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UCHWA#A NR XXXVIII/218/09

 RADY MIASTA RADZY$ PODLASKI

 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzy% Podlaski

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 pó$n. zm.) oraz na 

podstawie art. 15, art. 16 ust. 1 i art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z pó$n. zm.) i art. 7 ust.1 ustawy z dnia 3 lu-

tego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le%nych 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z pó$n. zm.) 

po stwierdzeniu zgodno%ci projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Radzy! Podlaski ze „Studium uwarunkowa! 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-

sta Radzy! Podlaski” przyj"tym uchwa&# 

Nr XVIII/144/2000 Rady Miejskiej w Radzyniu 

Podlaskim z dnia 29 czerwca 2000 r., Rada Miasta 

uchwala, co nast"puje:

Dzia& I
Ustalenia formalno – prawne

Rozdzia& 1
Ustalenia ogólne

§ 1.1. Uchwala si" zmian" miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzy! 

Podlaski, zwan# dalej „zmian# planu”, przyj"tego 

uchwa&# Nr XL/240/2006 Rady Miasta Radzy! Pod-

laski z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lu-

belskiego Nr 82, poz. 1509 z dnia 12 maja 2006 r.), 

zmienionego uchwa&# Rady Miasta Radzy! Podlaski 

Nr XI/46/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2920 z dnia 6 listo-

pada 2007 r.) w zakresie okre%lonym uchwa&# Nr 

XXII/124/08 Rady Miasta Radzy! Podlaski z dnia 19 

czerwca 2008 r., wykazan# w za&#czniku graficz-

nym do tej uchwa&y, zgodnie z poni'szym: 

zmienia si" przeznaczenie i granice terenu us&ug 

niepublicznych A13 UN oraz wyznacza si" teren 

us&ug wielobran'owych Z77-U oraz teren us&ug nie-

publicznych Z78-UN (wg za&. graficznego nr 1).

2. Tereny obj"te zmian# oznacza si" odpowiedni-

mi oznaczeniami literowymi i cyfrowymi.

§ 2.1. Tre%( niniejszej uchwa&y stanowi cz"%( tek-

stow# zmiany planu.

2. Za&#cznikami do niniejszej uchwa&y s#:

1) za&#cznik nr 1 – cz"%( graficzna zmiany planu, 

zwana dalej „rysunkiem zmiany planu”, sporz#dzo-

nym na mapie zasadniczej w skali w 1:1000,

2) za&#cznik nr 2 – rozstrzygni"cia dotycz#ce re-

alizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzy! 

Podlaski inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, nale'#cych do zada! w&asnych Miasta Ra-

dzy! Podlaski oraz o zasadach ich finansowania,

3) za&#cznik nr 3 – rozstrzygni"cia w sprawie uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Miasta Radzy! Podlaski.

§ 3.1. Ustalenia dla terenów Z77-U oraz Z78-UN 

obj"tych zmian# planu, obejmuj# elementy  wynika-

j#ce z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80, poz. 717 z pó$n. zm.), w tym:

1)  przeznaczenie podstawowe,

2)  przeznaczenie dopuszczalne,

3)  zasady zagospodarowania i u'ytkowania,

4)  szczególne warunki zagospodarowania.

2. Przedmiotowe tereny Z77-U oraz Z78-UN obj"-

te zmian# planu, o ustalonym przeznaczeniu, zasa-

dach u'ytkowania i zagospodarowania oraz szcze-

gólnych warunkach zagospodarowania, okre%la si" 

na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczaj#cymi 

ci#g&ymi.

Dzia& II
Ustalenia dla terenów obj'tych zmian( planu, 

wynikaj(ce z zasad polityki funkcjonalno-prze-

strzennej – okre)lonych  w „Studium uwarunko-

wa% i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Radzy% Podlaski” oraz w zakresie granic, 

sposobów zagospodarowania terenów oraz obiek-

tów podlegaj(cych ochronie – okre)lonych na 

podstawie odr'bnych przepisów

Rozdzia& 1
Zasady ochrony i kszta&towania &adu przestrzen-

nego

§ 4.1. Przy kszta&towaniu architektury, nale'y 

komponowa( now# zabudow" z uwzgl"dnieniem 

warunków lokalizacji – dla prawid&owego powi#za-

nia z otoczeniem; obowi#zuj# parametry i wska$niki 

kszta&towania zabudowy i zagospodarowania tere-

nów okre%lone w §7.

2. W kszta&towaniu przestrzeni o charakterze pu-

blicznym nale'y stosowa(:
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1) pastelow# kolorystyk" obiektów, z wyklucze-

niem jaskrawych barw oraz agresywnych form za-

budowy i zagospodarowania terenów,

2) elementy ma&ej architektury nawi#zuj#ce do 

tradycyjnego lub wspó&czesnego charakteru miejsca 

lokalizacji, ziele! urz#dzon# o sk&adzie gatunkowym 

zbli'onym do zieleni istniej#cej,

3) dyskretne w formie – reklamy i szyldy, harmo-

nizuj#ce z wystrojem elewacji budynków.

3. Na terenach Z77-U oraz Z78-UN obj"tych zmia-

n# planu, nie wyst"puj# tereny górnicze, tereny na-

ra'one na  niebezpiecze!stwo powodzi oraz zagro-

'one osuwaniem si" mas ziemnych.

4. Nie precyzuje si" parametrów dzia&ek budowla-

nych, dopuszcza si" mo'liwo%(  dostosowania pa-

rametrów tych dzia&ek do warunków lokalnych oraz 

za&o'e! programowych.

5. Ustala si", 'e do czasu realizacji nowych in-

westycji, na terenach Z77-U oraz Z78-UN obj"tych 

zmian# planu, obowi#zywa( b"dzie dotychczasowy 

sposób zagospodarowania i u'ytkowania tych tere-

nów

Rozdzia& 2
Zasady ochrony )rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego

§ 5.1. Ustalenia w zakresie ochrony %rodowiska:

1) obowi#zuje ochrona gleb – na cele nierolnicze, 

na podstawie art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le%nych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266. z 

pó$n. zm.) przeznacza si" grunty budowlane, po-

siadaj#ce zgod", o której mowa w art. 7, ust. 2 

wymienionej ustawy;

2)  obowi#zuje ochrona klimatu akustycznego – 

stosowanie urz#dze! i zabezpiecze!, dla utrzyma-

nia dopuszczalnych poziomów ha&asu, okre%lonych 

przepisami odr"bnymi Ustawy z dnia 27 kwietnia  

2001 r. Prawo ochrony %rodowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó$n. zm.);

3) obowi#zuje ochrona stanu powietrza atmos-

ferycznego – zakaz przekraczania dopuszczalnych 

st"'e! zanieczyszcze! atmosferycznych – zgodnie z 

przepisami odr"bnymi, okre%lonymi w Rozporz#dze-

niu Ministra )rodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w 

sprawie poziomów niektórych substancji w powie-

trzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281);

4) obowi#zuje przeciwdzia&anie procesom denuda-

cyjnym – na terenach zagro'onych tymi procesami 

obowi#zuje dostosowanie dzia&alno%ci inwestycyj-

nej i sposobu posadowienia oraz konstrukcji obiek-

tów do wyst"puj#cych zagro'e! – zgodnie z prze-

pisami odr"bnymi - okre%lonymi w Rozporz#dzeniu 

Ministra Spraw Wewn"trznych i Administracji, z 

dnia 24 wrze%nia 1998 roku, w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiek-

tów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839);

5) obowi#zuje spe&nienie warunków ochrony %ro-

dowiska – zakaz prowadzenia uci#'liwej dla %rodo-

wiska dzia&alno%ci, mog#cej zagra'a( urz#dzeniom 

zwi#zanym z gospodark# wodn# oraz naturalnym 

zasobom wodnym w obr"bie wód powierzchnio-

wych i podziemnych;

6) w zakresie oddzia&ywania przedsi"wzi"( na %ro-

dowisko zakazuje si":

a) lokalizowania obiektów i urz#dze! oraz pro-

wadzenia dzia&alno%ci us&ugowej i wytwórczej mo-

g#cej powodowa( przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów oddzia&ywania na %rodowisko – poprzez 

emisj" substancji i energii, a zw&aszcza w zakresie 

wytwarzania ha&asu, wibracji, promieniowania, za-

nieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzch-

niowych i podziemnych,   

 b) prowadzenia dzia&alno%ci gospodarczej o uci#'-
liwo%ci wykraczaj#cej poza granice dzia&ki lub ze-

spo&u dzia&ek, do których inwestor posiada tytu& 
prawny – zakaz prowadzenia dzia&alno%ci w sposób 

powoduj#cy naruszenie standardów jako%ci %rodo-

wiska – w szczególno%ci pogorszenie warunków 

%rodowiska terenów s#siednich. 

2. Ustalenia w zakresie ochrony przyrody:

1) na terenach Z77-U oraz Z78-UN obj"tych zmia-

n# planu, nie wyst"puj# obszary ochrony krajobra-

zu naturalnego i przyrody oraz obszary specjalnej 

ochrony „Natura 2000” –  podlegaj#ce ochronie na 

podstawie przepisów odr"bnych,

2) przy wprowadzaniu i kszta&towaniu nowych 

form zieleni, nale'y uwzgl"dni( historyczne uwarun-

kowania oraz lokalny charakter i sk&ad gatunkowy 

ro%lin.

3. Ustalenia w zakresie ochrony krajobrazu kultu-

rowego:

zgodnie z Ustaw# o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 

162, poz. 1568, z pó$n. zm.) – na terenach Z77-U 

oraz Z78-UN obj"tych zmian# planu, obowi#zuj# za-

sady wynikaj#ce z form ochrony struktury krajobra-

zu kulturowego:

1) zachowanie cech dziedzictwa kulturowego, 

2) utrzymanie historycznych powi#za! w kon-

tek%cie terytorialnym oraz ochrona warto%ciowych 

uk&adów urbanistycznych i form architektonicznych 

– zawarte w ustaleniach dla terenów Z77-U oraz 

Z78-UN – odnosz#ce si" do przeznaczenia, sposobu 

zagospodarowania i u'ytkowania tego terenu oraz 

zasad kszta&towania architektury.

Rozdzia& 3
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspó&czesnej

§ 6.1. Ochron" dziedzictwa kulturowego nale'y 

zapewni( poprzez harmonijne wkomponowanie no-

wej zabudowy w istniej#cy uk&ad urbanistyczno-ar-

chitektoniczny, nie naruszaj#ce warto%ciowych po-

wi#za! historycznych i krajobrazowych.

2. Na terenach Z77-U oraz Z78-UN obj"tych zmia-

n# planu:
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1) wyst"puj# obiekty i obszary podlegaj#ce ochro-

nie konserwatorskiej – ochrona  obejmuje zabytko-

wy zespó& koszar wojskowych (wpisany do ewi-

dencji zabytków), w obr"bie którego – zgodnie z 

Ustaw# o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 

1568 z pó$n. zm.), wszelka dzia&alno%( inwestycyj-

na wymaga uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, w tym:

a) wyst"puje strefa ochrony konserwatorskiej w 

granicach znaczonych symbolem 5K-B3, obejmuj#-

ca tereny dawnych koszar – cz"%( zespo&u znajduje 

si" na terenach Z77-U oraz Z78-UN,

b) wyst"puje obiekt dawnych koszar wojskowych 

– na terenie A13,UN;

2) nie wyst"puj# obiekty i obszary kultury wspó&-
czesnej – podlegaj#ce ochronie,

3) wyklucza si" na tych obszarach lokalizacj" bu-

dowli powoduj#cych przekszta&cenie i dysharmoni-

zuj#cych przestrze! historycznie ukszta&towan#, tj. 

masztów wysoko%ciowych i telefonii komórkowej, 

stacji paliw itp.

Dzia& III
Ustalenia szczegó&owe

Rozdzia& 1
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania i 

u*ytkowania terenów obj'tych zmian( planu 

§ 7.1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z78-UN 

ustala si" –

1)  przeznaczenie podstawowe:

-  us&ugi niepubliczne;      

2)  przeznaczenie dopuszczalne:

a)  ma&a architektura w dostosowaniu do uwarun-

kowa! historycznych,

b)  ziele! urz#dzona w dostosowaniu do uwarun-

kowa! historycznych,

c)  urz#dzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacji –  zw. z przeznaczeniem podstawowym;

3)  zasady u'ytkowania i zagospodarowania te-

renu: 

a) zasady kszta&towania zabudowy w odniesieniu 

do obiektu historycznego: 

-  nakazuje si" zachowanie budynku dawnych ko-

szar oraz utrzymanie obecnego wyrazu architekto-

nicznego zespo&u z poszanowaniem obecnej formy 

obiektu,

- wszelkie dzia&ania w obr"bie i otoczeniu zabyt-

kowych obiektów i obszarów winny by( prowadzo-

ne w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków,

- zgodnie z przepisami odr"bnymi, prowadzenie 

robót budowlanych w obr"bie    obiektów i obsza-

rów wpisanych do ewidencji zabytków wymaga 

uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim Konserwa-

torem Zabytków, 

- wyklucza si" realizacj" dodatkowych obiektów 

kubaturowych oraz ogrodze! dla podtrzymania jed-

nolitego kontekstu przestrzennego zabytkowego ze-

spo&u koszar;

b) zagospodarowanie na cele u'ytkowe obiektu 

dawnych koszar wojskowych wymaga:

-  dokumentacji konserwatorskiej okre%laj#cej stan 

zachowania zabytku nieruchomego i mo'liwo%ci 

jego adaptacji, z uwzgl"dnieniem historycznej funk-

cji i warto%ci tego zabytku,

- uzgodnionego z Lubelskim Wojewódzkim Kon-

serwatorem Zabytków programu prac konserwa-

torskich przy zabytku nieruchomym, okre%laj#cego 

zakres i sposób ich prowadzenia przez wyspecjali-

zowane jednostki oraz wskazuj#cego niezb"dnie do 

zastosowania materia&y i technologie,

-  uzgodnionego z Lubelskim Wojewódzkim Kon-

serwatorem Zabytków programu zagospodarowania 

zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem, oraz dal-

szego korzystania z tego zabytku, z uwzgl"dnieniem 

wyeksponowania jego warto%ci;

c) infrastruktura techniczna:

- uzbrojenie terenu poprzez przy&#cza wodno-ka-

nalizacyjne oraz gazowe i elektroenergetyczne, z 

istniej#cych sieci wzd&u' drogi lokalnej 015KD-D (ul. 

Koszary), drogi dojazdowej 065KD-D (ul. Sienkiewi-

cza), drogi zbiorczej 014KD-Z (ul. Zabielskiej), lub z 

s#siednich terenów zabudowanych – wg warunków 

w&a%ciwych zarz#dców sieci oraz zgodnie z przepi-

sami odr"bnymi;

d)  obs&uga komunikacyjna:

- poprzez drog" lokaln# 015KD-D (ul. Koszary), 

drog" dojazdow# 065KD-D (ul. Sienkiewicza), dro-

g" zbiorcz# 014KD-Z (ul. Zabielsk#) – wg warun-

ków w&a%ciwych zarz#dców dróg oraz zgodnie z 

przepisami odr"bnymi;

e) wska$niki wykorzystania terenu – w dostoso-

waniu do warunków  Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków: w dostosowaniu do istnie-

j#cego i projektowanego przeznaczenia terenu oraz 

uwarunkowa!: historycznych, kompozycyjnych, ar-

chitektoniczno-konstrukcyjnych i urbanistycznych;  

f)  linie zabudowy:

- wg rysunku zmiany planu;

4) szczególne warunki zagospodarowania:

a) zgodnie z przepisami odr"bnymi – wszelka dzia-

&alno%( inwestycyjna w obr"bie terenu Z78-UN wy-

maga uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim Kon-

serwatorem Zabytków,

b) przy porz#dkowaniu terenu Z78-UN nale'y 

uwzgl"dni( obecny kontekst przestrzenny – zespo-

&u dawnych koszar wojskowych, pozostawi( jego 

obszar, jako dominuj#cy i niezabudowany, z do-

puszczeniem niezb"dnych inwestycji w oparciu o 

koncepcj" urbanistyczno-architektoniczn# – uzgod-

nion# z Lubelskim Wojewódzkim  Konserwatorem 

Zabytków.

§ 8.1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z77-U 

ustala si" –

1)  przeznaczenie podstawowe:

- us&ugi wielobran'owe;        
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2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ma&a architektura,

b) ziele! urz#dzona,

c) urz#dzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacji –  zw. z przeznaczeniem podstawowym.

3) zasady u'ytkowania i zagospodarowania tere-

nu: 

 a)  zasady kszta&towania zabudowy w odniesieniu 

do kontekstu historycznego: 

- nakazuje si" utrzymanie obecnego wyrazu ar-

chitektonicznego zespo&u dawnych koszar wojsko-

wych,

- ze wzgl"du na obecne u'ytkowanie mieszkanio-

we obiektu dawnych koszar, dopuszcza si" remonty 

w obr"bie tego obiektu i obecnych mieszka! - bez 

zmiany kubatury budynku oraz w uzgodnieniu z Lu-

belskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- wszelkie dzia&ania w obr"bie i otoczeniu zabyt-

kowych obiektów i obszarów winny by( prowadzo-

ne w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków,

- zgodnie z przepisami odr"bnymi, prowadzenie ro-

bót budowlanych w obr"bie    obiektów i obszarów 

wpisanych do ewidencji zabytków wymaga uzgod-

nienia z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków (teren Z77-U znajduje si" w obr"bie ze-

spo&u dawnych koszar wojskowych – w ewidencji 

zabytków);

b)  zasady kszta&towania zabudowy na terenie 

Z77-U w odniesieniu do obiektu wspó&czesnego 

(projektowanego budynku handlowego):

-  dopuszcza si" realizacj" pojedynczego obiektu 

us&ugowego (budynku) – o ró'norodnych funkcjach, 

z wykluczeniem wprowadzania obiektów dodatko-

wych,

- projekt nowego budynku winien uwzgl"dni( for-

m" obiektów obrze'nych dawnych koszar oraz  ar-

tykulacj" ich elewacji, 

- w wyko!czeniu bry&y zewn"trznej nale'y zasto-

sowa( tradycyjne materia&y elewacyjne (ceg&a, tynk 

g&adki) i pokrycia dachu (blacha g&adka, dachówka),

-  kondygnacje nadziemne – parter oraz ew. pod-

dasze u'ytkowe,

- wysoko%( obiektu, dachy spadziste oraz poziom 

parteru – w dostosowaniu do architektury obiektów 

dawnych koszar,

-  wyklucza si" realizacj" dodatkowych obiektów 

kubaturowych oraz ogrodze! dla podtrzymania jed-

nolitego kontekstu przestrzennego zabytkowego ze-

spo&u koszar;

c) w odniesieniu do obiektów projektowanych 

dopuszcza si" – wg warunków Lubelskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków:

-  sytuowanie budynków bezpo%rednio przy grani-

cy dzia&ki s#siedniej;

- utworzenie dodatkowej kondygnacji – w przy-

padku adaptacji poddasza nieu'ytkowego zabudo-

wy istniej#cej na cele u'ytkowe – bez zmiany kuba-

tury  i wysoko%ci budynku,

- dostosowanie wysoko%ci budynków do lokalnych 

uwarunkowa! – w przypadku  rozbudowy obiektów 

istniej#cych, konieczno%( nawi#zania do wyst"puj#-

cych parametrów spadku dachu i wysoko%ci obiek-

tów oraz szczególnych warunków technologicznych 

i u'ytkowych – pod warunkiem uwzgl"dnienia hi-

storycznego kontekstu przestrzennego zespo&u;

d) w odniesieniu do obiektów istniej#cych, nie za-

bytkowych, dopuszcza si" – wg warunków Lubel-

skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

-  dokonywanie wyburze!, ew. przebudow" istnie-

j#cych obiektów;

e)  infrastruktura techniczna:

- uzbrojenie terenu poprzez przy&#cza wodno-ka-

nalizacyjne oraz gazowe i elektroenergetyczne, z 

istniej#cych sieci wzd&u' drogi lokalnej 015KD-D (ul. 

Koszary), drogi dojazdowej 065KD-D (ul. Sienkiewi-

cza), drogi zbiorczej 014KD-Z (ul. Zabielskiej), lub z 

s#siednich terenów zabudowanych – wg warunków 

w&a%ciwych zarz#dców sieci oraz zgodnie z przepi-

sami odr"bnymi;

f)  obs&uga komunikacyjna:

- poprzez drog" lokaln# 015KD-D (ul. Koszary), 

drog" dojazdow# 065KD-D (ul. Sienkiewicza), dro-

g" zbiorcz# 014KD-Z (ul. Zabielsk#) – wg warun-

ków w&a%ciwych zarz#dców dróg oraz zgodnie z 

przepisami odr"bnymi;

g) wska$niki wykorzystania terenu – w dostoso-

waniu do warunków Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków:

- intensywno%( zabudowy – w dostosowaniu do 

istniej#cego i projektowanego przeznaczenia terenu 

i wymaga! technologicznych,

- powierzchnia biologicznie czynna – min 20% te-

renu inwestycji,

- powierzchnia zabudowy obiektu us&ugowego – 

max 1000 m2 z mo'liwo%ci# wykorzystania podda-

sza na cele u'ytkowe bez zmiany kubatury i wyso-

ko%ci  obiektu;

h) dopuszcza si":

 - odst"pstwa od ustale! pkt 3 litera g), je'eli wy-

nikaj# one z uwarunkowa! kompozycyjnych, archi-

tektoniczno-konstrukcyjnych i urbanistycznych oraz 

warunków Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków, przy zachowaniu w&a%ciwych relacji 

z otoczeniem;

i)  linie zabudowy:

-  wg rysunku zmiany planu;

4)  szczególne warunki zagospodarowania:

a) zgodnie z przepisami odr"bnymi – wszelka dzia-

&alno%( inwestycyjna w obr"bie terenu Z77-U wy-

maga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków,

b) w zagospodarowaniu terenu Z77-U (cz"%ci 

dawnych koszar wojskowych) nale'y uwzgl"dni( 

obecny kontekst przestrzenny zespo&u dawnych 

koszar wojskowych pozostawi( jego obszar, jako 

dominuj#cy i niezabudowany, z dopuszczeniem nie-

zb"dnych inwestycji – w oparciu o koncepcj" urba-

nistyczno-architektoniczn# – uzgodnion# z Lubel-

skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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§ 9. Dla terenów Z77-U oraz Z78-UN, obj"tych 

zmian# planu, ustala si" nast"puj#ce dodatkowe za-

sady u'ytkowania terenów oraz obs&ugi w zakresie 

infrastruktury technicznej, komunikacji i ochrony 

%rodowiska:

1)  zaopatrzenie w wod" z istniej#cej sieci wo-

doci#gowej lub poprzez jej rozbudow" i budow" 

nowych urz#dze!, zgodnie z przepisami odr"bnymi 

– wg warunków okre%lonych przez w&a%ciwego za-

rz#dc",

2)  zaopatrzenie w energi" elektryczn# dla celów 

bytowych i grzewczych z istniej#cych sieci elektro-

energetycznych lub poprzez ich rozbudow" i budo-

w" nowych urz#dze! elektroenergetycznych %red-

niego i niskiego napi"cia, w zale'no%ci od potrzeb, 

zgodnie z przepisami odr"bnymi – wg warunków 

okre%lonych przez w&a%ciwego zarz#dc",

3) zaopatrzenie w gaz dla celów bytowych i grzew-

czych z istniej#cych sieci gazowych lub poprzez ich 

rozbudow" i budow" nowych urz#dze!, zgodnie z 

przepisami odr"bnymi – wg warunków okre%lonych 

przez w&a%ciwego zarz#dc", z dopuszczeniem wy-

korzystania istniej#cych sieci ciep&owniczych i lokal-

nych kot&owni dla celów grzewczych,

4) zaopatrzenie w ciep&o z istniej#cych sieci cie-

p&owniczych lub poprzez ich rozbudow" i budow" 

nowych urz#dze!, lub z lokalnych $róde& ciep&a,

5) utylizacja i odprowadzenie %cieków do sieci ka-

nalizacji komunalnej, zgodnie z przepisami odr"bny-

mi – wg warunków okre%lonych przez w&a%ciwego 

zarz#dc"; zakaz odprowadzania %cieków do wód i 

gleby bez oczyszczenia oraz niezgodnie z przepisami 

odr"bnymi (bez zgody w&a%ciwych organów ochro-

ny %rodowiska, gospodarki wodnej i inspekcji sani-

tarnej),

6)  dojazdy do dzia&ek zgodnie z przepisami od-

r"bnymi – wg warunków okre%lonych przez w&a%ci-

wych zarz#dców dróg, w dostosowaniu do funkcji, 

potrzeb i ukszta&towania terenu; 

7)  dopuszcza si" wyznaczanie i realizacj" ci#gów 

pieszych, pieszo-jezdnych oraz ulic dojazdowych dla 

obs&ugi komunikacyjnej przedmiotowych terenów – 

poza ustaleniami szczegó&owymi,

8)  dopuszcza si" realizacj" zabudowy w granicach 

wydzielonych geodezyjnie dzia&ek budowlanych,

9) segregacja i gromadzenie sta&ych odpadów ko-

munalnych we w&a%ciwych pojemnikach w ustalo-

nych miejscach zbiórki odpadów oraz wywóz ich na 

ustalone wysypisko w systemie zorganizowanym,

10)  przy realizacji wszelkich zamierze! inwesty-

cyjnych obowi#zuje spe&nienie warunków wynika-

j#cych z przepisów odr"bnych (zachowanie w&a-

%ciwych odleg&o%ci od istniej#cych sieci i urz#dze! 

infrastruktury technicznej, istniej#cych obiektów 

budowlanych, ci#gów komunikacyjnych, cieków 

wodnych oraz spe&nienie norm przeciwpo'arowych),

11) na terenach obj"tych zmianami planu dopusz-

cza si" dzia&alno%( inwestycyjn# w obr"bie istnie-

j#cej zabudowy, infrastruktury technicznej i komu-

nikacji, oraz odst"pstwa od okre%lonych w Dziale 

III zasad kszta&towania zabudowy oraz wska$ników 

wykorzystania terenów – przy dokonywaniu uzupe&-
nie! i przekszta&ce! w obr"bie istniej#cej zabudowy, 

tj.: przy przeprowadzaniu remontów bie'#cych, ka-

pitalnych oraz przy przebudowie obiektów budowla-

nych, w dostosowaniu do uwarunkowa! krajobrazu 

kulturowego miasta – uk&adów urbanistycznych i 

zespo&ów budowlanych,

12) ze wzgl"du na niejednorodne warunki bu-

dowlane na obszarze miasta, wszelk# dzia&alno%( 

inwestycyjn# w zakresie realizacji obiektów kuba-

turowych nale'y dostosowa( do wyst"puj#cych za-

gro'e! – zgodnie z przepisami odr"bnymi,

13) ze wzgl"du na po&o'enie terenów obj"tych 

zmian# planu w strefie kontrolowanej urbanizacji i 

ochrony widokowej )ródmie%cia Nr 4 wszelka dzia-

&alno%( inwestycyjna wymaga uzgodnienia z Woje-

wódzkim Konserwatorem Zabytków;

14) ze wzgl"du na po&o'enie terenów obj"tych 

zmian# planu w strefie przekszta&ce!                              i 

rehabilitacji, nale'y uporz#dkowa( przedmiotowe 

tereny w dostosowaniu do warunków lokalnych i 

warto%ci historycznej,

15)  ze wzgl"du na po&o'enie terenów obj"tych 

zmian# planu w strefie rewitalizacji Nr 22, obowi#-

zuje realizacja ustale! programowo-przestrzennych 

przyj"tych w programie rewitalizacji – w okre%lo-

nym horyzoncie czasowym z uwzgl"dnieniem uwa-

runkowa! %rodowiskowych,

16) obowi#zuje ochrona warto%ciowych okazów 

zieleni naturalnej, w tym: zadrzewie! i zakrzewie!.

§ 10. Tereny obj"te zmian# planu posiadaj# zgod" 

na zmian" przeznaczenia gruntów rolnych i le%nych 

na cele nierolnicze i niele%ne.

§ 11. Ustala si", 'e przebudow" istniej#cych urz#-

dze! infrastruktury technicznej, koliduj#cych z za-

mierzeniami, realizowanymi zgodnie z ustaleniami 

dla terenów obj"tych zmian# planu, wykonuj# inwe-

storzy tych zamierze!.

§ 12.1.  Ilekro( w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie – nale'y przez to rozumie( niniejsz# 

uchwa&" – zmian" miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Radzy! Podlaski wraz 

z za&#cznikami,

2) przeznaczeniu podstawowym – nale'y przez to 

rozumie( dominuj#ce przeznaczenie terenów,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale'y przez to 

rozumie( uzupe&niaj#ce przeznaczenie terenów, któ-

rego obecno%( jest niezb"dna, po'#dana lub mo'li-
wa  wprowadzenia na tereny o okre%lonym przezna-

czeniu podstawowym,

4) dzia&ce budowlanej lub terenie inwestycji – na-

le'y przez to rozumie( nieruchomo%( lub tak# jej 

cz"%(, która po&o'ona jest w granicach terenu prze-

znaczonego w planie na cele zabudowy oraz której 
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wielko%(, cechy geometryczne, dost"p do drogi pu-

blicznej oraz wyposa'enie w urz#dzenia infrastruk-

tury technicznej lub mo'liwo%ci uzbrojenia, pozwa-

laj# na realizacj" obiektów budowlanych w sposób 

zgodny z ustaleniami planu  i z zachowaniem wymo-

gów wynikaj#cych z przepisów odr"bnych, o której 

mowa w art. 2 ust. 12 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu  prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó$n. zm.),

5) wysoko%ci obiektu – nale'y przez to rozumie( 

odleg&o%( od poziomu najni'ej po&o'onego wej%cia 

do budynku – do najwy'szego punktu konstrukcji 

dachu wraz z jego pokryciem – zgodnie z Rozporz#-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiada( budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó$n. zm.),

6) wska$nikach wykorzystania terenu – nale'y 

przez to rozumie( rozpatrywane &#cznie dla danego 

terenu wielko%ci:

a)  powierzchni" biologicznie czynn#,

b)  intensywno%( zabudowy,

c)  powierzchni" zabudowy;

7) prawid&owym powi#zaniu z otoczeniem – na-

le'y przez to rozumie( taki sposób rozwi#za! funk-

cjonalno-przestrzennych, prowadzonych na etapie 

realizacji planu, który nie b"dzie powodowa& dekom-

pozycji istniej#cych, warto%ciowych elementów 

krajobrazu naturalnego i kulturowego,

8) zieleni urz#dzonej – nale'y przez to rozumie( 

tereny wraz z infrastruktur# techniczn# oraz obiek-

tami i urz#dzeniami funkcjonalnie z nimi zwi#zany-

mi, pokryte ro%linno%ci#, znajduj#ce si" w obszarach 

o zwartej zabudowie, pe&ni#ce funkcje estetyczne, 

rekreacyjne, zdrowotne lub os&onowe – w szczegól-

no%ci: parki, ziele!ce, promenady, bulwary, ogrody 

zabytkowe, za&o'enia cmentarne, a tak'e ziele! to-

warzysz#c# ulicom i drogom, placom, zabytkowym 

obiektom oraz budynkom wspó&czesnym o ró'nym 

przeznaczeniu, 

9) us&ugach publicznych – nale'y przez to rozu-

mie( urz"dy, siedziby administracji pa!stwowej, 

banków, o%wiaty, kultury, &#czno%ci, ochrony zdro-

wia, kultury sakralnej, opieki spo&ecznej, placówek 

opieku!czo-wychowawczych, stra'y po'arnej oraz 

inne, o podobnym charakterze,

10) us&ugach niepublicznych – nale'y przez to ro-

zumie( us&ugi nie wymienione w pkt 9, w szcze-

gólno%ci: us&ugi handlu, rzemios&a us&ugowego i 

produkcyjnego, gastronomii oraz inne o podobnym 

charakterze, o powierzchni sprzeda'y poni'ej 2000 

m2,

11) us&ugach wielobran'owych – nale'y przez to 

rozumie( us&ugi publiczne, niepubliczne oraz zw. z 

obs&ug# ruchu turystycznego – rekreacj# zbiorow# 

(motele, hotele itp.), w przypadku obiektów handlo-

wych o powierzchni sprzeda'y poni'ej 2000 m2,

12) intensywno%ci zabudowy terenu inwesty-

cji (dzia&ki budowlanej) – nale'y przez to rozumie( 

wska$nik oznaczaj#cy stosunek sumy powierzchni 

wszystkich kondygnacji nadziemnych, wyst"puj#-

cych na danym terenie (dzia&ce budowlanej) do po-

wierzchni tego terenu, przy czym powierzchni" bu-

dynku liczy si" w obrysie %cian zewn"trznych oraz 

w przypadku kondygnacji poddasza na wysoko%ci 1 

m od poziomu pod&ogi, 

13) infrastrukturze technicznej i komunikacji zw. 

z przeznaczeniem podstawowym – nale'y przez to 

rozumie( sieci rozdzielcze, przy&#cza, lokalne urz#-

dzenia infrastruktury technicznej zw. z uzbrojeniem 

danego terenu oraz doj%cia, dojazdy, miejsca posto-

jowe i parkingowe,

14) %rodowisku – nale'y przez to rozumie( ogó& 
elementów przyrodniczych, w tym tak'e przekszta&-
conych w wyniku dzia&alno%ci cz&owieka, a w szcze-

gólno%ci: powierzchni" ziemi, kopaliny, wody, po-

wietrze, zwierz"ta, ro%liny, krajobraz oraz klimat, 

zgodnie z ustaw# Prawo ochrony %rodowiska z dnia 

27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 

r. Nr 25, poz. 150, z pó$n. zm.),

15) krajobrazie kulturowym – nale'y przez to ro-

zumie( przestrzenie historycznie ukszta&towane w 

wyniku dzia&alno%ci cz&owieka, zawieraj#ce wytwo-

ry cywilizacji oraz  elementy przyrodnicze,

16) uk&adach urbanistycznych – nale'y przez to 

rozumie( przestrzenne za&o'enia o charakterze miej-

skim, zawieraj#ce zespo&y budowlane, pojedyncze 

budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmiesz-

czone w uk&adzie historycznych podzia&ów w&asno-

%ciowych i funkcjonalnych, w tym ulic i sieci dróg,

17) zespo&ach budowlanych – nale'y przez to ro-

zumie( powi#zane przestrzennie grupy budynków, 

wyodr"bnione ze wzgl"du na form" architektonicz-

n#, styl, zastosowane materia&y, funkcj", czas po-

wstania lub zwi#zek z wydarzeniami historycznymi.

2.  Zastosowane w planie wyra'enia:

1) obiekt budowlany, budynek, budynek mieszkal-

ny jednorodzinny – okre%laj# przepisy Ustawy z dnia 

7 lipca 1994  r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 207, poz. 2016 z pó$n. zm.),

2) zabudowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, 

budynek u'yteczno%ci publicznej, budynek zamiesz-

kania zbiorowego, budynek rekreacji indywidualnej 

budynek gospodarczy, kondygnacja nadziemna, 

piwnica, suterena, powierzchnia biologiczne czynna 

– okre%laj# przepisy Rozporz#dzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiada( 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 

z pó$n. zm.),

3) powierzchnia zabudowy, powierzchnia u'ytko-

wa – okre%laj# przepisy Polskiej Normy PN – ISO 

9836:1997 – W&a%ciwo%ci u'ytkowe w budownic-

twie. Okre%lanie i obliczanie wska$ników powierzch-

niowych i kubaturowych,

4) droga, ulica, droga publiczna, droga wewn"trz-

na – okre%laj# przepisy Ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086, z pó$n. zm.) oraz Rozporz#dzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
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marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada( drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

3. Wyra'enia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, 

odnosz#ce si" do przywo&anych aktów prawnych, 

interpretuje si" wg stanu prawnego obowi#zuj#cego 

w dniu uchwalenia zmiany planu.

4. Je'eli ustalenia zmiany planu odnosz# si" do 

przepisów szczególnych, w tym do przywo&anych 

aktów prawnych nale'y, z zastrze'eniem ust. 3, 

stosowa( akty prawne aktualnie obowi#zuj#ce.

§ 13. Dla terenów obj"tych zmian# planu usta-

la si" stawk" procentow# w wysoko%ci 20%, jako 

podstaw" do okre%lania op&aty, o której mowa w 

art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80, poz. 717 z pó$n. zm.). 

§ 14. Wykonanie uchwa&y powierza si" Burmi-

strzowi Miasta Radzy! Podlaski.

§ 15. Uchwa&a podlega og&oszeniu w Dzienniku 

Urz"dowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w 

'ycie po up&ywie 30 dni od dnia og&oszenia.

Przewodnicz#cy Rady

Jacek Piekutowski
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Za&#cznik nr 2

do uchwa&y Nr XXXVIII/218/09

Rady Miasta Radzy! Podlaski

z dnia 26 listopada 2009 r.

Rozstrzygni'cia dotycz(ce realizacji zapisanych, w zmianie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Radzy% Podlaski”, zatwierdzonego uchwa&( Rady Miasta Radzy% Podlaski Nr 

XL/240/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r., og&oszon( w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 82, poz. 1509 z dnia 

12 maja 2006r., zmienionego uchwa&( Rady Miasta Radzy% Podlaski Nr XI/46/07 z dnia 30 sierpnia 2007 

roku, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2007 r. Nr 163, poz. 2920/, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej nale*(cych do zada% w&asnych Miasta Radzy% Podlaski oraz zasad ich finansowania

1. Zapisane w zmianie „Miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego Miasta Radzy! 

Podlaski”, inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, nale'#ce do zada! w&asnych Miasta, reali-

zowane b"d# zgodnie „Wieloletnim programem in-

westycyjnym”. 

2. Dla zada! nie obj"tych „Wieloletnim progra-

mem inwestycyjnym” zostanie opracowany docelo-

wy program rozwoju infrastruktury technicznej na 

obszarze miasta, który okre%li czasookres, sposób 

finansowania i sposób realizacji tych zada!.

3.  )rodki na realizacj" inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, nale'#cych do zada! 

w&asnych Miasta, b"d# pochodzi( z bud'etu mia-

sta oraz zostan# pozyskane w ramach funduszy 

strukturalnych i %rodków pomocowych. Starania 

o pozyskiwanie tych'e %rodków b"d# prowadzone 

samodzielnie przez Miasto przy zachowaniu zasad 

finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z 

przepisami o finansach publicznych.



Dziennik Urz"dowy

Województwa Lubelskiego Nr 26 Poz. 575– 1717 –

Za&#cznik nr 3

do uchwa&y Nr XXXVIII/218/09

Rady Miasta Radzy! Podlaski

z dnia 26 listopada 2009 r.

WRG.DJ.7322-2/09

O!WIADCZENIE

Niniejszym o%wiadczam, 'e w okresie wy&o'enia 

do publicznego wgl#du, w dniach od 16 wrze%nia 

2009 r. do 14 pa$dziernika 2009 r., w siedzibie 

Urz"du Miasta Radzy! Podlaski w godz. 730 –1530 

i wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie, do 28 

pa$dziernika 2009r., sk&adania uwag do projek-

tu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Radzy! Podlaski”, zatwier-

dzonego uchwa&# Rady Miasta Radzy! Podlaski Nr 

XL/240/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r., og&oszon# 

w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 82, poz. 1509 z dnia 

12 maja 2006 r., zmienionego uchwa&# Rady Mia-

sta Radzy! Podlaski Nr XI/46/07 z dnia 30 sierpnia 

2007 roku, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2007 r. Nr 

163, poz. 2920/, w zakresie obejmuj#cym zmian" 

przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem A13 

UN, wraz  z prognoz# oddzia&ywania na %rodowisko, 

do tutejszego Urz"du nie wp&yn"&a 'adna uwaga. 

 

Radzy! Podlaski 2009-10-29


