczne,	

10)	usEugach	｠	nalery	przez	to	rozumieć	obiekty	
wolnostojące	 lub	 lokale	 urytkowe	wbudowane,	w	
których	prowadzona	jest	dziaEalno[ć	sEurąca	zaspo-
kajaniu	potrzeb	ludno[ci,	nie	związana	z	wytwarza-
niem	dóbr	materialnych	metodami	przemysEowymi,	
z	wykluczeniem	obiektów	handlowych	o	powierzch-
ni	sprzedary	większej	nir	2000m2,	

11)	usEugach	nieuciąrliwych	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	 usEugi	 z	 zakresu	 administracji,	 biurowo[ci,	
kultury,	 o[wiaty,	 nauki,	 opieki	 zdrowotnej,	 opieki	
spoEecznej,	obsEugi	bankowej,	handlu,	turystyki,	ga-
stronomi	w	lokalach	o	liczbie	urytkowników	mniej-
szej	nir	50	osób,	sportu	 i	 rekreacji,	o	uciąrliwo[ci	
związanej	z	haEasem	i	zanieczyszczeniem	powietrza	
mieszczącej	się	w	granicach	dziaEki	budowlanej,	nie	
będące	przedsięwzięciami	mogącymi	znacząco	od-
dziaEywać	 na	 [rodowisko,	 wymagającymi	 sporzą-
dzenia	raportu	o	oddziaEywaniu	na	[rodowisko	i	nie	
będące	 przedsięwzięciami,	 dla	 których	 obowiązek	
sporządzenia	 raportu	o	oddziaEywaniu	na	 [rodowi-
sko	more	być	wymagany;	

12)	 usEugach	 uciąrliwych	 -	 rozumie	 się	 przez	 to	
usEugi	związane	z	przedsięwzięciami	mogącymi	zna-
cząco	oddziaEywać	na	[rodowisko	wymagające	spo-
rządzenia	raportu	oddziaEywania	przedsięwzięcia	na	
[rodowisko	lub	dla	których	obowiązek	sporządzenia	
raportu	 more	 być	 wymagany	 na	 podstawie	 prze-
pisów	 odrębnych,	 za	 wyjątkiem	 obiektów	 obsEugi	
technicznej	miasta,	

13)	 wskapniku	 intensywno[ci	 zabudowy,	 w	
skrócie	w.i.z.	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	warto[ć	
stosunku	 powierzchni	 caEkowitej	 wszystkich	 kon-
dygnacji	nadziemnych	wszystkich	budynków	istnie-
jących	i	lokalizowanych	na	danej	dziaEce	budowlanej	
do	powierzchni	caEkowitej	dziaEki,	

14)	gromadzeniu	odpadów	｠	rozumie	się	przez	to	
czasowe	przetrzymywanie	odpadów	do	czasu	usu-
nięcia	ich	przez	odpowiednie	jednostki.

DZIAD II
USTALENIA OGÓLNE.

RozdziaE II
Ustalenia ogólne dotyczące zasad urytkowania, 

zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego 
ustaleniami planu

§6.	Ustala	się	następujące	przeznaczenie	terenów	
funkcjonalnych	 wyznaczonych	 liniami	 rozgranicza-
jącymi	 zgodnie	 z	 rysunkiem	 planu	 i	 odpowiednio	
oznaczonych	symbolami	przeznaczenia:	

1)	od	U-1	do	U-6	-	tereny	usEug	nieuciąrliwych,	
2)	MW	｠	teren	zabudowy	wielorodzinnej,	
3)	MWE	-	teren	zabudowy	wielorodzinnej	eksten-
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sywnej,	
4)	 MNU-1,	 MNU-2	 -	 tereny	 zabudowy	 jednoro-

dzinnej	z	usEugami,	
5)	od	KS-1	do	KS-4	｠	tereny	usEug	obsEugi	komu-

nikacyjnej	(parkingi,	garare),	
6)	od	UP-1	do	UP-3	｠	tereny	usEugowo	｠	produk-

cyjne,	
7)	IT-K	｠	teren	infrastruktury	technicznej	｠	oczysz-

czalnia	[cieków,	
8)	 IT-C	 ｠	 teren	 infrastruktury	 technicznej	 ｠	 cie-

pEownictwo,	
9)	R-1,	R-2	｠	tereny	rolne,	
10)	ZP	｠	tereny	zieleni	urządzonej,	
11)	KDZ-1,	KDZ-2,	od	KDL-1	do	KDL-7,	od	KDD-1	

do	KDD-5	-	tereny	dróg	i	ulic	publicznych,	
12)	od	KDPJ-1	do	KDPJ-3	｠	tereny	ciągów	pieszo	

｠	jezdnych,	
13)	CP	｠	teren	ciągu	pieszego.

§7.	Wszelkie	niezbędne	dla	prawidEowego	funkcjo-
nowania	miasta	obiekty	i	urządzenia,	a	w	szczegól-
no[ci:	 obiekty	obrony	cywilnej,	 ratownictwa,	bez-
pieczeGstwa	 paGstwa,	 obiekty	 obsEugi	 technicznej	
miasta,	 place	 publiczne,	 zieleG,	 morna	 realizować	
na	kardym	terenie	 funkcjonalnym	w	sposób	zgod-
ny	z	ustaleniami	planu	z	zakresu	warunków,	zasad	
i	 standardów	ksztaEtowania	 zabudowy,	 przepisami	
odrębnymi	i	zasadami	wspóErycia	spoEecznego.

§8.	Wszelkie	zagospodarowanie	i	zabudowę	nale-
ry	wykonywać	w	sposób	zapewniający	prawidEową	
eksploatację	 obiektów	 obsEugi	 technicznej	 miasta,	
urządzeG	melioracyjnych	oraz	obiektów	obrony	cy-
wilnej,	ratownictwa	i	bezpieczeGstwa	paGstwa.

§9.	1.	Wyznacza	się	jako	tereny	przeznaczone	do	
realizacji	celów	publicznych	tereny	usEug	oznaczone	
symbolami	przeznaczenia	U-1,	U-2,	U-3,	tereny	zie-
leni	urządzonej	oznaczone	symbolem	przeznaczenia	
ZP,	tereny	usEug	obsEugi	komunikacyjnej	oznaczone	
symbolami	przeznaczenia	od	KS-1	do	KS-4,	tereny	
dróg	i	ulic	publicznych	oznaczone	symbolami	prze-
znaczenia	KDZ-1,	KDZ-2,	od	KDL-1	do	KDL-7,	od	
KDD-1	do	KDD-5,	tereny	ciągów	pieszo	｠	jezdnych	
oznaczone	symbolami	przeznaczenia	od	KDPJ-1	do	
KDPJ-3	oraz	teren	ciągu	pieszego	oznaczony	sym-
bolem	przeznaczenia	CP.	

2.	Na	caEym	obszarze	objętym	planem	dopuszcza	
się	 lokalizację	wszelkich	zadaG	sEurących	 realizacji	
celów	publicznych.	Ich	realizacja	na	poszczególnych	
terenach	funkcjonalnych	musi	być	zgodna	z	ustale-
niami	szczegóEowymi	z	zakresu	warunków,	zasad	i	
standardów	ksztaEtowania	zabudowy,	zagospodaro-
wania	terenu	oraz	podziaEu	na	dziaEki.

§10.	Ustala	się	następujące	zasady	rozmieszcza-
nia	reklam	w	formie	wolnostojących	trwale	związa-
nych	z	gruntem	urządzeG	oraz	znaków	informacyj-
no-plastycznych:	

a)	lokalizacja	tablic	i	urządzeG	reklamowych	w	li-

niach	rozgraniczających	dróg	wymaga	uzgodnienia	
z	ich	zarządcą,	

b)	zakazuje	się	lokalizowania	tablic	i	urządzeG	re-
klamowych	o	wysoko[ci	caEkowitej	większej	nir	3,0	
m	na	terenach	dróg	publicznych,	

c)	zakazuje	się	lokalizowania	reklam	i	znaków	in-
formacyjno-plastycznych	 o	 powierzchni	 większej	
nir	0,1	m2	na	elementach	maEej	architektury.

RozdziaE III
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlega-

jących ochronie ze względuna wymagania przyrod-
nicze, ochrony [rodowiska, ochronę [rodowiska 

kulturowego, zdrowia i bezpieczeGstwa ludzi

§11.	1.	W	celu	zmniejszenia	uciąrliwo[ci	terenów	
komunikacji,	podwyrszenia	standardów	krajobrazo-
wych	 oraz	 utrzymania	 lokalnych	 korytarzy	 ekolo-
gicznych	wskazuje	 się	 lokalizację	 zespoEów	 zieleni	
o	charakterze	zieleni	izolacyjnej	lub	funkcji	krajobra-
zowej.	

2.	W	miejscach,	w	których	wskazano	lokalizację	
zespoEów	zieleni	o	charakterze	zieleni	izolacyjnej	lub	
funkcji	krajobrazowej	ustala	się	następujące	nakazy	
i	zakazy:	

1)	nakazuje	się	zachowanie	 istniejącego	drzewo-
stanu	przy	dopuszczeniu,	po	ocenie	stanu	drzewo-
stanu,	wycinki	 jednostek	chorych	 lub	samosiejek	 i	
uzupeEnieniu	 ich	 poprzez	 wprowadzenie	 nasadzeG	
podnoszących	walory	urytkowe	i	przestrzenne	sku-
pisk	zieleni,	

2)	 zagospodarowanie	 terenu	 przy	 zespoEach	 o	
charakterze	 liniowym	 musi	 umorliwiać	 migrację	
drobnych	zwierząt.

§12.	W	celu	ochrony	[rodowiska,	prawidEowego	
gospodarowania	zasobami	przyrody	oraz	zachowa-
nia	 zdrowia	 i	 bezpieczeGstwa	 ludzi,	 szkodliwe	od-
dziaEywanie	na	 [rodowisko	wytwarzane	przez	 jed-
nostki	organizacyjne	winno	zamykać	się	na	terenie	
dziaEki	 budowlanej,	 na	 jakiej	 jest	wytwarzane	 i	 do	
której	 jednostka	organizacyjna	posiada	 tytuE	praw-
ny.

§13.	Ustala	się	zachowanie	i	ochronę	budynków	
wpisanych	do	ewidencji	zabytków	oznaczonych	na	
rysunku	planu:	

1)	nakazuje	się	ochronę	ich	bryE	i	detalu,	
2)	 prowadzenie	 robót	 budowlanych,	 konserwa-

torskich	 czy	 restauratorskich	 wymaga	 uzyskania	
uzgodnienia	 z	 wEa[ciwym	 konserwatorem	 zabyt-
ków;

RozdziaE IV
Ogólne zasady w zakresie obsEugi komunikacyjnej

§14.	1.	Jako	podstawową	sieć	komunikacji	dro-
gowej	 ustala	 się	 następujące	 tereny,	 wyznaczone	
liniami	rozgraniczającymi	i	oznaczone	zgodnie	z	ry-
sunkiem	 planu	 następującymi	 symbolami	 przezna-
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czenia:	KDL-1,	KDL-2,	KDL-4,	KDL-5,	KDL-	6,	KDL-
7,	od	KDD-1	do	KDD-5.	

2.	 Jako	 sieć	 dróg	 sEurących	 do	 powiązaG	 z	 ze-
wnętrznym	 ukEadem	 drogowym	 ustala	 się	 tereny	
dróg	publicznych,	wyznaczone	 liniami	 rozgranicza-
jącymi	i	oznaczone	symbolami	przeznaczenia	KDZ-
1,	KDZ-2,	KDL-3.

§15.	1.	Jako	uzupeEniającą	sieć	komunikacji	usta-
la	 się	 tereny	 ciągów	 pieszo-jezdnych	 oznaczone	
symbolem	 przeznaczenia	 od	 KDPJ-1	 do	 KDPJ-3	
oraz	wyznaczone	liniami	rozgraniczającymi.	

2.	 Drogi	 wewnętrzne,	 ciągi	 pieszo-rowerowe	 i	
[cierki	rowerowe	morna	wydzielać	i	ksztaEtować	w	
zalerno[ci	od	potrzeb,	na	terenach	funkcjonalnych	
w	trakcie	realizacji	planu,	zgodnie	z	ustaleniami	pla-
nu	i	przepisami	odrębnymi.

§16.	Zjazdy	na	dziaEki	budowlane	i	wEączenia	dróg	
wewnętrznych	powinny	być	realizowane	z	terenów	
oznaczonych	 symbolami	 od	 KDL-1	 do	 KDL-7,	 od	
KDD-1	do	KDD-5.

§17.	Dopuszcza	 się	 na	 terenach	KDZ-1	 i	KDZ-2	
zachowanie	zjazdów	do	istniejącej	zabudowy,	loka-
lizacja	 nowych	 zjazdów	 na	 drogę	 KDZ-1	 wymaga	
uzgodnienia	z	zarządcą	drogi.

§18.	Zakazuje	się	na	terenie	KDZ-2	lokalizacji	no-
wych	zjazdów	z	terenów	sąsiednich.

§19.	Dopuszcza	się	wEączenia	dróg	wewnętrznych	
w	rejonach	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-
lem	proponowanych	wEączeG	dróg	wewnętrznych.

§20.	Ustala	się	przebieg	[cierek	rowerowych	co	
najmniej	 na	 terenach,	 na	 których	 wskazano	 rejon	
ich	lokalizacji	na	rysunku	planu.

§21.	Na	terenach	funkcjonalnych	ustala	się	nastę-
pujące	warunki	zaspokojenia	potrzeb	parkingowych:	

1)	potrzeby	parkingowe	dla	istniejących	i	projekto-
wanych	inwestycji	nalery	realizować	wyEącznie	na	
terenie	do	którego	inwestor	posiada	tytuE	prawny,	

2)	1	miejsce	na	1	mieszkanie,	
3)	 2	miejsca	 na	 100	m2	 powierzchni	 urytkowej	

dla	handlu,	hurtowni,	usEug	i	biur,	
4)	 2	 miejsca	 na	 10	 miejsc	 konsumpcyjnych	 dla	

gastronomii,	
5)	3	miejsca	na	10	zatrudnionych	szkóE	 i	 przed-

szkoli,	
6)	2	miejsca	na	gabinet	z	zakresu	usEug	zdrowia,	
7)	 35	 miejsc	 na	 100	 urytkowników	 obiektów	

sportowych	mogących	równocze[nie	przebywać	na	
tym	obiekcie,	

8)	4	miejsca	na	100	m2	powierzchni	urytkowej	dla	
banków	lecz	nie	mniej	nir	10	miejsc	dla	klientów,	

9)	2,	5	miejsca	na	100	m2	powierzchni	urytkowej	
dla	obiektów	administracyjnych,	

10)	35	miejsc	na	100	zatrudnionych	dla	zakEadów	
produkcyjnych,	skEadów	i	magazynów,	

11)	1	miejsce	na	jeden	obiekt	dla	rzemiosEa,	
12)	miejsca	parkingowe	mogą	być	realizowane	w	

postaci	miejsc	postojowych	w	gararu	lub	miejsc	po-
stojowych	urządzonych	w	terenie.

RozdziaE V
Ogólne zasady obsEugi w zakresie infrastruktury 

technicznej

§22.	1.	Na	obszarze	planu	docelowo	zaopatrzenie	
w	wodę	odbywać	się	będzie	sieciami	magistralnymi	
ze	stacji	wodociągowej	ｧNarutowiczaｦ.	

2.	 Na	 obszarze	 planu	 docelowo	 [cieki	 sanitarne	
odprowadzane	będą	siecią	kanalizacji	sanitarnej	do	
miejskiej	oczyszczalni	[cieków.

§23.	Zabudowa	dotycząca	obiektów	obsEugi	tech-
nicznej	 realizowanych	 na	 obszarze	 opracowania	
powinna	 być,	 w	 miarę	 morliwo[ci	 technicznych,	
realizowana	 jako	 elementy	 wbudowane,	 razem	 z	
obiektami	budowlanymi	odpowiadającymi	przezna-
czeniu	tych	terenów.

§24.	Stacje	bazowe	telefonii	komórkowej,	speEnia-
jące	 inne	 uwarunkowania	wynikające	 z	 przepisów	
odrębnych	 i	 norm,	 morna	 realizować	 na	 obszarze	
planu,	pod	warunkiem,	ir	nie	wymagają	one	instala-
cji	na	wolno	stojących	masztach	lub	konstrukcjach	
wierowych.

§25.	1.	Sieci	 infrastruktury	 technicznej	powinny	
być	w	miarę	morliwo[ci	prowadzone	przez	 tereny	
przeznaczone	 na	 cele	 publiczne,	 w	 szczególno[ci	
przez	tereny	dróg	publicznych	oraz	przez	tereny	cią-
gów	pieszo-jezdnych	i	dróg	wewnętrznych.	

2.	Realizacja	sieci	 i	urządzeG	infrastruktury	tech-
nicznej	 na	 terenach	 dróg	 publicznych	 wymaga	
uzgodnienia	z	zarządcami	dróg.	

3.	Szeroko[ć	pasów	technicznych	z	infrastruktu-
rą	elektroenergetyczną	w	pasach	drogowych	winna	
umorliwiać	usytuowanie	ww.	urządzeG	w	zgodno-
[ci	z	obowiązującymi	przepisami	dotyczącymi	budo-
wy	i	eksploatacji	dróg.	

4.	 W	 przypadkach	 budowy	 poza	 pasem	 drogo-
wym	nalery	przewidzieć	dla	linii	kablowych	SN	i	nN	
oraz	zEącz	kablowych	nN,	pas	techniczny	o	szeroko-
[ci	minimum	1	m.	

5.	 W	 pasach	 z	 infrastrukturą	 elektroenergetycz-
ną	nie	wolno	sadzić	drzew,	budować	obiektów	oraz	
skEadować	materiaEów.	

6.	 Na	 terenach	 poEoronych	 w	 zasięgu	 stref	
ochronnych	 ograniczeG	 w	 sposobie	 urytkowania	
od	 istniejących	 i	 projektowanych	 napowietrznych	
linii	 elektroenergetycznych	 [redniego	 napięcia,	 w	
pasie	terenu	7,5	m	od	osi	 linii	w	kardą	stronę	do-
puszcza	się	lokalizowanie	zabudowy	mieszkaniowej	
w	 uzgodnieniu	 i	 na	 warunkach	 okre[lonych	 przez	
wEa[ciciela	danej	linii,	wedEug	zasad	okre[lonych	w	
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przepisach	odrębnych.

§26.	 Na	 terenach	 funkcjonalnych	 ustala	 się	 na-
stępujące	zasady	obsEugi	w	zakresie	 infrastruktury	
technicznej:	

1)	wszystkie	 budynki	muszą	 być	 podEączone	 do	
sieci	 elektroenergetycznej	 umorliwiającej	 pobór	
energii	elektrycznej	w	stopniu	wystarczającym	dla	
obsEugi	funkcji	i	sposobu	zagospodarowania	i	zabu-
dowy	dziaEki,	

2)	sieć	elektroenergetyczna	szczególnie	[redniego	
i	niskiego	napięcia	powinna	być,	w	miarę	morliwo-
[ci	technicznych	i	ekonomicznych,	realizowana	jako	
podziemna,	

3)	 wszystkie	 budynki	 z	 pomieszczeniami	 prze-
znaczonymi	na	pobyt	 ludzi	muszą	być	podEączone	
do	sieci	wodociągowej	umorliwiającej	pobór	wody	
zgodny	z	funkcją	i	sposobem	zagospodarowania,	

4)	wszystkie	budynki	z	pomieszczeniami	przezna-
czonymi	na	pobyt	 ludzi	muszą	być	podEączone	do	
sieci	kanalizacyjnej,	

5)	zakazuje	się	odprowadzenia	[cieków	do	gruntu	
i	 realizacji	 indywidualnych	 ekologicznych	 oczysz-
czalni	[cieków,	

6)	wszystkie	budynki	z	pomieszczeniami	przezna-
czonymi	na	pobyt	ludzi	muszą	posiadać	pródEa	do-
starczania	ciepEa	w	stopniu	wystarczającym	dla	pra-
widEowego	urytkowania	zgodnego	z	funkcją.	Jako	
pródEo	energii	cieplnej	nalery	stosować	gaz,	energię	
elektryczną,	olej	opaEowy	o	niskiej	zawarto[ci	siarki,	
odnawialne	pródEa	energii	lub	inne	ekologiczne	pró-
dEa	energii	oraz	miejską	sieć	ciepEowniczą.	Dopusz-
cza	 się	 lokalne	 systemy	 grzewcze,	 z	 docelowym	
wykluczeniem	 systemów	 opartych	 o	 paliwa	 staEe	
nieodnawialne.	

7)	dopuszcza	się	odprowadzenie	wód	opadowych	
z	 nawierzchni	 utwardzonych,	 podjazdów	 i	 parkin-
gów	o	pow.	ponirej	200	m2	-	bezpo[rednio	do	grun-
tu,	pod	warunkiem	zagospodarowania	wód	opado-
wych	w	granicach	nieruchomo[ci,	

8)	 zrzuty	wód	opadowych	 z	 nawierzchni	 utwar-
dzonych	o	powierzchni	powyrej	200	m2	związanych	
z	 ruchem	 lub	 postojem	 samochodów	 oraz	 z	 usEu-
gami,	 muszą	 być	 wyposarone	 w	 urządzenia	 pod-
czyszczające	na	wylotach	je[li	są	odprowadzane	do	
gruntu	w	 jednym	miejscu,	zrzuty	wód	opadowych	
do	kanalizacji	muszą	speEniać	warunki	uzgodnione	z	
gestorem	sieci,	

9)	ustala	się	prowadzenie	sieci	gazowej	w	pasach	
dróg	publicznych,	z	zachowaniem	odlegEo[ci	0,5	m	
pomiędzy	gazociągiem	a	ogrodzeniem;	

10)	ustala	się	dla	budownictwa	 jednorodzinnego	
wykonanie	montaru	szafek	gazowych,	otwieranych	
na	 zewnątrz	 od	 strony	 ulicy,	 umiejscowionych	 w	
ogrodzeniach	lub	na	budynku	zgodnie	z	warunkami	
okre[lonymi	przez	zarządzającego	siecią.	

11)	 ustala	 się	 przyEączanie	 nowych	 abonentów	
do	sieci	telekomunikacyjnej	w	oparciu	o	istniejące	i	
projektowane	linie	telekomunikacyjne,	oraz	o	morli-
wo[ci	lokalnych	operatorów.

§27.	Ustala	 się,	 re	 zasady	utrzymania	porządku	
i	 czysto[ci	na	 terenie	opracowania	będą	zgodne	z	
ｧRegulaminem	utrzymania	porządku	 i	 czysto[ci	na	
terenie	miasta	BiaEa	Podlaskaｦ.

RozdziaE VI
Ogólne zasady i warunki ｧscalenia i podziaEuｦ i 

podziaEu terenów na dziaEki budowlane

§28.	Wszelkie	podziaEy	dziaEek	muszą	być	zgodne	
z	ustaleniami	szczegóEowymi	planu,	oraz	przepisami	
odrębnymi.

§29.	DziaEki	uzyskiwane	w	wyniku	ｧscalania	i	po-
dziaEuｦ	 nieruchomo[ci	 powinny	 mieć	 następujące	
parametry:	

1)	minimalna	szeroko[ć	frontu	dziaEki:	
a)	20	m	｠	dla	 terenów	oznaczonych	 symbolami	

przeznaczenia	MNU-1	i	MNU-2,	
b)	40	m	｠	dla	 terenów	oznaczonych	symbolami	

przeznaczenia	od	UP-1	do	UP-3,	MWE,	
2)	 powierzchnia	 dziaEki	 zgodna	 z	 ustaleniami	

szczegóEowymi	 planu	 dla	 poszczególnych	 terenów	
funkcjonalnych,	

3)	minimalny	kąt	poEorenia	granic	dziaEek	w	sto-
sunku	do	pasa	drogowego	｠	70º.

§30.	DziaEki	 lub	zespoEy	dziaEek,	których	ksztaEt,	
wielko[ć,	 struktura	 wEasno[ciowa,	 dostępno[ć	 do	
dróg	publicznych	 i	 infrastruktury,	 uksztaEtowanie	 i	
pokrycie	utrudnia	ich	wykorzystanie	oraz	zagospo-
darowanie	 zgodne	 z	 ustaleniami	 planu,	 mogą	 być	
scalone	 i	 wtórnie	 podzielone,	 przy	 czym	 podziaEy	
muszą	 być	 zgodne	 z	 ustaleniami	 szczegóEowymi	
planu.

§31.	 Dopuszcza	 się	 na	 terenach	 oznaczonych	
symbolami	przeznaczenia	R-1,	R-2	podziaEy	zgodne	
z	 przepisami	 odrębnymi	 związanymi	 z	 gospodarką	
nieruchomo[ciami.

DZIAD III
USTALENIA SZCZEGÓDOWE.

RozdziaE VII
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa te-

renów usEugoznaczonych symbolami przeznaczenia 
U-1, U-2, U-3, U-4, U-5 i U-6

§32.	1.	Tereny	oznaczone	symbolami	przeznacze-
nia	U-1,	U-2,	U-3,	U-4,	U-5	i	U-6	przeznacza	się	na	
realizację	i	utrzymanie	usEug	nieuciąrliwych.	

2.	Na	terenach	usEug	nieuciąrliwych,	ze	względu	
na	zasady	zagospodarowania	ustala	się	następujący	
podziaE:	

1)	tereny	usEug	nieuciąrliwych	z	zakresu	admini-
stracji,	biurowo[ci	i	o[wiaty	oznaczone	symbolami	
przeznaczenia	U-1,	U-2,	

2)	tereny	usEug	nieuciąrliwych	z	zakresu	handlu,	
biurowo[ci	 i	 administracji	 oznaczone	 symbolem	
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przeznaczenia	U-3,	
3)	tereny	usEug	nieuciąrliwych	z	zakresu	handlu,	

rzemiosEa	oznaczone	symbolem	przeznaczenia	U-4,	
4)	tereny	usEug	nieuciąrliwych	z	zakresu	handlu	i	

rzemiosEa,	oznaczone	symbolami	przeznaczenia	U-5	
i	U6.	

3.	Dopuszcza	się	na	terenach	oznaczonych	sym-
bolami	przeznaczenia	U-1,	U-2,	U-3,	U-4,	U-5	i	U-6	
realizację	 funkcji	 towarzyszącej	 takiej	 jak:	 garare,	
miejsca	 postojowe,	 infrastruktura	 techniczna,	 bu-
dynki	gospodarcze,	doj[cia	 i	dojazdy,	ogrodzenia	 i	
maEa	architektura.	

4.	 Dopuszcza	 się	 na	 terenie	 oznaczonym	 sym-
bolem	przeznaczenia	U-6	realizację	parkingów	we-
wnątrz	budynku.	

5.	Na	 terenach	oznaczonych	symbolem	przezna-
czenia	U-4,	U-5	i	U-6	dopuszcza	się	utrzymanie	ist-
niejących	 wielkopowierzchniowych	 obiektów	 han-
dlowych	oraz	innych	obiektów	z	morliwo[cią	ich	jej	
wymiany,	 rozbudowy,	 przebudowy	 w	 ramach	 ist-
niejącego	zagospodarowania.	

6.	Na	terenach	oznaczonych	symbolami	przezna-
czenia	U-3	i	U-5	dopuszcza	się	utrzymanie,	przebu-
dowę	i	rozbudowę	istniejących	obiektów	infrastruk-
tury	ciepEowniczej.	

7.	 Na	 terenach	 oznaczonych	 symbolami	 prze-
znaczenia	U-5	i	U-6	dopuszcza	się	usEugi	z	zakresu	
o[wiaty	i	gastronomii.	

8.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przeznacze-
nia	 U-3	 dopuszcza	 się	 usEugi	 z	 zakresu	 o[wiaty	 i	
sportu.

§33.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	U-1,	U-2,	U-3,	U-4,	U-5	i	U-6	wprowadza	
się	caEkowity	zakaz:	

1)	lokalizowania	usEug	uciąrliwych,	
2)	realizacji	zabudowy	mieszkaniowej,	
3)	 tymczasowego	zagospodarowania,	urządzania	

i	urytkowania	terenów,	za	wyjątkiem	tymczasowe-
go	wykorzystywania	i	terenów	do	produkcji	rolnej,	
ogrodniczej,	 sadowniczej	 lub	zagospodarowania	w	
formie	terenów	zieleni,	do	czasu	realizacji	niniejsze-
go	 planu.	 Lokalizowanie	 obiektów	 tymczasowych	
morliwe	jest	jedynie	w	obrębie	dziaEki	budowlanej,	
na	której	 realizowana	 jest	 inwestycja	docelowa	w	
czasie	warno[ci	pozwolenia	na	budowę,	

4)	 dystrybucji	 takich	 towarów	 jak:	 gaz,	 paliwa	
pEynne	i	inne	substancje	niebezpieczne	za	wyjątkiem	
gazu	 rozprowadzanego	 podziemną	 siecią	 gazową	
bezpo[rednio	do	odbiorców,	

5)	skEadowania	jakichkolwiek	odpadów.

§34.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	U-1,	U-2,	U-3,	U-4,	U-5	i	U-6	ustala	się	
następujące	szczegóEowe	warunki,	zasady	i	standar-
dy	ksztaEtowania	zabudowy	oraz	zagospodarowania	
terenu:	

1)	 minimalna	 powierzchnia	 nowowydzielanej	
dziaEki	budowlanej:	

a)	2000	m2	-	na	terenach	oznaczonych	symbolami	

przeznaczenia	U-4,	
b)	8500	m2	-	na	terenach	oznaczonych	symbolami	

przeznaczenia	U-1,	
c)	10000	m2	｠	na	terenach	oznaczonych	symbo-

lami	przeznaczenia	U-3	
2)	dla	dziaEek	istniejących,	z	których	czę[ć	stano-

wiąca	dziaEkę	budowlaną	zostaEa	wydzielona	liniami	
rozgraniczającymi	 ustalonymi	w	 planie,	 dopuszcza	
się	wskapniki	liczbowe	związane	z	powierzchnią	te-
renu	 inne	 nir	 okre[lone	 w	 pkt.	 1	 pod	 warunkiem	
zachowania	pozostaEych	wymogów	okre[lonych	w	
planie,	

3)	budynki	nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	za-
budowy	okre[lonymi	na	rysunku	planu,	

4)	gEówne	poEacie	dachu	na	jednym	obiekcie	bu-
dowlanym	muszą	mieć	jednakowy	spadek,	

5)	 zakazuje	 się	 wykonywania	 ogrodzeG	 peEnych	
oraz	z	prefabrykowanych	elementów	relbetowych,	

6)	nakazuje	się	w	ogrodzeniach	realizację	przej[ć	
ekologicznych	w	formie:	

-	 otworów	 o	 [rednicy	 min.	 15	 cm	 wykonanych	
w	podmurówce,	przy	powierzchni	terenu,	rozmiesz-
czonych	w	odstępach	nie	większych	nir	5m,	

-	prze[witów	o	szeroko[ci	10	cm	pomiędzy	pod-
murówką	a	arurowymi	elementami	ogrodzenia,	gdy	
wysoko[ć	podmurówki	nie	przekracza	10cm,	

7)	zakazuje	się	stosowania	agresywnej,	kontrasto-
wej	kolorystyki	elewacji	budynków	i	dachu.

§35.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	U-1,	U-2,	U-3,	U-4,	U-5	i	U-6	ustala	się	
następujące	wskapniki	 liczbowe	dotyczące	warun-
ków,	zasad	 i	standardów	ksztaEtowania	zabudowy	
oraz	zagospodarowania	terenu	dla	kardej	dziaEki	bu-
dowlanej:	

1)	maksymalny	w.i.z.:	
a)	2,6	-	na	terenach	oznaczonych	symbolami	prze-

znaczenia	U-1,U-2,	U-4,	U-5,	U-6,	b)	1,8	-	na	tere-
nie	oznaczonym	symbolem	przeznaczenia	U-3,	

2)	 maksymalna	 wysoko[ć	 zabudowy,	 licząc	 od	
docelowo	 projektowanego	 poziomu	 gruntu	 do	 ka-
lenicy:	

a)	 12	 m	 -	 na	 terenach	 oznaczonych	 symbolami	
przeznaczenia	U-1,U-2,	U-3,	U-4,	U-5,	U-6,	

b)	dla	obiektów	sportowych	na	 terenie	oznaczo-
nym	symbolem	przeznaczenia	U-3	zgodnie	z	przepi-
sami	odrębnymi,	

c)	 9	m	 -	 dla	 obiektów	sEurących	obsEudze	 uryt-
kowników	 obiektów	 sportowych	 na	 terenie	 ozna-
czonym	symbolem	przeznaczenia	U-3,	

3)	 maksymalna	 wysoko[ć	 zabudowy	 gospodar-
czej	i	gararowej	-	5	m,	

4)	maksymalna	ilo[ć	kondygnacji	zabudowy:	
a)	3	-	na	terenach	oznaczonych	symbolami	prze-

znaczenia	U-1,U-2,	U-4,	U-5,	U-6,	
b)	2	-	na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-

czenia	U-3,	
5)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	pojedyn-

czego	budynku	gospodarczego	lub	gararowego	-	50	
m2,	
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6)	minimalna	powierzchnia	biologicznie	czynna	na	
kardej	dziaEce	budowlanej:	

a)	50%	-	na	terenie	oznaczonym	symbolem	prze-
znaczenia	U-3,	

b)	 30%	 -	 na	 terenach	 oznaczonych	 symbolami	
przeznaczenia	U-1,	U-2,	U-4,	U-5,	U-6,	7)	maksy-
malna	wysoko[ć	ogrodzenia	｠	160	cm.

RozdziaE VIII
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy wielorodzinnej oznaczony symbo-
lem przeznaczenia MW

§36.	1.	Teren	oznaczony	symbolem	przeznacze-
nia	 MW	 przeznacza	 się	 na	 utrzymanie	 zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej.	

2.	 Dopuszcza	 się	 na	 terenie	 oznaczonym	 sym-
bolem	 przeznaczenia	 MW	 realizację	 infrastruktury	
towarzyszącej	 takiej	 jak:	miejsca	postojowe,	 infra-
struktura	techniczna,	doj[cia	i	dojazdy,	ogrodzenia	i	
maEa	architektura.	

3.	Dopuszcza	się	na	terenie	oznaczonym	symbo-
lami	przeznaczenia	MW	utrzymanie	istniejącej	zabu-
dowy.

§37.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	MW	obowiązuje	caEkowity	zakaz:	

1)	lokalizowania	usEug	uciąrliwych,	
2)	lokalizowania	obiektów	mogących	powodować	

staEe	 lub	czasowe	uciąrliwo[ci	spowodowane	wy-
twarzaniem	haEasu	 i	 zanieczyszczaniem	powietrza,	
gleby,	wód	gruntowych	oraz	powierzchniowych,	

3)	 lokalizowania	 wszelkiej	 dziaEalno[ci	 hurtowej,	
skEadowej,	 magazynowej,	 wytwórczej	 lub	 produk-
cyjnej,	 a	 w	 szczególno[ci	 zabrania	 się	 dystrybucji	
takich	towarów	jak:	gaz,	paliwa	pEynne	i	inne	sub-
stancje	niebezpieczne	za	wyjątkiem	gazu	rozprowa-
dzanego	podziemną	siecią	gazową	bezpo[rednio	do	
odbiorców,	

4)	skEadowania	jakichkolwiek	odpadów.

§38.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	MW	ustala	się	następujące	szczegóEowe	wa-
runki,	zasady	 i	standardy	ksztaEtowania	zabudowy	
oraz	zagospodarowania	terenu:	

1)	budynki	nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	za-
budowy	okre[lonymi	na	rysunku	planu,	

2)	zakazuje	się	wykonywania	ogrodzeG,	
3)	nakazuje	się	stosowanie	kolorystyki	elewacji	w	

kolorach	naturalnych,	pastelowych	odcieniach	beru	
i	brązu,	tonacjach	szaro[ci	i	bieli,

§39.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	 MW	 ustala	 się	 następujące	 wskapniki	 licz-
bowe	 dotyczące	 warunków,	 zasad	 i	 standardów	
ksztaEtowania	 zabudowy	 oraz	 zagospodarowania	
terenu	dla	kardej	dziaEki	budowlanej:	

1)	maksymalny	w.i.z	｠	2,5,	
2)	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	mieszkanio-

wej	｠	16	m	licząc	od	docelowo	projektowanego	po-

ziomu	gruntu	do	kalenicy,	
3)	 maksymalna	 wysoko[ć	 zabudowy	 gospodar-

czej	i	gararowej	｠	5	m	
4)	 maksymalna	 ilo[ć	 kondygnacji	 zabudowy	

mieszkaniowej	｠	4,	
5)	 maksymalna	 ilo[ć	 kondygnacji	 zabudowy	 go-

spodarczej	i	gararowej	｠	1,	
6)	minimalna	powierzchnia	biologicznie	czynna	na	

kardej	dziaEce	budowlanej	｠	20%,

RozdziaE IX
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy wielorodzinnej ekstensywnejo-
znaczony symbolem przeznaczenia MWE

§40.	1.	Teren	oznaczony	symbolem	przeznacze-
nia	MWE	przeznacza	się	na	realizację	 i	utrzymanie	
zabudowy	 mieszkaniowej	 wielorodzinnej	 o	 niskiej	
intensywno[ci.	

2.	Dopuszcza	się	na	terenie	oznaczonym	symbo-
lem	 przeznaczenia	 MWE	 realizację	 infrastruktury	
towarzyszącej	 takiej	 jak:	miejsca	postojowe,	 infra-
struktura	techniczna,	doj[cia	i	dojazdy,	ogrodzenia	i	
maEa	architektura.

§41.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	MWE	obowiązuje	caEkowity	zakaz:	

1)	lokalizowania	usEug	uciąrliwych,	
2)	 lokalizowania	 klatek	 wej[ciowych	 od	 strony	

dróg	publicznych,	
3)	lokalizowania	obiektów	mogących	powodować	

staEe	 lub	czasowe	uciąrliwo[ci	spowodowane	wy-
twarzaniem	haEasu	 i	 zanieczyszczaniem	powietrza,	
gleby,	wód	gruntowych	oraz	powierzchniowych,	

4)	 lokalizowania	 wszelkiej	 dziaEalno[ci	 hurtowej,	
skEadowej,	 magazynowej,	 wytwórczej	 lub	 produk-
cyjnej,	 a	 w	 szczególno[ci	 zabrania	 się	 dystrybucji	
takich	towarów	jak:	gaz,	paliwa	pEynne	i	inne	sub-
stancje	niebezpieczne	za	wyjątkiem	gazu	rozprowa-
dzanego	podziemną	siecią	gazową	bezpo[rednio	do	
odbiorców,	

5)	skEadowania	jakichkolwiek	odpadów.

§42.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	 MWE	 ustala	 się	 następujące	 szczegóEowe	
warunki,	zasady	i	standardy	ksztaEtowania	zabudo-
wy	oraz	zagospodarowania	terenu:	

1)	 minimalna	 powierzchnia	 nowowydzielanej	
dziaEki	budowlanej	-	5	000	m2,	

2)	funkcja	usEugowa	more	być	realizowana	jedy-
nie	w	parterze	i	jako	wbudowana	w	budynek	miesz-
kalny	pod	warunkiem,	re	nie	będzie	stanowić	więcej	
nir	30%	powierzchni	urytkowej	budynku,	

3)	budynki	nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	za-
budowy	okre[lonymi	na	rysunku	planu,	

4)	gEówne	poEacie	dachu	na	jednym	obiekcie	bu-
dowlanym	muszą	mieć	jednakowy	spadek	o	pochy-
leniu	do	45o,	

5)	 zakazuje	 się	 wykonywania	 ogrodzeG	 peEnych	
oraz	z	prefabrykowanych	elementów	relbetowych,	
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6)	nakazuje	się	stosowanie	kolorystyki	elewacji	w	
kolorach	naturalnych,	pastelowych	odcieniach	beru	
i	brązu,	tonacjach	szaro[ci	i	bieli,	

7)	nakazuje	się	ujednolicenie	formy,	detalu	archi-
tektonicznego	dla	caEego	zespoEu	zabudowy,	

8)	nakazuje	się	 lokalizowanie	ogrodzeG	w	liniach	
zabudowy,

§43.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	MWE	ustala	się	następujące	wskapniki	 licz-
bowe	 dotyczące	 warunków,	 zasad	 i	 standardów	
ksztaEtowania	 zabudowy	 oraz	 zagospodarowania	
terenu	dla	kardej	dziaEki	budowlanej:	

1)	maksymalny	w.i.z	｠	1,3,	
2)	maksymalna	wysoko[ć	 zabudowy	｠	12	m	 li-

cząc	od	docelowo	projektowanego	poziomu	gruntu	
do	kalenicy,	

3)	maksymalna	ilo[ć	kondygnacji	zabudowy	｠	3,	
4)	minimalna	powierzchnia	biologicznie	czynna	na	

kardej	dziaEce	budowlanej	｠	50%,	
5)	maksymalna	wysoko[ć	ogrodzenia	｠	120	cm,

RozdziaE X
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy jednorodzinnej z usEugamiozna-
czonych symbolem przeznaczenia MNU-1, MNU-2

§44.	1.	Tereny	oznaczone	symbolami	przeznacze-
nia	MNU-1	 i	MNU-2	przeznacza	 się	na	 realizację	 i	
utrzymanie	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzin-
nej	wolnostojącej	z	usEugami.	

2.	Dopuszcza	się	na	terenach	oznaczonych	sym-
bolami	 przeznaczenia	 MNU-1	 i	 MNU-2	 realizację	
usEug	 nieuciąrliwych	 wbudowanych	 w	 budynki	
mieszkalne	lub	zlokalizowanych	w	obiektach	wolno-
stojących	oraz	funkcji	towarzyszącej	takiej	jak:	ga-
rare,	miejsca	postojowe,	infrastruktura	techniczna,	
budynki	gospodarcze,	doj[cia	i	dojazdy,	ogrodzenia	
i	maEa	architektura.	

3.	Dopuszcza	się	na	terenach	oznaczonych	sym-
bolami	przeznaczenia	MNU-1	 i	MNU-2	utrzymanie,	
przebudowę,	rozbudowę	i	nadbudowę	istniejącej	za-
budowy.

§45.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	 MNU-1	 i	 MNU-2	 obowiązuje	 caEkowity	
zakaz:	

1)	lokalizowania	usEug	uciąrliwych,	
2)	lokalizowania	obiektów	mogących	powodować	

staEe	 lub	czasowe	uciąrliwo[ci	spowodowane	wy-
twarzaniem	haEasu	 i	 zanieczyszczaniem	powietrza,	
gleby,	wód	gruntowych	oraz	powierzchniowych,	

3)	 tymczasowego	zagospodarowania,	urządzania	
i	urytkowania	terenów,	za	wyjątkiem	tymczasowe-
go	wykorzystywania	i	terenów	do	produkcji	rolnej,	
ogrodniczej,	 sadowniczej	 lub	zagospodarowania	w	
formie	 terenów	 zieleni	 do	 czasu	 realizacji	 ustaleG	
niniejszego	planu.	Lokalizowanie	obiektów	tymcza-
sowych	morliwe	jest	 jedynie	w	obrębie	dziaEki	bu-
dowlanej,	na	której	realizowana	jest	inwestycja	do-

celowa	w	czasie	warno[ci	pozwolenia	na	budowę.	
4)	 lokalizowania	 wszelkiej	 dziaEalno[ci	 hurtowej,	

skEadowej,	 magazynowej,	 wytwórczej	 lub	 produk-
cyjnej,	 a	 w	 szczególno[ci	 zabrania	 się	 dystrybucji	
takich	towarów	jak:	gaz,	paliwa	pEynne	i	inne	sub-
stancje	niebezpieczne	za	wyjątkiem	gazu	rozprowa-
dzanego	podziemną	siecią	gazową	bezpo[rednio	do	
odbiorców,	

5)	skEadowania	jakichkolwiek	odpadów,

§46.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	 MNU-1	 i	 MNU-2	 ustala	 się	 następujące	
szczegóEowe	warunki,	zasady	i	standardy	ksztaEto-
wania	zabudowy	oraz	zagospodarowania	terenu:	

1)	 minimalna	 powierzchnia	 nowowydzielanej	
dziaEki	budowlanej	-	800	m2,	

2)	dla	dziaEek	istniejących,	z	których	czę[ć	stano-
wiąca	dziaEkę	budowlaną	zostaEa	wydzielona	liniami	
rozgraniczającymi	 ustalonymi	 w	 planie	 dopuszcza	
się	wskapniki	liczbowe	związane	z	powierzchnią	te-
renu	 inne	 nir	 okre[lone	 w	 pkt.	 1	 pod	 warunkiem	
zachowania	pozostaEych	wymogów	okre[lonych	w	
planie,	

3)	 funkcja	usEugowa	more	być	 realizowana	 jako	
wbudowana	 w	 budynek	 mieszkalny	 pod	 warun-
kiem,	 re	 nie	 będzie	 stanowić	więcej	 nir	 30%	po-
wierzchni	urytkowej	budynku	lub	w	obiektach	wol-
nostojących,	

4)	budynki	nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	za-
budowy	okre[lonymi	na	rysunku	planu,	

5)	jeden	budynek	mieszkalny	nie	more	mieć	wię-
cej	nir	2	lokale	mieszkalne,	

6)	zakazuje	się	realizowania	zabudowy	bezpo[red-
nio	przy	granicy	dziaEki,	

7)	gEówne	poEacie	dachu	na	jednym	obiekcie	bu-
dowlanym	muszą	mieć	jednakowy	spadek	o	pochy-
leniu	do	45o,	

8)	 zakazuje	 się	 wykonywania	 ogrodzeG	 peEnych	
oraz	z	prefabrykowanych	elementów	relbetowych,	

9)	nakazuje	się	w	ogrodzeniach	realizację	przej[ć	
ekologicznych	 w	 formie:	 -	 otworów	 o	 [rednicy	
min.	15	cm	wykonanych	w	podmurówce,	przy	po-
wierzchni	terenu,	rozmieszczonych	w	odstępach	nie	
większych	 nir	 5m,	 -	 prze[witów	 o	 szeroko[ci	 10	
cm	pomiędzy	podmurówką	a	arurowymi	elementa-
mi	ogrodzenia,	gdy	wysoko[ć	podmurówki	nie	prze-
kracza	10cm,	

10)	zakazuje	się	stosowania	agresywnej,	kontra-
stowej	kolorystyki	elewacji	budynków	i	dachu.

§47.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	 MNU-1	 i	 MNU-2	 ustala	 się	 następujące	
wskapniki	 liczbowe	 dotyczące	 warunków,	 zasad	 i	
standardów	ksztaEtowania	zabudowy	oraz	zagospo-
darowania	terenu	dla	kardej	dziaEki	budowlanej:	

1)	maksymalny	w.i.z	｠	1,2,	
2)	maksymalna	wysoko[ć	 zabudowy	｠	12	m	 li-

cząc	od	docelowo	projektowanego	poziomu	gruntu	
do	kalenicy,	

3)	maksymalna	ilo[ć	kondygnacji	zabudowy	-	2,	w	
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tym	poddasze	urytkowe,	
4)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	pojedyn-

czego	budynku	gospodarczego	lub	gararowego	-	50	
m2,	

5)	minimalna	powierzchnia	biologicznie	czynna	na	
kardej	dziaEce	budowlanej	-	40	%	,	

6)	maksymalna	wysoko[ć	ogrodzenia	-	160	cm.

RozdziaE XI
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zieleni urządzonej oznaczonych symbolem 
przeznaczenia ZP

§48.	1.	Teren	oznaczony	symbolem	przeznacze-
nia	ZP	przeznacza	się	na	realizację	i	utrzymanie	zie-
leni	parkowej	urządzonej.	

2.	Dopuszcza	się	na	terenie	oznaczonym	symbo-
lem	przeznaczenia	ZP	realizację	usEug	nieuciąrliwych	
z	zakresu	sportu,	rekreacji	i	kultury	oraz	infrastruk-
tury	 towarzyszącej	 takiej	 jak:	 garare,	 miejsca	 po-
stojowe,	 infrastruktura	techniczna,	doj[cia	 i	dojaz-
dy,	ciągi	piesze	i	rowerowe,	ogródki	jordanowskie,	
ogrodzenia	 i	 maEa	 architektura	 (rzepby,	 fontanny,	
Eawki	itp.).	

3.	 Dopuszcza	 się	 realizację	 obiektów	 rekreacji	 i	
sportu.

§49.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	ZP	wprowadza	się	caEkowity	zakaz:	

1)	lokalizowania	usEug	uciąrliwych,	
2)	jakiejkolwiek	zabudowy	kubaturowej,	
3)	 tymczasowego	zagospodarowania,	urządzania	

i	urytkowania	terenów,	za	wyjątkiem	tymczasowe-
go	 wykorzystywania	 terenów	 do	 produkcji	 rolnej,	
ogrodniczej,	 sadowniczej	 lub	zagospodarowania	w	
formie	 terenów	 zieleni,	 do	 czasu	 realizacji	 ustaleG	
niniejszego	planu.	Lokalizowanie	obiektów	tymcza-
sowych	morliwe	jest	 jedynie	w	obrębie	dziaEki	bu-
dowlanej,	na	której	realizowana	jest	inwestycja	do-
celowa	w	czasie	warno[ci	pozwolenia	na	budowę.	

4)	 dystrybucji	 takich	 towarów	 jak:	 gaz,	 paliwa	
pEynne	i	inne	substancje	niebezpieczne	za	wyjątkiem	
gazu	 rozprowadzanego	 podziemną	 siecią	 gazową	
bezpo[rednio	do	odbiorców,	

5)	skEadowania	jakichkolwiek	odpadów.

§50.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	ZP	ustala	się	następujące	szczegóEowe	wa-
runki,	zasady	 i	standardy	ksztaEtowania	zabudowy	
oraz	zagospodarowania	terenu:	

1)	forma	i	gabaryty	obiektów	rekreacji	i	sportu	po-
winny	być	dostosowane	do	funkcji	tych	obiektów	i	
ich	reprezentacyjnego	poEorenia,

§51.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	ZP	ustala	się	następujące	wskapniki	liczbowe	
dotyczące	warunków,	zasad	i	standardów	ksztaEto-
wania	zabudowy	oraz	zagospodarowania	terenu	dla	
kardej	dziaEki	budowlanej:	

1)	maksymalny	w.i.z.	｠	0,5	

2)	minimalna	powierzchnia	biologicznie	czynna	na	
kardej	dziaEce	budowlanej	｠	70	%.

RozdziaE XII
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów usEug obsEugi komunikacjioznaczonych 
symbolami przeznaczenia od KS-1 do KS-4

§52.	1.	Tereny	oznaczone	symbolami	przeznacze-
nia	KS-1,	KS-2,	KS-3	i	KS-4	przeznacza	się	na	reali-
zację	usEug	obsEugi	komunikacji.	

2.	Na	terenie	KS-1	ustala	się	realizację	i	utrzyma-
nie	usEug	związanych	z	obsEugą	komunikacji	samo-
chodowej	｠	garare	wolnostojące,	parkingi.	

3.	Na	terenie	KS-2	ustala	się	realizację	i	utrzyma-
nie	usEug	związanych	z	obsEugą	komunikacji	samo-
chodowej	｠	pętla	autobusowa.	

4.	Na	terenie	KS-3	ustala	się	realizację	i	utrzyma-
nie	usEug	związanych	z	obsEugą	komunikacji	samo-
chodowej	｠	zajezdnia	autobusowa.	

5.	Na	terenie	KS-4	ustala	się	realizację	i	utrzyma-
nie	usEug	związanych	z	obsEugą	komunikacji	samo-
chodowej	｠	parkingi.	

6.	Dopuszcza	się	na	terenach	oznaczonych	sym-
bolami	 przeznaczenia	 od	 KS-1	 do	 KS-4	 realizację	
funkcji	towarzyszącej	takiej	jak:	infrastruktura	tech-
niczna,	doj[cia	i	dojazdy	i	maEa	architektura.	

7.	 Dopuszcza	 się	 na	 terenie	 oznaczonym	 sym-
bolem	przeznaczenia	KS-3	 realizację	 dodatkowych	
funkcji	 takich	 jak:	usEugi	nieuciąrliwe	niekolidujące	
z	funkcją	podstawową.	Wszystkie	dodatkowe	funk-
cje	usEugowe	nie	mogą	zajmować	więcej	nir	30%	
powierzchni	urytkowej	budynków.	

8.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przeznacze-
nia	KS-1	 dopuszcza	 się	 utrzymanie,	 przebudowę	 i	
rozbudowę	istniejących	obiektów	infrastruktury	cie-
pEowniczej.

§53.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	od	KS-1	do	KS-4	wprowadza	się	caEkowity	
zakaz:	

1)	lokalizowania	usEug	uciąrliwych,	za	wyjątkiem	
terenu	KS-3	gdzie	dopuszcza	się	lokalizowanie	usEug	
związanych	z	obsEugą	komunikacji	samochodowej,	

2)	 tymczasowego	zagospodarowania,	urządzania	
i	urytkowania	terenów,	za	wyjątkiem	tymczasowe-
go	 wykorzystywania	 terenów	 do	 produkcji	 rolnej,	
ogrodniczej,	 sadowniczej	 lub	zagospodarowania	w	
formie	 terenów	 zieleni,	 do	 czasu	 realizacji	 ustaleG	
niniejszego	planu.	Lokalizowanie	obiektów	tymcza-
sowych	morliwe	jest	 jedynie	w	obrębie	dziaEki	bu-
dowlanej,	na	której	realizowana	jest	inwestycja	do-
celowa	w	czasie	warno[ci	pozwolenia	na	budowę.	

3)	skEadowania	jakichkolwiek	odpadów.

§54.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	od	KS-1	do	KS-4	ustala	się	następujące	
szczegóEowe	warunki,	zasady	i	standardy	ksztaEto-
wania	zabudowy	oraz	zagospodarowania	terenu:	

1)	minimalna	powierzchnia	wydzielanej	dziaEki	bu-
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dowlanej:	
a)	 3	 000	 m2	 na	 terenie	 oznaczonym	 symbolem	

przeznaczenia	KS-2,	
b)	 500	m2	 na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	

przeznaczenia	KS-1,	KS-3	i	KS-4,	
2)	budynki	nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	za-

budowy	okre[lonymi	na	rysunku	planu,	
3)	dopuszcza	się	dachy	o	pochyleniu,	formie	i	ko-

lorze	dostosowanych	do	funkcji	budynku,	
4)	zakazuje	się	realizacji	ogrodzeG	na	terenie	ozna-

czonym	symbolem	przeznaczenia	KS-2,	
5)	zakazuje	się	realizacji	budynków	gospodarczych	

na	terenach	oznaczonych	symbolami	przeznaczenia	
od	KS-1	do	KS-4,	

6)	 zakazuje	 się	 wykonywania	 ogrodzeG	 peEnych	
oraz	 z	 prefabrykowanych	 elementów	 relbetowych	
na	terenach	oznaczonych	symbolami	przeznaczenia	
KS-1,	KS-3	i	KS-4,	

7)	nakazuje	się	w	ogrodzeniach	realizację	przej[ć	
ekologicznych	 w	 formie:	 -	 otworów	 o	 [rednicy	
min.	15	cm	wykonanych	w	podmurówce,	przy	po-
wierzchni	terenu,	rozmieszczonych	w	odstępach	nie	
większych	 nir	 5m,	 -	 prze[witów	 o	 szeroko[ci	 10	
cm	pomiędzy	podmurówką	a	arurowymi	elementa-
mi	ogrodzenia,	gdy	wysoko[ć	podmurówki	nie	prze-
kracza	10cm,

§55.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	 KS-1	 i	 KS-3	 ustala	 się	 następujące	
wskapniki	 liczbowe	 dotyczące	 warunków,	 zasad	 i	
standardów	ksztaEtowania	zabudowy	oraz	zagospo-
darowania	terenu	dla	kardej	dziaEki	budowlanej:	

1)	maksymalny	w.i.z:	
a)	0,8	na	terenach	oznaczonych	symbolami	prze-

znaczenia	KS-1,	
b)	2,4	na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-

czenia	KS-3,	
2)	 maksymalna	 wysoko[ć	 zabudowy,	 licząc	 od	

docelowo	 projektowanego	 poziomu	 gruntu	 do	 ka-
lenicy:	

a)	15	m	na	terenie	oznaczonym	symbolem	prze-
znaczenia	KS-3,	

b)	5	m	na	terenach	oznaczonych	symbolami	prze-
znaczenia	KS-1,	

3)	maksymalna	ilo[ć	kondygnacji	zabudowy:	
a)	1	na	terenach	oznaczonych	symbolami	przezna-

czenia	KS-1,	
b)	 3	 na	 terenie	 oznaczonym	 symbolem	przezna-

czenia	KS-3,	
4)	minimalna	powierzchnia	biologicznie	czynna	na	

kardej	dziaEce	budowlanej	｠	10	%,	
5)	maksymalna	wysoko[ć	ogrodzenia	｠	160	cm,

RozdziaE XIII
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów usEugowo ｠ produkcyjnych oznaczonych 
symbolami przeznaczenia od UP-1 do UP-3

§56.	1.	Tereny	oznaczone	symbolami	przeznacze-
nia	UP-1,	UP-2	 i	UP-3	przeznacza	się	na	realizację	

zabudowy	usEugowo	｠	produkcyjnej.	
2.	Dopuszcza	się	na	terenach	oznaczonych	sym-

bolami	przeznaczenia	UP-1,	UP-2	 i	UP-3	 realizację	
funkcji	towarzyszącej	takiej	jak:	garare,	miejsca	po-
stojowe,	infrastruktura	techniczna,	budynki	gospo-
darcze,	doj[cia	 i	 dojazdy,	ogrodzenia	 i	maEa	archi-
tektura.	

3.	Na	terenach	UP-2	i	UP-3	dopuszcza	się	utrzy-
manie	 istniejącej	zabudowy	zagrodowej	bez	morli-
wo[ci	jej	przebudowy,	rozbudowy	i	nadbudowy.

§57.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	UP-1,	UP-2	i	UP-3	obowiązuje	caEkowity	
zakaz:	

1)	realizacji	usEug	z	zakresu	rekreacji,	sportu,	tury-
styki	i	hotelarstwa,	

2)	 tymczasowego	zagospodarowania,	urządzania	
i	urytkowania	terenów,	za	wyjątkiem	tymczasowe-
go	wykorzystywania	i	terenów	do	produkcji	rolnej,	
ogrodniczej,	 sadowniczej	 lub	zagospodarowania	w	
formie	 terenów	 zieleni	 do	 czasu	 realizacji	 ustaleG	
niniejszego	planu.	Lokalizowanie	obiektów	tymcza-
sowych	morliwe	jest	 jedynie	w	obrębie	dziaEki	bu-
dowlanej,	na	której	realizowana	jest	inwestycja	do-
celowa	w	czasie	warno[ci	pozwolenia	na	budowę.	

3)	skEadowania	jakichkolwiek	odpadów,

§58.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	UP-1,	UP-2	i	UP-3	ustala	się	następujące	
szczegóEowe	warunki,	zasady	i	standardy	ksztaEto-
wania	zabudowy	oraz	zagospodarowania	terenu:	

1)	 minimalna	 powierzchnia	 nowowydzielanej	
dziaEki	budowlanej	

a)	4000	m2	-	UP-2,	
b)	8000	m2	-	UP-1	i	UP-3,	
2)	budynki	nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	za-

budowy	okre[lonymi	na	rysunku	planu,	
3)	zakazuje	się	realizowania	zabudowy	bezpo[red-

nio	przy	granicy	dziaEki,	
4)	gEówne	poEacie	dachu	na	jednym	obiekcie	bu-

dowlanym	muszą	mieć	jednakowy	spadek	o	pochy-
leniu	do	45o,	

5)	 zakazuje	 się	 wykonywania	 ogrodzeG	 peEnych	
oraz	z	prefabrykowanych	elementów	relbetowych,	

6)	nakazuje	się	w	ogrodzeniach	realizację	przej[ć	
ekologicznych	 w	 formie:	 -	 otworów	 o	 [rednicy	
min.	15	cm	wykonanych	w	podmurówce,	przy	po-
wierzchni	terenu,	rozmieszczonych	w	odstępach	nie	
większych	 nir	 5m,	 -	 prze[witów	 o	 szeroko[ci	 10	
cm	pomiędzy	podmurówką	a	arurowymi	elementa-
mi	ogrodzenia,	gdy	wysoko[ć	podmurówki	nie	prze-
kracza	10cm,	

7)	zakazuje	się	stosowania	agresywnej,	kontrasto-
wej	kolorystyki	elewacji	budynków	i	dachu.

§59.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	UP-1,	UP-2	i	UP-3	ustala	się	następujące	
wskapniki	 liczbowe	 dotyczące	 warunków,	 zasad	 i	
standardów	ksztaEtowania	zabudowy	oraz	zagospo-
darowania	terenu	dla	kardej	dziaEki	budowlanej:	
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1)	maksymalny	w.i.z	｠	3,5,	
2)	maksymalna	wysoko[ć	 zabudowy	｠	16	m	 li-

cząc	od	docelowo	projektowanego	poziomu	gruntu	
do	kalenicy,	

3)	maksymalna	ilo[ć	kondygnacji	zabudowy	-	5,	
4)	minimalna	powierzchnia	biologicznie	czynna	na	

kardej	dziaEce	budowlanej	-	20	%,	
5)	maksymalna	wysoko[ć	ogrodzenia	-	160	cm.

RozdziaE XIV
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu infrastruktury technicznej ｠ oczyszczalnia 
[cieków oznaczonego symbolem przeznaczenia 

IT-K

§60.	1.	Teren	oznaczony	symbolem	przeznacze-
nia	 IT-K	przeznacza	się	na	 realizację	 infrastruktury	
technicznej	z	zakresu	oczyszczalni	[cieków.	

2.	Dopuszcza	się	na	terenie	oznaczonym	symbo-
lem	 przeznaczenia	 IT-K	 realizację	 funkcji	 towarzy-
szącej	 takiej	 jak:	garare,	miejsca	postojowe,	 infra-
struktura	techniczna,	budynki	gospodarcze,	doj[cia	
i	dojazdy,	ogrodzenia	i	maEa	architektura.

§61.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	IT-K	wprowadza	się	caEkowity	zakaz:	

1)	 wprowadzania	 wszelkich	 urządzeG,	 budowli	
oraz	zagospodarowania	terenu	nie	związanych	funk-
cjonalnie	z	przeznaczeniem	terenów,	

2)	skEadowania	jakichkolwiek	odpadów.

§62.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	IT-K	ustala	się	następujące	szczegóEowe	wa-
runki,	zasady	 i	standardy	ksztaEtowania	zabudowy	
oraz	zagospodarowania	terenu:	

1)	budynki	nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	za-
budowy	okre[lonymi	na	rysunku	planu,	

2)	dopuszcza	się	dachy	o	pochyleniu,	formie	i	ko-
lorze	dostosowanych	do	funkcji	budynku,	

3)	 zakazuje	 się	 wykonywania	 ogrodzeG	 peEnych	
oraz	z	prefabrykowanych	elementów	relbetowych,	

4)	nakazuje	się	w	ogrodzeniach	realizację	przej[ć	
ekologicznych	 w	 formie:	 -	 otworów	 o	 [rednicy	
min.	15	cm	wykonanych	w	podmurówce,	przy	po-
wierzchni	terenu,	rozmieszczonych	w	odstępach	nie	
większych	 nir	 5m,	 -	 prze[witów	 o	 szeroko[ci	 10	
cm	pomiędzy	podmurówką	a	arurowymi	elementa-
mi	ogrodzenia,	gdy	wysoko[ć	podmurówki	nie	prze-
kracza	10cm.

§63.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	 IT-K	 ustala	 się	 następujące	 wskapniki	 licz-
bowe	 dotyczące	 warunków,	 zasad	 i	 standardów	
ksztaEtowania	 zabudowy	 oraz	 zagospodarowania	
terenu	dla	kardej	dziaEki	budowlanej:	

1)	maksymalny	w.i.z.	-	0,7,	
2)	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	｠	zgodnie	z	

funkcją	budynku,	
3)	minimalna	powierzchnia	biologicznie	czynna	na	

kardej	dziaEce	budowlanej	｠	20	%,	

4)	maksymalna	wysoko[ć	ogrodzenia	｠	160	cm,

RozdziaE XV
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu infrastruktury technicznej ｠ ciepEownictwo 
oznaczony symbolem przeznaczenia IT-C

§64.	1.	Teren	oznaczony	symbolem	przeznacze-
nia	 IT-C	 przeznacza	 się	 na	 realizację	 i	 utrzymanie	
obiektów	produkcyjnych,	w	szczególno[ci	w	zakre-
sie	wytwarzania	ciepEa.	

2.	Dopuszcza	się	na	terenie	oznaczonym	symbo-
lem	przeznaczenia	IT-C	realizację	obiektów	admini-
stracyjnych,	socjalnych	i	skEadowych	oraz	realizację	
urządzeG	i	obiektów	związanych	z	produkcją	i	prze-
syEaniem	energii	cieplnej	i	elektrycznej.	

3.	Dopuszcza	się	na	terenie	oznaczonym	symbo-
lem	 przeznaczenia	 IT-C	 realizację	 obiektów	 towa-
rzyszących	 przeznaczeniu	 podstawowemu	 takich	
jak:	miejsca	postojowe,	 niezbędne	 technologicznie	
obiekty	 infrastruktury	 technicznej,	 budynki	 gospo-
darcze	i	administracyjne,	usEugi	nieuciąrliwe,	gara-
re,	doj[cia	i	dojazdy,	place	skEadowe,	ogrodzenia	i	
maEa	architektura.

§65.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	IT-C	wprowadza	się	caEkowity	zakaz:	

1)	 wprowadzania	 wszelkich	 urządzeG,	 budowli	
oraz	zagospodarowania	terenu	nie	związanych	funk-
cjonalnie	z	przeznaczeniem	terenu,	

2)	realizacji	zabudowy	mieszkaniowej,	
3)	realizacji	obiektów	i	urytkowania	terenu	na	po-

trzeby	unieszkodliwiania	odpadów,	
4)	 tymczasowego	zagospodarowania,	urządzania	

i	urytkowania	terenów,	za	wyjątkiem	tymczasowe-
go	wykorzystywania	i	terenów	do	produkcji	rolnej,	
ogrodniczej,	 sadowniczej	 lub	zagospodarowania	w	
formie	 terenów	 zieleni,	 do	 czasu	 realizacji	 ustaleG	
niniejszego	planu.	Lokalizowanie	obiektów	tymcza-
sowych	morliwe	jest	 jedynie	w	obrębie	dziaEki	bu-
dowlanej,	na	której	realizowana	jest	inwestycja	do-
celowa	w	czasie	warno[ci	pozwolenia	na	budowę,	

5)	skEadowania	jakichkolwiek	odpadów.

§66.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	IT-C	ustala	się	następujące	szczegóEowe	wa-
runki,	zasady	 i	standardy	ksztaEtowania	zabudowy	
oraz	zagospodarowania	terenu:	

1)	budynki	nalery	lokalizować	zgodnie	z	liniami	za-
budowy	okre[lonymi	na	rysunku	planu,	

2)	dopuszcza	się	dachy	o	pochyleniu,	formie	i	ko-
lorze	dostosowanych	do	funkcji	budynku,	

3)	 zakazuje	 się	 wykonywania	 ogrodzeG	 peEnych	
oraz	z	prefabrykowanych	elementów	relbetowych,	

4)	nakazuje	się	w	ogrodzeniach	realizację	przej[ć	
ekologicznych	 w	 formie:	 -	 otworów	 o	 [rednicy	
min.	15	cm	wykonanych	w	podmurówce,	przy	po-
wierzchni	terenu,	rozmieszczonych	w	odstępach	nie	
większych	 nir	 5m,	 -	 prze[witów	 o	 szeroko[ci	 10	
cm	pomiędzy	podmurówką	a	arurowymi	elementa-
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mi	ogrodzenia,	gdy	wysoko[ć	podmurówki	nie	prze-
kracza	10cm.

§67.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-
czenia	 IT-C	 ustala	 się	 następujące	 wskapniki	 licz-
bowe	 dotyczące	 warunków,	 zasad	 i	 standardów	
ksztaEtowania	 zabudowy	 oraz	 zagospodarowania	
terenu	dla	kardej	dziaEki	budowlanej:	

1)	maksymalny	w.i.z.	｠	2,0,	
2)	maksymalna	wysoko[ć	zabudowy	｠	zgodnie	z	

funkcją	budynku,	
3)	minimalna	powierzchnia	biologicznie	czynna	na	

kardej	dziaEce	budowlanej	｠	20	%,	
4)	maksymalna	wysoko[ć	ogrodzenia	｠	160	cm,

RozdziaE XVI
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów rolnychoznaczonych symbolami przezna-
czenia R-1, R-2

§68.	1.	Tereny	oznaczone	symbolami	przeznacze-
nia	R-1,	R-2,	przeznacza	się	na	realizację	i	utrzymanie	
funkcji	związanej	z	rolniczą	przestrzenią	produkcyjną.	

2.	Dopuszcza	się	na	terenach	oznaczonych	sym-
bolami	przeznaczenia	R-1,	R-2	realizację	funkcji	to-
warzyszącej	 takiej	 jak:	 infrastruktura	 techniczna,	
doj[cia	i	dojazdy.	

3.	Dopuszcza	się	na	terenach	oznaczonych	sym-
bolami	przeznaczenia	R-1,	R-2	zalesienie.

§69.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	R-1,	R-2	wprowadza	się	caEkowity	zakaz:	

1)	lokalizowania	usEug	uciąrliwych,	
2)	tymczasowego	zagospodarowania,	urządzania	i	

urytkowania	terenów,	
3)	 dystrybucji	 takich	 towarów	 jak:	 gaz,	 paliwa	

pEynne	i	inne	substancje	niebezpieczne	za	wyjątkiem	
gazu	 rozprowadzanego	 podziemną	 siecią	 gazową	
bezpo[rednio	do	odbiorców,	

4)	skEadowania	jakichkolwiek	odpadów,	
5)	realizacji	jakiejkolwiek	zabudowy	kubaturowej.

RozdziaE XVII
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów dróg publicznychoznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDZ-1, KDZ-2, od KDL-1 do KDL-

7od KDD-1 do KDD-5

§70.	1.	Tereny	oznaczone	symbolami	przeznacze-
nia	KDZ-1,	KDZ-2,	od	KDL-1	do	KDL-7,	od	KDD-1	
do	KDD-5	przeznacza	się	na	realizację	dróg	publicz-
nych.	

2.	Na	terenach	oznaczonych	symbolami	przezna-
czenia	KDZ-1,	KDZ-2,	od	KDL-1	do	KDL-7,	od	KDD-
1	do	KDD-5	zakazuje	się	wprowadzania	wszelkich	
urządzeG	 i	 zabudowy	 nie	 związanej	 z	 przeznacze-
niem	terenu	za	wyjątkiem:	

1)	urządzeG	pomocniczych	związanych	z	prowa-
dzeniem,	organizacją	i	obsEugą	ruchu	drogowego,	

2)	miejskiej	infrastruktury	technicznej,	
3)	 urządzeG	 systematycznej	 regulacji	 wód	 oraz	

urządzeG	przeciwpowodziowych.
§71.	Na	 terenach	dróg	publicznych,	 ze	względu	

na	zasady	zagospodarowania	ustala	się	następujący	
podziaE:	

1)	 tereny	 dróg	 publicznych	 klasy	 drogi	 zbiorczej	
oznaczone	symbolami	przeznaczenia	KDZ-1,	KDZ-2,	

2)	 tereny	 dróg	 publicznych	 klasy	 drogi	 lokalnej	
oznaczone	 symbolami	 przeznaczenia	 od	 KDL-1	 do	
KDL-7,	

3)	tereny	dróg	publicznych	klasy	drogi	dojazdowej	
oznaczone	symbolami	przeznaczenia	od	KDD-1	do	
KDD-5.

§72.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	KDZ-1,	KDZ-2,	od	KDL-1	do	KDL-7,	od	
KDD-1	do	KDD-9	nie	wolno	dokonywać	 jakichkol-
wiek	podziaEów	za	wyjątkiem	porządkujących	stan	
wEasno[ciowy	zgodnie	z	liniami	rozgraniczającymi.

§73.	Na	 terenach	oznaczonych	 symbolami	prze-
znaczenia	zakazuje	się	tymczasowego	zagospodaro-
wania,	urządzania	i	urytkowania	terenów.

§74.	Dla	 terenów	oznaczonych	symbolami	prze-
znaczenia	KDZ-1,	KDZ-2,	ustala	się	następujące	wa-
runki,	zasady	i	standardy	zagospodarowania	terenu:	

1)	 szeroko[ć	 terenu	 w	 liniach	 rozgraniczających	
musi	być	nie	mniejsza	nir	20,0	m	ze	zmianami	tej	
szeroko[ci	z	zgodnie	z	rysunkiem	planu,	

2)	drogi	powinny	być	wyposarone	w	chodniki,

§75.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolami	przezna-
czenia	od	KDL-1	do	KDL-7	ustala	się	następujące	wa-
runki,	zasady	i	standardy	zagospodarowania	terenu:	

1)	 szeroko[ć	 terenu	 w	 liniach	 rozgraniczających	
musi	być	nie	mniejsza	nir	12,0	m	ze	zmianami	tej	
szeroko[ci	zgodnie	z	rysunkiem	planu,	

2)	drogi	powinny	być	wyposarone	w	chodniki.

§76.	Dla	 terenów	oznaczonych	symbolami	prze-
znaczenia	od	KDD-1	do	KDD-5	ustala	się	następu-
jące	warunki,	zasady	i	standardy	zagospodarowania	
terenu:	

1)	 szeroko[ć	 terenu	 w	 liniach	 rozgraniczających	
musi	być	nie	mniejsza	nir	10,0	m	ze	zmianami	tej	
szeroko[ci	zgodnie	z	rysunkiem	planu,	

2)	drogi	powinny	być	wyposarone	w	chodniki.

RozdziaE XVIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów komunikacji ciągów pieszo-jezdnychozna-
czonych symbolami przeznaczenia od KDPJ-1 do 

KDPJ-3

§77.	1.	Tereny	oznaczone	symbolami	przeznacze-
nia	od	KDPJ-1	do	KDPJ-3	przeznacza	się	na	realiza-
cję	i	utrzymanie	ciągów	pieszo-jezdnych.	

2.	Na	terenach	oznaczonych	symbolami	przezna-
czenia	od	KDPJ-1	do	KDPJ-3	zakazuje	się	wprowa-
dzania	wszelkich	 urządzeG,	 budowli	 a	 takre	 zago-
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spodarowania	terenu	nie	związanego	funkcjonalnie	
z	przeznaczeniem	terenów	za	wyjątkiem:	

1)	urządzeG	pomocniczych	związanych	z	prowa-
dzeniem,	 organizacją	 i	 obsEugą	 ruchu	 drogowego	
oraz	miejsc	parkingowych,	

2)	miejskiej	infrastruktury	technicznej.

§78.	Dla	 terenów	oznaczonych	symbolami	prze-
znaczenia	od	KDPJ-1	do	KDPJ-3	ustala	się	następu-
jące	warunki,	zasady	i	standardy	zagospodarowania	
terenu:	

1)	 szeroko[ć	 terenu	 w	 liniach	 rozgraniczających	
musi	 być	 nie	 mniejsza	 nir	 8,0	 m	 ze	 zmianami	 tej	
szeroko[ci	zgodnie	z	rysunkiem	planu,	

2)	 jezdnie	muszą	speEniać	warunki	niezbędne	dla	
ruchu	koEowego,	w	tym	dla	pojazdów	ratowniczo-
ga[niczych,	 na	 warunkach	 okre[lonych	 w	 przepi-
sach	odrębnych,	

3)	dopuszcza	się	drogi	bez	wyodrębnienia	jezdni	i	
chodników.

RozdziaE XIX
Zagospodarowanie i zabudowa terenu komuni-

kacji pieszejoznaczonego symbolem przeznaczenia 
CP, dróg wewnętrznych i [cierek rowerowych

§79.	1.	Teren	oznaczony	symbolem	przeznacze-
nia	CP	przeznacza	się	na	realizację	i	utrzymanie	cią-
gu	pieszego.	

2.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przeznacze-
nia	 CP	 zakazuje	 się	 wprowadzania	 wszelkich	 urzą-
dzeG,	budowli	a	takre	zagospodarowania	terenu	nie	
związanego	funkcjonalnie	z	przeznaczeniem	terenów	
za	wyjątkiem	miejskiej	infrastruktury	technicznej.

§80.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	przezna-
czenia	CP	ustala	się	następujące	warunki,	zasady	i	
standardy	zagospodarowania	terenu:	

1)	 szeroko[ć	 terenu	 w	 liniach	 rozgraniczających	
musi	być	nie	mniejsza	nir	5,0	m	

2)	 jezdnie	muszą	speEniać	warunki	niezbędne	dla	
ruchu	pojazdów	ratowniczo-ga[niczych,	na	warun-
kach	okre[lonych	w	przepisach	odrębnych,	

3)	dopuszcza	się	drogi	bez	wyodrębnienia	jezdni	i	
chodników.

§81.	Na	terenach	dróg	wewnętrznych	realizowa-
nych	w	zalerno[ci	od	potrzeb	na	terenach	funkcjo-
nalnych	 ustala	 się	 następujące	 warunki,	 zasady	 i	
standardy	zagospodarowania	terenu:	

1)	 szeroko[ci	 terenu	w	 liniach	 rozgraniczających	
-	6	m,	

2)	tereny	poEorone	przy	terenach	zabudowy	i	prze-
znaczonych	pod	zabudowę	powinny	być	o[wietlone,	

3)	 jezdnie	muszą	speEniać	warunki	niezbędne	dla	
ruchu	koEowego,	w	tym	dla	pojazdów	ratowniczo-
ga[niczych,	 na	 warunkach	 okre[lonych	 w	 przepi-
sach	odrębnych,	

4)	dopuszcza	się	drogi	bez	wyodrębnienia	jezdni	i	
chodników.

§82.	 Dla	 [cierek	 rowerowych	 realizowanych	
zgodnie	z	oznaczonym	na	rysunku	planu	pas	ruchu	
rowerowego	ustala	się	następujące	warunki,	zasady	
i	standardy	zagospodarowania	terenu:	

1)	 minimalna	 szeroko[ć	 [cierki	 rowerowej	 nie	
more	być	mniejsza	nir:	

a)	1,5	m	｠	dla	[cierek	jednokierunkowych,	
b)	2,0	m	｠	dla	[cierek	dwukierunkowych,	
2)	 minimalna	 szeroko[ć	 [cierki	 rowerowej	 je-

[li	 jest	 realizowana	 jako	 ciąg	pieszo-rowerowy,	 tj.	
[cierki	rowerowej,	z	której	mogą	korzystać	równier	
piesi,	nie	powinna	być	mniejsza	nir:	

a)	2,5	m	｠	dla	ciągów,	na	których	ruch	rowerów	
jest	jednokierunkowy,	

b)	3,0	m	｠	dla	ciągów,	na	których	ruch	rowerów	
jest	dwukierunkowy,	

3)	 postuluje	 się,	 reby	 teren	 na	 obszarze	 zabu-
dowanym	 lub	 przeznaczonym	 pod	 zabudowę	 byE	
o[wietlony	w	sposób	wEa[ciwy,	

4)	[cierki	rowerowe	realizowane	jako	cele	publicz-
ne	muszą	zachować	ciągEo[ć	i	pozostać	jako	ogól-
nodostępne.

DZIAD IV
PRZEPISY PRZEJZCIOWE I KOFCOWE

RozdziaE XX
Ustalenia przej[ciowe i koGcowe

§83.	Do	terenów	objętych	zmiana	planu	miejsco-
wego,	ustala	 się	 stawkę	procentową	w	wysoko[ci	
30%,	 jako	 podstawę	 do	 okre[lenia	 jednorazowej	
opEaty,	o	której	mowa	w	art.	36	ust.	4	ustawy	z	dnia	
27	marca	2003r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zm.).

§84.	Do	spraw	z	zakresu	zagospodarowania	prze-
strzennego	wszczętych	przed	dniem	wej[cia	w	ry-
cie	planu,	a	nie	zakoGczonych	decyzją	ostateczną,	
stosuje	się	ustalenia	planu.

§85.	Z	dniem	wej[cia	w	rycie	planu	miejscowego	
wygasają	uprzednio	wydane	decyzje	o	warunkach	
zabudowy	 i	 zagospodarowania	 terenu	 sprzeczne	 z	
jego	ustaleniami.

§86.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Prezyden-
towi	Miasta	BiaEa	Podlaska.

§87.	 UchwaEa	 podlega	 opublikowaniu	 w	 Dzien-
niku	 Urzędowym	 Województwa	 Lubelskiego	 oraz	
publikacji	na	stronie	internetowej	Miasta	BiaEa	Pod-
laska.

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

Przewodniczący	Rady	Miasta
Marian Burda
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 

NALEŻ �  DO ZADA �  WŁASNYCH GMINY I INNEJ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI 
O FINANSACH PUBLICZNYCH Rada Miasta Biała Podlaska rozstrzyga co następuje: 

Lp. INWESTYCJE 
Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

 SPOSÓB 
REALIZACJI 

  ZASADY FINANSOWANIA  

   Forma: 
1 - zadania 
krótkookresowe 
2 - zadanie 
wieloletnie 

Tryb zamówień Odpowiedzialni za 
realizację 
i współpracujący:  
1 - Prezydent Miasta,  
2 - wykonawca,  
3 - pracownik urzędu 
wg właściwości  
4 - inne 

Prognozowane źródła finansowania:  
1 - dochody własne,  
2 - dotacje, 
3 - kredyty, pożyczki komercyjne,  
4 - kredyty, pożyczki preferencyjne,  
5 - środki UE,  
6 - nadwyżki budżetu z lat 
poprzednich,  
7 - inne 

Uczestniczący 
w finansowaniu zadania: 
1 - Miasto Biała Podlaska  
2 - właściciele 
nieruchomości  
3 - instytucje i fundusze 
pomocowe  
4 - inni 

1 Drogi publiczne Wykup 
terenów 

1, 2 Zgodnie z ustawami 
o gospodarce 
nieruchomościami i prawo 
zamówień publicznych 

1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 

2 Drogi publiczne Budowa 2 Zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych- 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1,3 

3 Inne Wodociągi 1, 2 Zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1,3 

4 Inne Kanalizacja 1, 2 Zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1,3 

5 Inne Oświetlenie 
ulic 

1, 2 Zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1,3 

6 Inne Elektro-
Energetyka 

1, 2 Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

4 7 2,4 

7 Inne Gazownictwo 1, 2 Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

4 7 2,4 

8 Inne Ciepłownictwo 1, 2 Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

4 7 2,4 


