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UCHWADA NR VI/34/2011

 RADY MIASTA DUKÓW

 z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Duków dla terenu 
poEoronego w Dukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszko-

wizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja RogaliGskiego, ul. Warszawską, terenem PKP  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z 
uchwaEą Nr XXVIII/198/2009 Rady Miasta Duków z 
dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Duków dla terenu poEoronego 
w Dukowie pomiędzy granicami administracyjnymi 
miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. 
Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja RogaliGskiego, 
ul. Warszawską, terenem PKP, stwierdzając zgod-
no[ć planu ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Duków 
uchwalonym uchwaEą Nr XII/51/2007 Rady Miasta 
Duków z dnia 5 papdziernika 2007r., Rada Miasta 
Duków uchwala, co następuje: 

DZIAD I
PRZEPISY OGÓLNE

RozdziaE 1
Zakres obowiązywania planu

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Duków dla terenu 
poEoronego w Dukowie pomiędzy granicami admini-
stracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Ciesz-
kowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Ro-
galiGskiego, ul. Warszawską, terenem PKP, zwany 
dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar poEorony w Dukowie po-
między granicami administracyjnymi miasta od stro-
ny wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, 
ul. Doktora Andrzeja RogaliGskiego, ul. Warszaw-
ską, terenem PKP, którego granice zostaEy okre[lo-
ne na rysunku planu.

3. Rysunek planu w skali 1: 1000 stanowi zaEącz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwaEy i jest jej integralną 
czę[cią.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowiące zaEącznik Nr 2 do 
uchwaEy jest jej integralną czę[cią.

5. 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 3 do uchwaEy i jest jej integralną czę[cią.

§2. 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 i krajo-
brazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych;

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

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi;

8) szczegóEowe zasady i warunki scalania i podzia-
Eu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

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

12) stawki procentowe, sEurące naliczeniu jedno-
razowej opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nierucho-
mo[ci będącej skutkiem uchwalenia planu.

2. W niniejszej uchwale nie okre[la się następu-
jących elementów zagospodarowania przestrzen-
nego: granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów górniczych oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych, a takre zasad ochrony dóbr kultury 
wspóEczesnej, poniewar takie tereny nie występują 
w granicach planu.

§3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stępujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,
3) symbole terenów funkcjonalnych zawierające: 

literowy symbol przeznaczenia terenu i numer tere-
nu,

4) linie rozgraniczające tereny dróg docelowo nie 
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mających ze sobą skrzyrowania,
5) linie zabudowy obowiązujące,
6) linie zabudowy nieprzekraczalne,
7) linie zabudowy nieprzekraczalne dla budynków 

niemieszkalnych na terenach MNU, RMU,
8) linie pierzei ciągEych,
9) powierzchnie wymagające specjalnego opraco-

wania posadzki,
10) pomniki, kapliczki i krzyre do zachowania,
11) pomniki, rzepby lub fontanny do wprowadze-

nia,
12) granice strefy obserwacji archeologicznej,
13) granice strefy po[redniej ochrony konserwa-

torskiej ｧBｦ,
14) granice stref ochrony ekspozycji ｧEｦ,
15) zabytkowe obiekty o wysokich warto[ciach, 

do zachowania i ochrony,
16) granice stref ochronnych od linii elektroener-

getycznych wysokiego napięcia,
17) granice stref ochronnych od linii elektroener-

getycznych [redniego napięcia,
18) granice stref ochronnych od gazociągów wy-

sokiego ci[nienia,
19) szpalery drzew do zachowania lub nasadzeG,
20) zespoEy zieleni o charakterze izolacyjnym i kra-

jobrazowym,
21) zespoEy zieleni i urządzeG rekreacyjno-sporto-

wych towarzyszących zabudowie,
22) pasy ruchu rowerowego,
23) granice terenów do obowiązkowego ｧscalania 

i podziaEuｦ,
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu są oznaczeniami o charakterze informacyjnym 
i oznaczeniami wskazującymi stan prawny wynika-
jący z przepisów odrębnych:

1) granica administracyjna miasta,
2) istniejące granice dziaEek,
3) budynki istniejące,
4) istniejące dominanty przestrzenne,
5) proponowane granice dziaEek budowlanych,
6) obszary wpisane do rejestru zabytków,
7) granice stanowisk archeologicznych,
8) obiekty objęte Gminną Ewidencją Zabytków,
9) pomniki przyrody,
10) obszar bezpo[redniego zagrorenia powodzią 

｠ zasięg wielkiej wody o prawdopodobieGstwie 1%,
11) granice obszarów zmeliorowanych,
12) przebieg istniejących napowietrznych linii 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
13) przebieg istniejących i proponowanych na-

powietrznych linii elektroenergetycznych [redniego 
napięcia,

14) istniejące stacje transformatorowe,
15) proponowane lokalizacje stacji transformato-

rowych,
16) przebieg istniejących gazociągów wysokiego 

ci[nienia.
3. Liniowe oznaczenia graficzne takie jak: granica 

planu, granica miasta oraz oznaczenia wyznaczają-
ce granice stref, biegnące na rysunku planu wzdEur 

linii podziaEów geodezyjnych lub linii rozgraniczają-
cych nalery traktować jako oznaczenia biegnące po 
tych liniach.

4. Wszelkie uryte w tek[cie nazwy ulic i inne na-
zwy wEasne oraz numery adresowe nie są ustalenia-
mi planu i mają charakter informacyjny.

RozdziaE 2
Wyja[nienie pojęć urytych w planie

§4. Ilekroć w dalszych przepisach uchwaEy jest 
mowa o:

1) budynku w zabudowie blipniaczej ｠ nalery 
przez to rozumieć budynek, w którym jedna ze [cian 
zewnętrznych przylega do drugiego budynku o po-
dobnych gabarytach, a pozostaEe trzy elewacje usy-
tuowane są swobodnie,

2) budynku w zabudowie szeregowej ｠ nalery 
przez to rozumieć budynek, w którym dwie [ciany 
zewnętrzne przylegają do sąsiednich budynków, a 
dwie stanowią przednią i tylną elewację, w przy-
padku skrajnego budynku w zabudowie szeregowej 
jedna [ciana zewnętrzna przylega do sąsiedniego 
budynku, a pozostaEe stanowią elewacje,

3) szeroko[ci frontu dziaEki budowlanej ｠ nalery 
przez to rozumieć dEugo[ć boków dziaEki budowla-
nej przylegających do linii rozgraniczających terenu 
komunikacji,

4) liniach zabudowy nieprzekraczalnych ｠ nalery 
przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu li-
nie okre[lające najmniejszą dopuszczalną odlegEo[ć 
[ciany budynku od linii rozgraniczających; nieprze-
kraczalne linie zabudowy nie dotyczą czę[ci pod-
ziemnych budynków oraz takich czę[ci budynku jak 
balkony, schody zewnętrzne, pochylnie, niepodpar-
te zadaszenia wej[ć, tarasy na gruncie; nieprzekra-
czalne linie zabudowy nie dotyczą remontów, prze-
budów oraz ewentualnych odtworzeG istniejącej 
zabudowy;

5) liniach zabudowy obowiązujących ｠ nalery 
przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu 
linie okre[lające obowiązującą odlegEo[ć [ciany bu-
dynku od linii rozgraniczających; obowiązujące linie 
zabudowy nie dotyczą budynków zlokalizowanych 
w gEębi terenu w odlegEo[ci większej nir 20 m od 
linii rozgraniczającej. Obowiązujące linie zabudowy 
nie dotyczą czę[ci podziemnych budynków oraz ta-
kich czę[ci budynku jak balkony, schody zewnętrz-
ne, pochylnie, niepodparte zadaszenia wej[ć, tarasy 
na gruncie. 25% dEugo[ci [ciany budynku more być 
zlokalizowanie w odlegEo[ci od linii rozgraniczającej 
większej nir odlegEo[ć wyznaczona przez obowiązu-
jącą linię zabudowy;

6) magazynowaniu odpadów ｠ rozumie się przez 
to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpa-
dów przed ich transportem, odzyskiem lub uniesz-
kodliwianiem,

7) poddaszu urytkowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć kondygnację z pomieszczeniami przeznaczony-
mi na pobyt ludzi znajdującą się bezpo[rednio pod 
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konstrukcją dachu budynku lub znajdującą się w ob-
rębie konstrukcji dachu,

8) powierzchni biologicznie czynnej - nalery przez 
to rozumieć grunt rodzimy oraz wody powierzchnio-
we na terenie dziaEki budowlanej;

9) powierzchni caEkowitej budynku - nalery przez 
to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych i podziemnych, w tym równier 
poddasza, kondygnacji technicznych i magazyno-
wych, mierzoną na poziomie posadzki po obrysie 
zewnętrznym budynku, Eącznie z grubo[cią [cian;

10) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię 
terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich czę-
[ci nie wystających ponad powierzchnię terenu;

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np., 
daszków, niezadaszonych i zadaszonych tarasów, 
zewnętrznych schodów i ramp, występów dacho-
wych;

c) powierzchni zajmowanej przez obiekty pomoc-
nicze, takie jak szklarnie i altany ogrodowe.

11) przepisach odrębnych ｠ nalery przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

12) skEadowaniu odpadów ｠ rozumie się przez to 
lokalizację miejsc lub obiektów sEurących ich doce-
lowemu przetrzymywaniu,

13) symbolu przeznaczenia ｠ nalery przez to rozu-
mieć literową czę[ć symbolu terenu odnoszącą się 
do ustalonego w planie podstawowego oznaczenia 
terenu;

14) symbolu terenu ｠ nalery przez to rozumieć 
oznaczenie terenu zEorone z literowego symbolu 
przeznaczenia oraz numeru wyrórniającego dany 
teren;

15) terenie ｠ nalery przez to rozumieć fragment 
obszaru planu o okre[lonym przeznaczeniu i okre[lo-
nych zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 
na rysunku planu symbolem terenu;

16) usEugach - nalery przez to rozumieć budynki 
będące obiektami uryteczno[ci publicznej wolno-
stojące lub lokale urytkowe wbudowane, w których 
prowadzona jest dziaEalno[ć sEurąca zaspokajaniu 
potrzeb ludno[ci, nie związana z wytwarzaniem 
dóbr materialnych metodami przemysEowymi;

17) usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to 
rozumieć usEugi, które nie kwalifikują się, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, do przedsięwzięć, które 
mogą potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaEy-
wać na [rodowisko;

18) usEugach uciąrliwych ｠ nalery przez to rozu-
mieć usEugi, które mogą zostać zakwalifikowane, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do przedsięwzięć, 
które mogą potencjalnie lub zawsze znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko;

19) usEugach spoEecznych ｠ nalery przez to ro-
zumieć usEugi związane z infrastruktura spoEeczną 
zaspokajającą potrzeby socjalne, o[wiatowe i kultu-

ralne ludno[ci, w tym usEugi z zakresu prawa, bez-
pieczeGstwa, o[wiaty i nauki, kultury, opieki spo-
Eecznej i sEurby zdrowia;

20) wskapniku intensywno[ci zabudowy ｠ nale-
ry przez to rozumieć warto[ć stosunku powierzch-
ni caEkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych 
na danej dziaEce budowlanej do powierzchni caEko-
witej tej dziaEki,

21) wysoko[ci elewacji frontowej ｠ nalery przez 
to rozumieć wysoko[ć od poziomu projektowanego 
terenu do dolnej krawędzi dachu. Za elewację fron-
tową uwara się elewację od strony linii rozgrani-
czającej terenu komunikacji. W przypadku zastoso-
wania cofnięcia elewacji ostatniej kondygnacji o co 
najmniej 1,50 m, za wysoko[ć elewacji frontowej 
uwara się wysoko[ć do uskoku. Na 30% szeroko[ci 
elewacji dopuszcza się wysoko[ć wyrszą nir wyso-
ko[ć elewacji, dotyczy to w szczególno[ci szczy-
tów występujących w istniejących budynkach;

22) zabudowie ｠ nalery przez to rozumieć jeden 
budynek lub zespóE budynków;

23) zabudowie jednorodzinnej ｠ nalery przez to 
rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny 
lub zespóE takich budynków, wraz z budynkami ga-
rarowymi i gospodarczymi.

DZIAD II
USTALENIA OGÓLNE

RozdziaE 1
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów

§5. 1. Ustala się przeznaczenie następujących te-
renów:

1) tereny [ródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usEug oznaczone symbolami prze-
znaczenia MWS;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usEug oznaczone symbolami przeznaczenia MWU;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczone symbolami przeznaczenia MW;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usEug oznaczone symbolami przeznaczenia MNU;

5) tereny usEug i zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczone symbolami przeznaczenia 
UMN;

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
intensywnej oznaczone symbolami przeznaczenia 
MNI;

7) tereny usEug drobnych oznaczone symbolami 
przeznaczenia UD;

8) tereny usEug oznaczone symbolami przeznacze-
nia U;

9) tereny usEug handlu oznaczone symbolami 
przeznaczenia UH;

10) tereny targowiska miejskiego oznaczone sym-
bolem przeznaczenia UHT;

11) tereny usEug spoEecznych i administracji pu-
blicznej oznaczone symbolami przeznaczenia UP;
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12) tereny usEug kultury oznaczone symbolami 
przeznaczenia UK;

13) tereny usEug wyznaniowych oznaczone sym-
bolami przeznaczenia UW;

14) tereny usEug zdrowia - szpitale oznaczone 
symbolami przeznaczania UZ;

15) tereny usEug o[wiaty oznaczone symbolami 
przeznaczenia UO;

16) tereny usEug sportu i rekreacji oznaczone sym-
bolami przeznaczenia US;

17) tereny usEug sportu i rekreacji oraz zieleni urzą-
dzonej oznaczone symbolami przeznaczenia USZ;

18) tereny usEug sportu i rekreacji lub usEug o[wia-
ty, kultury i zdrowia oznaczone symbolami przezna-
czenia USO;

19) tereny rolne oznaczone symbolami przezna-
czenia R;

20) tereny zabudowy zagrodowej i usEug oznaczo-
ne symbolami przeznaczenia RMU;

21) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów intensywnie zagospodarowanych ozna-
czone symbolami przeznaczenia PI;

22) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów oznaczone symbolami przeznaczenia P;

23) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbola-
mi przeznaczenia ZP;

24) tereny zieleni ogródków dziaEkowych ozna-
czone symbolami przeznaczenia ZD;

25) tereny cmentarzy zamkniętych oznaczone 
symbolami przeznaczenia ZCZ;

26) tereny lasów oznaczone symbolami przezna-
czenia ZL;

27) tereny urytków zielonych, Eąk i pastwisk ozna-
czone symbolami przeznaczenia ZN;

28) tereny wód powierzchniowych oznaczone 
symbolami przeznaczenia WS;

29) tereny dróg klasy gEównej oznaczone symbo-
lami przeznaczenia KDG;

30) tereny dróg klasy zbiorczej oznaczone symbo-
lami przeznaczenia KDZ;

31) tereny dróg klasy lokalnej oznaczone symbola-
mi przeznaczenia KDL;

32) tereny dróg klasy dojazdowej oznaczone sym-
bolami przeznaczenia KDD;

33) tereny dróg o charakterze ciągu pieszo-jezdne-
go oznaczone symbolami przeznaczenia KDPJ;

34) tereny dróg rowerowych oznaczone symbola-
mi przeznaczenia KDR;

35) tereny komunikacji wewnętrznej oznaczone 
symbolami przeznaczenia KDW;

36) tereny placów miejskich oznaczone symbola-
mi przeznaczenia KDPP;

37) tereny dworca autobusowego oznaczone 
symbolami przeznaczenia KSA;

38) tereny stacji paliw oznaczone symbolami prze-
znaczenia KSB;

39) tereny garary oznaczone symbolami przezna-
czenia KSG;

40) tereny parkingów oznaczone symbolami prze-
znaczenia KSP;

41) tereny infrastruktury technicznej - wodociągi 
oznaczone symbolami przeznaczenia W;

42) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja 
oznaczone symbolami przeznaczenia K;

43) tereny infrastruktury technicznej - elektro-
energetyka oznaczone symbolami przeznaczenia E;

44) tereny infrastruktury technicznej - gazownic-
two oznaczone symbolami przeznaczenia G.

2. Cechy szczegóEowe terenów wyrórnionych nu-
merem w ramach tego samego przeznaczenia okre-
[lone są w ustaleniach szczegóEowych planu.

§6. 1. Wyznacza się jako tereny przeznaczone do 
realizacji celów publicznych:

1) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UP 
jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji 
pomieszczeG dla: urzędów organów wEadzy, admi-
nistracji, sądów i prokuratur, paGstwowych szkóE 
wyrszych, szkóE publicznych, przedszkoli publicz-
nych, publicznych obiektów ochrony zdrowia i pu-
blicznych obiektów sportowych;

2) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UZ 
jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji 
publicznych obiektów ochrony zdrowia;

3) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UO 
jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji 
publicznych: szkóE lub przedszkoli;

4) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia US 
jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji 
publicznych obiektów sportowych;

5) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
USO jako tereny przeznaczone do utrzymania i re-
alizacji publicznych: szkóE, przedszkoli lub obiektów 
sportowych;

6) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZP 
jako tereny przeznaczone do utrzymania i realiza-
cji publicznych obiektów sportowych, zbiorników 
wodnych lub obiektów i urządzeG sEurących ochro-
nie [rodowiska;

7) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
WS jako tereny przeznaczone do utrzymania i re-
gulacji zbiorników i innych urządzeG wodnych oraz 
urządzeG melioracji wodnych;

8) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, KDR, KSA jako tereny 
przeznaczone do utrzymania i realizacji dróg publicz-
nych oraz obiektów i urządzeG transportu publicz-
nego;

9) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia W, 
K jako tereny przeznaczone do utrzymania i realiza-
cji publicznych obiektów i urządzeG sEurących do 
zaopatrzenia ludno[ci w wodę, gromadzenia, prze-
syEania, oczyszczania i odprowadzania [cieków;

10) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
E, G jako tereny przeznaczone do utrzymania i re-
alizacji publicznych obiektów i urządzeG sEurących 
do przesyEania pEynów, pary, gazów i energii elek-
trycznej;

2. Dopuszcza się realizację celów publicznych na 
terenach nie wymienionych w ust. 1 na warunkach 
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okre[lonych w planie dla tych terenów.

RozdziaE 2
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEtowa-

nia Eadu przestrzennego oraz wymagaG wynikają-
cych z potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicz-

nych

§7. Ustala się następujące zasady sytuowania i 
rozmieszczania reklam:

1) Zakazuje się lokalizowania reklam w formie wol-
nostojących urządzeG trwale związanych z gruntem:

a) w odlegEo[ci mniejszej nir 10 m od krawędzi 
jezdni na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia KDG,

b) w odlegEo[ci mniejszej nir 8 m od krawędzi 
jezdni na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia KDZ i KDL,

c) w odlegEo[ci mniejszej nir 6 m od krawędzi 
jezdni na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia KDD,

d) w strefie po[redniej ochrony konserwatorskiej 
ｧBｦ,

e) w strefie ochrony ekspozycji ｧEｦ.
2) Zakazuje się lokalizowania w liniach rozgrani-

czających terenów dróg publicznych, reklam w for-
mie wolnostojących urządzeG trwale związanych z 
gruntem o wysoko[ci większej nir 3 m.

3) Zakazuje się lokalizowania reklam w formie 
wolnostojących urządzeG trwale związanych z grun-
tem o wysoko[ci większej nir dopuszczalna wyso-
ko[ć zabudowy dla danego terenu funkcjonalnego.

4) Zakazuje się umieszczania na elewacjach bu-
dynków reklam w formie staEych tablic i staEych 
urządzeG reklamowych, je[li ich powierzchnia ma 
więcej nir 0.5 m2.

5) Dopuszcza się lokalizację reklam i znaków in-
formacyjno plastycznych o powierzchni nie większej 
nir 0,2 m2 - w powiązaniu z elementami maEej ar-
chitektury.

§8. 1. Wyznacza się na rysunku planu linie pierzei 
ciągEych.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia dla budynków istniejących lub realizowanych 
wzdEur linii oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem linii pierzei ciągEych:

1) ustala się lokalizowanie frontowych elewacji 
budynku, tak aby stykaEy się ze sobą w pEaszczypnie 
wyznaczonej przez linie pierzei ciągEych;

2) ustala się realizowanie kalenic gEównych jako 
równolegEych do linii pierzei ciągEych;

3) ustala się przeznaczenie co najmniej 50 % po-
wierzchni urytkowej parteru na powierzchnię uryt-
kową, lokali usEugowych.

§9. 1. Wyznacza się na rysunku planu powierzch-
nie wymagające specjalnego opracowania posadzki.

2. Na obszarach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem powierzchni wymagających specjalnego 

opracowania posadzki, ustala się opracowanie w 
projekcie zagospodarowania terenu projektów po-
sadzki i maEej architektury.

§10. 1. Wyznacza się na rysunku planu pomniki, 
kapliczki i krzyre do zachowania.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia dla pomników, kapliczek i krzyry do zachowa-
nia:

1) ustala się uwzględnienie ich w projekcie zago-
spodarowania terenu;

2) dopuszcza się, w przypadku zniszczenia, za-
stąpienie ich innym obiektem charakterystycznym o 
tym samym charakterze.

§11. 1. Wyznacza się na rysunku planu pomniki, 
rzepby lub fontanny do wprowadzenia, przy czym 
lokalizacja pomnika, rzepby lub fontanny ma charak-
ter orientacyjny.

2. Na terenie, dla którego na rysunku planu wska-
zano symbol pomnika, rzepby lub fontanny do wpro-
wadzenia, ustala się uwzględnienie ich w projekcie 
zagospodarowania terenu

3. Dopuszcza się realizację innych pomników, 
rzepb lub fontann na innych terenach.

§12. 1. Tereny oznaczone symbolami przezna-
czenia: ZP, KDPP oraz tereny oznaczone symbolami 
KDG3, KDG4, KDG5, KDG6, wyznacza się jako ob-
szar przestrzeni publicznej.

2. Na terenach poEoronych w obszarze przestrzeni 
publicznej ustala się:

1) zachować jako ogólno dostępne tereny zieleni 
urządzonej, ulic lub placów miejskich;

2) tworzyć miejsca sprzyjające gromadzeniu się 
osób, poprzez zagospodarowanie terenu z wykorzy-
staniem elementów maEej architektury oraz rórno-
rodnych form nawierzchni, kompozycji ro[linnych i 
o[wietlenia podkre[lającego cechy miejsca.

RozdziaE 3
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej

§13. 1. Wskazuje się na rysunku planu obszary 
wpisane do rejestru zabytków:

1) zespóE klasztorny popijarski- Nr rej. zab. A/401- 
Plac Narutowicza 2, ul. PiEsudskiego 14: ko[cióE, 
obecnie parafia pod wezwaniem Przemienia PaG-
skiego z wystrojem wnętrza, klasztor i kolegium 
popijarskie, ogrodzenie z bramką, i drzewostan w 
granicach cmentarza ko[cielnego;

2) dawny Konwikt Szaniawskich, ul. PiEsudskiego 
nr 19, ob. Muzeum Regionalne, Nr rej. zab. A/661;

3) dawna Kasa Skarbowa, nr rej. zab. S A/403 Pl. 
Narutowicza 3;

4) budynek dawnej SzkoEy Podstawowej Specjal-
nej, Nr rej. zab. S A/459, ul. PiEsudskiego 28.

2. W obrębie obszarów wpisanych do rejestru za-
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bytków bez zezwolenia wEa[ciwego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków zakazuje się:

1) prowadzenia prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych przy zabytku,

2) wykonywania robót budowlanych w otoczeniu 
zabytku,

3) prowadzenia badaG konserwatorskich zabytku,
4) prowadzenia badaG architektonicznych zabyt-

ku,
5) prowadzenia badaG archeologicznych w zabyt-

ku i otoczeniu zabytku,
6) przemieszczania zabytku lub jego czę[ci,
7) zmieniania przeznaczenia zabytku lub sposobu 

korzystania z tego zabytku,
8) prac budowlanych dotyczących obiektów maEej 

architektury, obiektów infrastruktury technicznej i 
ogrodzeG,

9) umieszczania tablic, reklam oraz napisów z wy-
jątkiem znaków informujących o tym, ir zabytek ten 
podlega ochronie,

10) podejmowania innych dziaEaG, które mogEyby 
prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wy-
glądu zabytku.

§14. 1. Wskazuje się na rysunku planu granice 
stanowisk archeologicznych:

1) nr 1/1; [lady osadnictwa: epoka kamienia ｠ 
epoka relaza; osada: starorytno[ć ｠ wczesne [re-
dniowiecze, wczesne [redniowiecze;

2) nr 7/7; osada: wczesne [redniowiecze, pópne 
[redniowiecze; miasto historyczne: XVI-XVIII w.;

3) nr 8/8; osada: wczesne [redniowiecze; miasto 
historyczne: XVIII-XX w.;

4) nr 9/9; osada: pópne [redniowiecze; miasto hi-
storyczne: XVI-XVIII w.;

5) nr 10/10, osada: pópne [redniowiecze; miasto 
historyczne: XVI-XVIII w.;

6) nr 11/11, osada: wczesne [redniowiecze, póp-
ne [redniowiecze; miasto historyczne: XVI-XVIII w.;

7) nr 12/12; [lady osadnictwa: epoka kamienia 
｠ epoka brązu; osada: starorytno[ć, wczesne [re-
dniowiecze; miasto historyczne: XVI-XIX w.;

8) nr 13/13; droga: [redniowiecze;
9) nr 5/7.
2. W granicach stanowisk archeologicznych 

wszelkie prace ziemne muszą być poprzedzone ba-
daniami archeologicznymi w zakresie okre[lonym 
przez wEa[ciwego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§15. 1. Wyznacza się na rysunku planu granicę 
strefy obserwacji archeologicznej.

2. W strefie obserwacji archeologicznej ustala się 
obowiązek prowadzenia prac ziemnych na gEęboko-
[ci większej nir 50 cm od powierzchni gruntu wy-
Eącznie pod nadzorem archeologicznym lub Eącznie 
z badaniami archeologicznymi w zalerno[ci od wy-
tycznych wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§16. 1. Wyznacza się na rysunku planu granice 

strefy po[redniej ochrony konserwatorskiej ｧBｦ.
2. Na terenach znajdujących się w obrębie strefy 

po[redniej ochrony konserwatorskiej ｧBｦ:
1) zakazuje się realizacji jakiejkolwiek tymczaso-

wej zabudowy kubaturowej,
2) zakazuje się realizacji budynków gospodar-

czych i gararowych,
3) ustala się obowiązek uporządkowania terenów 

poprzez utworzenie ciągów pieszych, remont na-
wierzchni ulic i wprowadzanie zieleni.

3. Na terenach w obrębie strefy po[redniej ochrony 
konserwatorskiej ｧBｦ ustala się ochronę warto[cio-
wych elementów dziedzictwa kulturowego, poprzez 
przeznaczenie terenu oraz parametry i wskapniki za-
gospodarowania terenu i ksztaEtowania zabudowy, 
okre[lone w ustaleniach szczegóEowych planu.

4. Tereny znajdujące się w obrębie strefy po[red-
niej ochrony konserwatorskiej ｧBｦ, nalery traktować 
jako obszary rehabilitacji zabudowy i infrastruktury 
technicznej.

5. DziaEalno[ć inwestycyjna w granicach strefy 
po[redniej ochrony konserwatorskiej ｧBｦ wymaga 
opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§17. 1. Wyznacza się na rysunku planu granice 
strefy ochrony ekspozycji ｧEｦ.

2. Na terenach w obrębie strefy ochrony ekspozy-
cji ustala się ochronę ekspozycji widokowej w kie-
runku zabytkowego ko[cioEa przy ulicy PiEsudskiego 
14 od strony zachodniej, poprzez przeznaczenie te-
renu oraz parametry i wskapniki zagospodarowania 
terenu i ksztaEtowania zabudowy, okre[lone w usta-
leniach szczegóEowych planu.

3. DziaEalno[ć inwestycyjna w granicach strefy 
ochrony ekspozycji ｧEｦ wymaga opinii wojewódz-
kiego konserwatora zabytków.

§18. 1. Wskazuje się na rysunku planu obiekty 
ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków:

1) budynek poEorony przy ul. Browarnej 35;
2) budynek poEorony przy ul. Ks. Brzóski 2;
3) budynki poEorone przy ul. Cieszkowizna 17, 

55a, 55c;
4) budynek poEorony przy ul. Czerwonego Krzyra 

4;
5) budynek poEorony przy ul. Dr. Dmocha 11;
6) budynki poEorone przy ul. Jana PawEa II 1a, 3, 

5, 9, 12, 14, ;
7) budynki poEorone przy ul. Kochanowskiego 2;
8) budynki poEorone przy ul. Konarskiego 5b, 5d;
9) budynki poEorone przy ul. Konwiktorskiej 2, 4, 

6;
10) budynek poEorony przy ul. Ko[cielnej 14;
11) budynki poEorone przy ul. Ko[ciuszki 3, 7, 9a, 

9b, 10a, 10b, 12, 17 (czę[ć), 19, 35, 36, 46, 48a, 
57;

12) budynek poEorony przy ul. Nowopijarskiej 3;
13) budynek poEorony przy ul. Parkowej 4;
14) budynki poEorone przy ul. Siedleckiej 6, 18, 

49, 53;
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15) budynki poEorone przy ul. PiEsudskiego 2, 3, 
17, 22, 33, 43, 47a, 51a;

16) budynki poEorone przy ul. Warszawskiej 16, 
18;

17) budynki poEorone przy ul. WyszyGskiego 1, 
3a, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 24;

18) budynki poEorone przy ul. 11-go Listopada 3a, 
3b, 12, 14;

19) pomnik ｧPowstaGcom 1863 r.ｦ poEorony na 
skwerze przy ulicy PiEsudskiego 12;

20) teren Parku Miejskiego, poEoronego przy ulicy 
Warszawskiej 13;

21) teren dawnego Cmentarza qydowskiego, po-
Eoronego przy ulicy Warszawskiej 62;

22) obszary wskazane na rysunku planu jako ob-
szary wpisane do rejestru zabytków.

2. Wszelkie prace budowlane związane z obiekta-
mi ujętymi w Gminnej Ewidencji Zabytków nalery 
uzgadniać z wEa[ciwym Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków.

3. Wyznacza się na rysunku planu zabytkowe 
obiekty o wysokich warto[ciach:

1) budynek poEorony przy ul. Ks. Brzóski 2;
2) budynek poEorony przy ul. Cieszkowizna 17;
3) budynek poEorony przy ul. Czerwonego Krzyra 

4;
4) budynki poEorone przy ul. Ko[ciuszki 10a, 10b, 

12, 35, 46, 48a, 57;
5) budynki poEorone przy ul. PiEsudskiego 3, 17, 

22;
6) budynki poEorone przy ul. Warszawskiej 16, 

18;
7) budynki poEorone przy ul. WyszyGskiego 1, 3a, 

5, 6, 7, 9, 11, 13, 24;
8) budynek poEorony przy ul. 11-go Listopada 12;
9) pomnik ｧPowstaGcom 1863 r.ｦ poEorony na 

skwerze przy ulicy PiEsudskiego 12.
4. Ustala się następujące zasady ochrony obiek-

tów, o których mowa w ust. 3:
1) zakazuje się rozbiórki;
2) ustala się zachowanie pierwotnych gabarytów 

budynków lub pomników;
3) ustala się zachowanie lub odtworzenie pierwot-

nych detali architektonicznych;
4) ustala się zachowanie formy dachu i spadku 

poEaci;
5) ustala się zachowanie ksztaEtu otworów okien-

nych i drzwiowych oraz podziaEu stolarki okiennej.

RozdziaE 4
Ustalenia dotyczące zasad ochrony [rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego

§19. 1. Wskazuje się na rysunku planu pomniki 
przyrody:

1) nieorywionej: gEaz z tablicą dla upamiętnienia 
750-lecia miasta Dukowa 1233-1983, poEorony 
na terenie skweru przy ulicy PiEsudskiego (Orz.178 
WKP w Siedlcach z dn.30.05.84r.);

2) orywionej: dąb szypuEkowy, usytuowany na te-

renie skweru na Placu Narutowicza (Orz.179 WKP 
w Siedlcach z dn.30.05.84r.).

2. Zakazuje się dokonywania przemieszczeG, prze-
sunięć i przeksztaEcania pomników przyrody.

3. W odlegEo[ci do 15 m. od pomnika zakazuje 
się:

1) lokalizowania zabudowy;
2) prac ziemnych trwale znieksztaEcających rzepbę 

terenu;
3) zmiany sposobu urytkowania ziemi;
4) umieszczania tablic reklamowych.

§20. 1. W celu ograniczenia wpEywu terenów za-
budowy na tereny le[ne, ustala się odlegEo[ć linii 
zabudowy od linii rozgraniczających tereny lasów 
oznaczonych symbolami przeznaczenia ZL - 30m, 
przy czym ustala się zmiany tej odlegEo[ci zgodnie z 
rysunkiem planu.

2. W celu uniknięcia nararenia urytkowników bu-
dynków na uciąrliwo[ci akustyczne, wibracje i za-
nieczyszczenie powietrza i inne uciąrliwo[ci, usta-
la się następujące odlegEo[ci linii zabudowy od linii 
rozgraniczających terenów komunikacji, przy czym 
ustala się zmiany tej odlegEo[ci zgodnie z rysunkiem 
planu:

1) 10 m ｠ od terenów oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDG;

2) 8 m ｠ od terenów oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDZ, KDL;

3) 6 m ｠ od terenów oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDD;

4) 4 m ｠ od terenów oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDPJ, KDR i KDW.

3. Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na staEy pobyt ludzi 
w zasięgu uciąrliwo[ci wynikających z urytkowania 
terenów kolejowych oraz dróg oznaczonych sym-
bolami przeznaczenia KDG i KDZ pod warunkiem 
zastosowania przez inwestorów [rodków technicz-
nych zabezpieczających zabudowę i jej urytkowni-
ków przed tymi uciąrliwo[ciami.

§21. 1. Wskazuje się na rysunku planu obszar 
bezpo[redniego zagrorenia powodzią ｠ zasięg wiel-
kiej wody o prawdopodobieGstwie 1%.

2. Na obszarach bezpo[redniego zagrorenia po-
wodzią ｠ zasięg wielkiej wody o prawdopodobieG-
stwie 1%:

1) ustala się realizację jezdni na terenach dróg pu-
blicznych, tak aby ich nawierzchnia znajdowaEa się 
powyrej poziomu rzędnej zalewowej;

2) zakazuje się lokalizowania nowych budynków, 
z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem terenu 
K1.

3. Obszar bezpo[redniego zagrorenia powodzią ｠ 
zasięg wielkiej wody o prawdopodobieGstwie 1% 
podlega przepisom szczegóEowym zawartym w 
ustawie Prawo wodne.

§22. 1. Wskazuje się na rysunku planu granice 
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obszarów zmeliorowanych.
2. Na obszarach zmeliorowanych poEoronych na 

terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia: R, 
ZN, WS ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich 
inwestycji z wEa[ciwym zarządem melioracji i urzą-
dzeG wodnych.

3. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia: MNU, U, USZ, E, KDL, KDD, KDR, KDW, 
KDPJ, poEoronych w granicach obszarów zmelioro-
wanych, ustala się obowiązek uzgadniania wszel-
kich inwestycji z wEa[ciwym zarządem melioracji i 
urządzeG wodnych do czasu wybudowania systemu 
kanalizacji deszczowej.

§23. 1. Wyznacza się na rysunku planu granice 
stref ochronnych od istniejących i projektowanych 
linii wysokiego napięcia, w odlegEo[ci 15 m od osi 
linii.

2. W obrębie stref ochronnych od istniejących i 
projektowanych linii wysokiego napięcia:

1) zakazuje się lokalizowania budynków,
2) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów, tych 

gatunków, których naturalna wysoko[ć more prze-
kraczać 3,0 m,

3) zakazuje się skEadowania materiaEów,
4) wszelkie prace budowlane nalery wykonywać 

zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów od-
rębnych i uzgadniać z wEa[ciwym ZakEadem Ener-
getycznym.

§24. 1. Wyznacza się na rysunku planu granice 
stref ochronnych od istniejących linii [redniego na-
pięcia, w odlegEo[ci 8 m od osi linii.

2. W obrębie stref ochronnych od istniejących linii 
[redniego napięcia:

1) zakazuje się lokalizowania nowych budynków z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na staEy pobyt lu-
dzi, przy czym dopuszcza się lokalizowanie nowych 
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
staEy pobyt ludzi pod warunkiem skablowania lub 
przeniesienia linii;

2) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów, tych 
gatunków, których naturalna wysoko[ć more prze-
kraczać 3,0m, przy czym dopuszcza się sadzenie 
drzew i krzewów pod warunkiem skablowania lub 
przeniesienia linii;

3) zakazuje się skEadowania materiaEów;
4) wszelkie prace budowlane nalery wykonywać 

zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów od-
rębnych i uzgadniać z wEa[ciwym ZakEadem Ener-
getycznym.

§25. 1. Wyznacza się na rysunku planu granice 
stref ochronnych od gazociągów wysokiego ci[nie-
nia, w odlegEo[ci 15 m od osi gazociągów.

2. W obrębie stref ochronnych od gazociągów 
wysokiego ci[nienia:

1) zakazuje się lokalizowania budynków,
2) zakazuje się lokalizowania parkingów,
3) zakazuje się sadzenia drzew,

4) zakazuje się skEadowania materiaEów.

§26. 1. Wyznacza się na rysunku planu szpalery 
drzew do zachowania lub nasadzeG.

2. Na obszarach oznaczonych symbolami szpale-
rów drzew do zachowania lub nasadzeG:

1) ustala się uwzględnienie ich w projekcie zago-
spodarowania terenu,

2) zakazuje się wycinki drzew z wyjątkiem cięć 
pielęgnacyjnych i technicznych,

3) ustala się uzupeEnienie zespoEu innym drzewem 
w przypadku usunięcia drzewa z powodów pielę-
gnacyjnych,

4) ustala się wprowadzenie nasadzeG gatunkami 
rodzimymi.

3. Lokalizacja symbolu szpalerów drzew na rysun-
ku planu ma charakter orientacyjny i more zostać 
dopasowana do projektowanego zagospodarowania 
pod warunkiem zachowania czytelno[ci zaEorenia.

4. Dopuszcza się przerwanie ciągEo[ci szpaleru 
drzew w celu przeprowadzenia infrastruktury tech-
nicznej, zjazdów i ogrodzeG.

§27. 1. Wyznacza się na rysunku planu zespoEy 
zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym.

2. Na obszarach oznaczonych symbolami zespo-
Eów zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazo-
wym:

1) ustala się uwzględnienie ich w projekcie zago-
spodarowania terenu,

2) zakazuje się wprowadzania zabudowy,
3) zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych,
4) zakazuje się wprowadzania powierzchni nie-

przepuszczalnych,
5) ustala się wprowadzenie nasadzeG gatunkami 

rodzimymi.
3. Dopuszcza się przerwanie ciągEo[ci zespoEu 

zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym 
w celu przeprowadzenia infrastruktury technicznej, 
zjazdów i ogrodzeG.

§28. 1. Wyznacza się na rysunku planu zespoEy 
zieleni i urządzeG rekreacyjno-sportowych towarzy-
szących zabudowie.

2. Na obszarach oznaczonych symbolami zieleni 
i urządzeG rekreacyjno-sportowych towarzyszących 
zabudowie:

1) ustala się uwzględnienie w projekcie zagospo-
darowania terenu,

2) zakazuje się wprowadzania zabudowy,
3) zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych,
4) zakazuje się wprowadzania powierzchni nie-

przepuszczalnych.

§29. 1. W celu ochrony [rodowiska przed ha-
Easem i wibracjami ustala się zasadę ograniczania 
uciąrliwo[ci akustycznych pochodzących ze pródeE 
haEasu o natęreniu ponadnormatywnym, gEównie na 
obszarach zamieszkaEych, poprzez zabezpieczenia 
techniczne lub zmianę technologii i urządzeG.
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2. Ustala się stosowanie w zagospodarowaniu 
terenów norm dopuszczalnych poziomów haEasu w 
[rodowisku zawartych w przepisach odrębnych.

3. Dla terenów objętych planem ustala się dopusz-
czalne poziomy haEasu wedEug następującej klasyfi-
kacji:

1) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: 
MW nalery traktować jako tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

2) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: 
MNI nalery traktować jako tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

3) teren oznaczony symbolem przeznaczenia UZ 
nalery traktować jako tereny przeznaczone pod 
szpitale i domy opieki spoEecznej;

4) teren oznaczony symbolem przeznaczenia UO, 
USO nalery traktować jako tereny przeznaczone 
pod budynki związane ze staEym lub czasowym po-
bytem dzieci i mEodziery;

5) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: 
MWS, MWU, MNU, UMN, RMU nalery traktować 
jako tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-
usEugowe;

6) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: 
US, USZ nalery traktować jako tereny przeznaczone 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§30. W celu ochrony [rodowiska, prawidEowego 
gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowa-
nia zdrowia i bezpieczeGstwa ludzi, ustala się zasa-
dę ograniczenia szkodliwego oddziaEywania na [ro-
dowisko na terenie dziaEki budowlanej, na jakiej jest 
wytwarzane i do której jednostka organizacyjna je 
wytwarzająca, posiada tytuE prawny.

RozdziaE 5
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji

§31. 1. Jako podstawową sieć komunikacji dro-
gowej ustala się następujące tereny, wyznaczone 
liniami rozgraniczającymi i oznaczone następujący-
mi symbolami przeznaczenia: KDG, KDZ, KDL, KDD.

2. Jako sieć dróg sEurących do powiązaG z ze-
wnętrznym, ponad lokalnym, ukEadem komunikacyj-
nym ustala się tereny dróg publicznych, wyznaczo-
ne liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami 
przeznaczenia: KDG i KDZ.

3. Dopuszcza się dostosowanie terenów dróg pu-
blicznych i terenów oznaczonych symbolami prze-
znaczenia: KDPP i KSP do prowadzenia komunikacji 
zbiorowej.

§32. 1. Jako uzupeEniającą sieć komunikacji usta-
la się tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: 
KDPJ, KDR, KDW, KDPP, pasy ruchu rowerowego 
oznaczone liniowo na rysunku planu oraz drogi we-
wnętrzne, ciągi pieszo-rowerowe i [cierki rowero-
we realizowane na terenach funkcjonalnych.

2. Na caEym obszarze objętym planem dopuszcza 

się realizację dróg wewnętrznych, parkingów, cią-
gów pieszo-jezdnych, ciągów pieszo-rowerowych 
oraz pasów ruchu rowerowego zgodnie z ustalenia-
mi planu lub przepisami odrębnymi.

§33. 1. Dopuszcza się zachowanie, remonty, mo-
dernizacje i przebudowy, istniejących w dniu uchwa-
lenia planu, zjazdów i wEączeG dróg wewnętrznych, 
z zastrzereniem ust. 2.

2. W przypadku realizacji dróg serwisowych 
wzdEur dróg na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDG ustala się zasadę wEączania ist-
niejących i nowych zjazdów i dróg wewnętrznych 
do tych dróg serwisowych.

3. W celu uzyskania na drogach klasy gEównej lub 
klasy gEównej ruchu przyspieszonego, wymaganych 
przepisami odrębnymi odlegEo[ci między skrzyrowa-
niami, wyznacza się na rysunku planu linie rozgrani-
czające tereny dróg docelowo nie mających ze sobą 
skrzyrowania. Ustala się zasadę organizacji ukEadu 
komunikacyjnego, tak reby nie utrzymywać i nie 
lokalizować jezdni lub zjazdów, przecinających te 
linie. Dopuszcza się warunkowe utrzymanie istnie-
jącego skrzyrowania, jedynie w przypadkach, gdy 
jest ono uwzględnione w projekcie przebudowy dro-
gi klasy gEównej.

§34. 1. Ustala się następujące minimalne ilo[ci 
miejsc parkingowych na terenie danej dziaEki bu-
dowlanej:

1) w przypadku obiektów usEugowych, z wyjąt-
kiem usEug gastronomii i handlu ｠ 1 miejsce po-
stojowe na karde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 
urytkowej,

2) w przypadku obiektów handlowych ｠ 1 miejsce 
postojowe na karde rozpoczęte 10 m2 powierzchni 
sprzedary,

3) w przypadku obiektów gastronomicznych ｠ 1 
miejsce postojowe na karde 5 miejsc konsumpcji,

4) w przypadku obiektów produkcyjnych ｠ 1 miej-
sce postojowe na kardych 5 zatrudnionych,

5) w przypadku zabudowy wielorodzinnej ｠ 1 
miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,

6) w przypadku zabudowy jednorodzinnej ｠ 2 
miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny.

2. Dopuszcza się odstępstwa od wskapników, o 
których mowa w ust. 1 dla inwestycji dotyczących 
zmiany sposobu urytkowania budynków zabytko-
wych, wskazanych lub wyznaczonych planem.

3. Dopuszcza się odstępstwa od wskapników, 
o których mowa w ust. 1 dla inwestycji na tere-
nach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS 
i UMN.

4. Dopuszcza się obnirenie wskapników do 50% 
przy wyznaczaniu miejsc postojowych na dziaEkach 
wydzielanych dla zabudowy istniejącej.

RozdziaE 6
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-

wy i budowy infrastruktury technicznej
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§35. 1. Ustala się zachowanie i realizację sieci 
i obiektów infrastruktury technicznej na terenach 
przeznaczonych do realizacji celów publicznych, w 
szczególno[ci na terenach infrastruktury technicz-
nej oraz terenach dróg publicznych, z uwzględnie-
niem ust.4.

2. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci i 
obiektów infrastruktury technicznej poza terenami 
przeznaczonymi do realizacji celów publicznych, w 
szczególno[ci dotyczy to stacji trafo i przepompow-
ni [cieków.

3. Ustala się lokalizowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej z pominięciem wyznaczonych linii 
zabudowy, w szczególno[ci dotyczy to wolnostoją-
cych stacji trafo, z uwzględnieniem ust. 4.

4. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej, innej nir związana z zarzą-
dzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
KDG lub w odlegEo[ci do 10 m od tych terenów, 
jedynie w uzasadnionych przypadkach.

5. Stacje bazowe telefonii komórkowej, speEnia-
jące warunki wynikające z norm i przepisów od-
rębnych, morna realizować na obszarze planu, pod 
warunkiem, re będą swoimi gabarytami i wyglądem 
nawiązywać do bezpo[rednio sąsiadującego zago-
spodarowania terenu.

§36. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia 
w wodę:

1) Ustala się zaopatrzenie w wodę siecią wodo-
ciągową ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej 
przy ul. Partyzantów.

2) Ustala się obowiązek docelowego wyposarenia 
wszystkich budynków z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi w przyEącze wodociągowe 
umorliwiające pobór wody zgodny z funkcją i spo-
sobem zagospodarowania, z zastrzereniem pkt. 3,

3) Dopuszcza się morliwo[ć czerpania wody ze 
studni wybudowanej na terenie dziaEki dla budyn-
ków, dla których niemorliwe jest w okresie budowy 
podEączenie do sieci wodociągowej.

§37. Ustala się rozdzielczy system skanalizowania 
obszaru planu.

§38. Ustala się następujące zasady odprowadza-
nia [cieków bytowo-komunalnych:

1) Ustala się odprowadzenie [cieków bytowo-ko-
munalnych siecią kanalizacji bytowo-komunalnej do 
oczyszczalni [cieków zlokalizowanej przy ul. Prusa.

2) Dopuszcza się na terenach oznaczonych sym-
bolem przeznaczenia: PI, P, RMU stosowanie lokal-
nych i indywidualnych systemów utylizacji [cieków,

3) Ustala się obowiązek wstępnego oczyszczenia 
[cieków bytowo-komunalnych z terenów oznaczo-
nych symbolem przeznaczenia: PI, P przed wprowa-
dzeniem do kanalizacji zbiorczej.

4) Ustala się obowiązek docelowego wyposarenia 

wszystkich budynków z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi, w przyEącze kanalizacyjne 
umorliwiające odprowadzenie [cieków bytowo-ko-
munalnych, z zastrzereniem pkt. 5.

5) Dopuszcza się budowę szczelnych atesto-
wanych zbiorników bezodpEywowych lub przydo-
mowych atestowanych oczyszczalni [cieków dla 
budynków, dla których niemorliwe jest w okresie 
budowy podEączenie do sieci kanalizacji bytowo-ko-
munalnej.

§39. Ustala się następujące zasady odprowadze-
nia wód opadowych:

1) Ustala się zagospodarowanie wód opadowych 
na terenie wEasnej dziaEki lub odprowadzenie sys-
temem kanalizacji deszczowej do rzeki Krzny PoEu-
dniowej.

2) Na obszarach zmeliorowanych dopuszcza się 
odprowadzenie wód opadowych do urządzeG melio-
racyjnych pod warunkiem uzgodnienia z wEa[ciwym 
zarządcą systemu melioracji.

3) Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
z nawierzchni utwardzonych, podjazdów i parkin-
gów o powierzchni nie większej nir 400 m2 ｠ bez-
po[rednio do gruntu.

4) Ustala się wyposarenie w urządzenia podczysz-
czające na punktowych wylotach zrzutów do grun-
tu wód opadowych z nawierzchni utwardzonych o 
powierzchni powyrej 400 m2 związanych z ruchem 
lub postojem samochodów oraz z usEugami.

5) Dopuszcza się odprowadzenie wód deszczo-
wych z dróg bez podczyszczania jereli wody te nie 
są kierowane do punktowych wylotów i przelewają 
się swobodnie do rowów lub obnireG terenu poEoro-
nych na poboczach terenów utwardzonych, w gra-
nicach tego samego terenu.

6) Dopuszcza się retencjonowanie wód odprowa-
dzanych do gruntu.

7) Ustala się obowiązek oczyszczenia [cieków 
deszczowych wprowadzanych do rzeki Krzny PoEu-
dniowej.

§40. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia 
w gaz:

1) Ustala się zaopatrzenie w gaz siecią gazową ze 
stacji redukcyjnej I stopnia zlokalizowanej przy Al. 
Wojska Polskiego.

2) Ustala się lokalizowanie szafek gazowych w 
linii ogrodzenia na terenach zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej lub zagrodowej, a w pozostaEych 
przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzają-
cym siecią gazową.

3) Ustala się lokalizowanie linii ogrodzeG w odle-
gEo[ci min. 0,5 m. od gazociągu w rzucie poziomym.

4) Wskazuje się na rysunku planu przebieg istnie-
jących gazociągów wysokiego ci[nienia.

§41. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia 
w energię elektryczną:

1) Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
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ze stacji transformatorowo-rozdzielczej zlokalizowa-
nej przy ul. Cieszkowizna lub innej stacji transfor-
matorowo-rozdzielczej lokalizowanej w zachodniej 
czę[ci miasta Duków.

2) Wskazuje się na rysunku planu przebieg istnie-
jących napowietrznych linii elektroenergetycznych 
wysokiego napięcia.

3) Wskazuje się na rysunku planu przebieg istnie-
jących i proponowanych napowietrznych linii ener-
getycznych [redniego napięcia.

4) Wskazuje się na rysunku planu istniejące stacje 
transformatorowe.

5) Wskazuje się proponowane lokalizacje stacji 
transformatorowych, przy czym, w uzasadnionych 
technicznie lub ekonomicznie sytuacjach dopuszcza 
się rezygnację z lokalizacji wskazanych na rysunku 
planu lub inne lokalizacje stacji.

§42. Ustala się następujące zasady gospodarowa-
nia odpadami:

1) Dopuszcza się magazynowanie odpadów na ca-
Eym obszarze opracowania planu.

2) Zakazuje się skEadowania jakichkolwiek odpa-
dów niebezpiecznych.

3) Zakazuje się skEadowania jakichkolwiek odpa-
dów.

4) Ustala się nakaz zapewnienia na kardej dziaEce 
budowlanej miejsca na magazynowanie odpadów, 
w tym na selektywną zbiórkę.

5) Dla terenów oznaczonych symbolami przezna-
czenia: MNI, MNU, RMU dopuszcza się lokalizację 
zbiorczych miejsc selektywnej zbiórki odpadów.

RozdziaE 7
Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i wa-

runków scalania i podziaEu nieruchomo[ci

§43. Ustala się w ustaleniach szczegóEowych dla 
nowowydzielanych dziaEek budowlanych minimalne 
wielko[ci, minimalne szeroko[ci frontów oraz mi-
nimalny kąt poEorenia granic w stosunku do pasa 
drogowego na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia MWU, MW, MNU, UMN, MNI, RMU, 
U, UH, UHT, UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO, 
PI, P.

§44. DziaEki lub zespoEy dziaEek, których ksztaEt, 
wielko[ć, struktura wEasno[ciowa, dostępno[ć do 
dróg publicznych i infrastruktury, utrudnia ich wy-
korzystanie oraz zagospodarowanie zgodne z ustale-
niami planu, mogą być scalone i wtórnie podzielone, 
przy czym podziaEy muszą być zgodne z ustaleniami 
szczegóEowymi planu lub z proponowanymi granica-
mi dziaEek budowlanych.

§45. 1. Wyznacza się na rysunku planu granice 
terenów do obowiązkowego ｧscalania i podziaEuｦ.

2. Przy podziaEach dziaEek powstających w wyni-
ku procedury ｧscalenia i podziaEuｦ nalery stosować 
zasady okre[lone w ustaleniach szczegóEowych dla 

danego terenu.
3. Dopuszcza się przeprowadzanie procedury sca-

lenia i podziaEu etapami dla zespoEów dziaEek nie 
mniejszych nir pojedyncze tereny.

DZIAD III
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

RozdziaE 1
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy wielorodzinnej i usEug oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia MWS, MWU, MW

§46. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznacze-
nia MWS przeznacza się na realizację i utrzymanie 
[ródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i usEug nieuciąrliwych, w tym hoteli.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
MWU przeznacza się na realizację i utrzymanie za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usEug nie-
uciąrliwych, w tym hoteli.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
MW przeznacza się na realizację i utrzymanie zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MWS, MWU, MW dopuszcza się realizację i 
utrzymanie infrastruktury takiej jak: garare, miejsca 
postojowe, infrastruktura techniczna, doj[cia i do-
jazdy, ogrodzenia i maEa architektura.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MWS, MWU dopuszcza się realizację i utrzy-
manie budynków gospodarczych.

6. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MW dopuszcza się realizację i utrzymanie 
usEug nieuciąrliwych w wydzielonych czę[ciach bu-
dynku.

§47. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia MWS, MWU, MW zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, za 
wyjątkiem tymczasowego zagospodarowania w for-
mie terenów zieleni miejskiej urządzonej, nie wyma-
gających zainwestowania kubaturowego do czasu 
zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usEug uciąrliwych oraz stacji dia-
gnostycznych, myjni samochodowych i stacji auto-
gaz;

3) lokalizowania budynków gospodarczych na te-
renach oznaczonych symbolami przeznaczenia MW.

§48. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia MWS, MWU, MW nowowydzielane 
dziaEki budowlane powinny speEniać następujące 
wymagania:

1) powierzchnia dziaEki budowlanej na terenach 
oznaczonych symbolami przeznaczenia MWU, MW 
ma być nie mniejsza nir ｠ 5000 m2;

2) dziaEka będzie miaEa zapewnione: dostęp do 
drogi publicznej, morliwo[ć przyEączenia do sieci in-
frastruktury technicznej oraz morliwo[ć wydzielenia 
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miejsc do wEa[ciwego magazynowania odpadów.
2. Dopuszcza się mniejszą powierzchnię dziaEek 

budowlanych nir okre[lona w ust.1, dla dziaEek bu-
dowlanych istniejących i wydzielanych na terenach 
oznaczonych symbolami przeznaczenia MWU, MW:

1) w oparciu o linie rozgraniczające tereny o rór-
nym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospo-
darowania, istniejące granice dziaEek;

2) dla budynków istniejących przed uchwaleniem 
planu;

3) dla potrzeb lokalizacji urządzeG infrastruktury 
technicznej.

§49. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia MWS, MWU, MW ustala się następujące 
szczegóEowe warunki, zasady i standardy ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Ustala się lokalizację budynków bezpo[rednio 
przy granicy dziaEki budowlanej, oraz w odlegEo[ci 
1,50 m i większej od granicy dziaEki budowlanej;

2) Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MWS, MWU ustala się morliwo[ć realizacji 
usEug w formie oddzielnych budynków lub w wy-
dzielonych czę[ciach budynków mieszkalnych;

3) Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MW dopuszcza się lokalizację funkcji usEugo-
wej jako wbudowanej w budynek mieszkalny pod 
warunkiem, re nie będzie stanowić więcej nir 30 % 
powierzchni urytkowej budynku;

4) ustala się kąt nachylenia gEównych poEaci da-
chowych;

a) od 25 stopni do 35 stopni ｠ dla zabudowy na 
terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
MWS;

b) od 30 stopni do 45 stopni ｠ dla zabudowy na 
terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
MWU, MW;

- przy czym dla budynków gospodarczych i ga-
rarowych dopuszcza się kąt nachylenia gEównych 
poEaci dachowych ｠ od 15 stopni do 45 stopni;

5) ustala się symetryczne nachylenie i równą dEu-
go[ć gEównych poEaci dachowych;

6) na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MWS ustala się stosowanie dachów dwu-
spadowych lub naczóEkowych, bez stosowania oka-
pów;

7) ustala się pokrycie dachów dachówką cera-
miczną, materiaEami dachówkopodobnymi lub bla-
chą w palecie kolorów naturalnych od brązu do ce-
glastej czerwieni;

8) ustala się kolorystykę elewacji zawierającą się 
w palecie kolorów pastelowych od bieli do brązu 
oraz odcieni szaro[ci, przy czym w czę[ci cokoEowej 
dopuszcza się stosowanie materiaEów w odcieniach 
czerwieni;

9) zakazuje się stosowania materiaEów elewacyj-
nych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, ta-
kich jak siding;

10) zakazuje się budowy ogrodzeG peEnych oraz z 
prefabrykowanych elementów relbetowych.

§50. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia MWS, MWU, MW ustala się następujące 
wskapniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i 
standardów ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu dla kardej dziaEki budowlanej:

1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy:

a) 1,0 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami terenu MWS1, MWS2, MWS17;

b) 1,5 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami MWS3, MWS16, MWS18, MWS19;

c) 2,0 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolami: MWS4, MWS5, MWS6, MWS7, 
MWS8, MWS9, MWS10, MWS11, MWS12, 
MWS13, MWS14, MWS15;

d) 0,8 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia MWU, MW;

2) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych:
a) 2 oraz poddasze urytkowe ｠ dla zabudowy na 

terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
MWS,

b) 3 oraz poddasze urytkowe ｠ dla zabudowy na 
terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
MWU, MW;

3) maksymalna wysoko[ć budynku od poziomu 
terenu do najwyrej poEoronego elementu dachu:

a) 12 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia MWS,

b) 17 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia MWU, MW;

4) maksymalna wysoko[ć elewacji frontowej:
a) 8 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 

symbolami przeznaczenia MWS,
b) 11 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 

symbolami przeznaczenia MWU, MW;
5) maksymalna wysoko[ć posadowienia parteru:
a) 0,3 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-

nych symbolami przeznaczenia MWS,
b) 0,6 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-

nych symbolami przeznaczenia MWU, MW;
6) minimalna wysoko[ć kondygnacji na terenach 

oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS ｠ 3,3 
m;

7) minimalna wysoko[ć otworów okiennych od 
strony terenów komunikacji, dla zabudowy na tere-
nach oznaczonych symbolami przeznaczenia MWS 
｠ 2m;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
na kardej dziaEce budowlanej, na terenach oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia MW, MWU ｠ 40%;

9) maksymalna powierzchnia zabudowy na kardej 
dziaEce budowlanej, na terenach oznaczonych sym-
bolami przeznaczenia MW, MWU ｠ 40%;

10) maksymalna powierzchnia zabudowy poje-
dynczego budynku, na terenach oznaczonych sym-
bolami przeznaczenia MW, MWU ｠ 1000 m2;

11) maksymalna powierzchnia sprzedary obiek-
tów handlowych ｠ 500 m2;

12) maksymalna wysoko[ć ogrodzenia ｠ 160 cm;
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13) minimalna powierzchnia prze[witów na kar-
dym metrze bierącym ogrodzenia ｠ 25%, przy czym 
dopuszcza się mniejszą od strony terenów oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia KDG.

§51. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia MWS, MWU, MW ustala się stawkę pro-
centową, sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty z 
tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w związku z 
uchwaleniem planu, w wysoko[ci 20%.

RozdziaE 2
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy jednorodzinnej i usEug oznaczo-
nych symbolem przeznaczenia MNU, UMN, MNI

§52. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznacze-
nia MNU przeznacza się na realizację i utrzymanie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usEug nie-
uciąrliwych, w tym hoteli.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
UMN przeznacza się na realizację i utrzymanie zabu-
dowy usEug nieuciąrliwych, w tym hoteli i zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
MNI przeznacza się na realizację i utrzymanie za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MNU, UMN, MNI dopuszcza się realizację i 
utrzymanie infrastruktury takiej jak: garare, budyn-
ki gospodarcze, miejsca postojowe, infrastruktura 
techniczna, doj[cia i dojazdy, ogrodzenia i maEa ar-
chitektura.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MNI dopuszcza się realizację i utrzymanie 
usEug nieuciąrliwych w wydzielonych czę[ciach bu-
dynku.

§53. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia MNU, UMN, MNI zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, 
za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania te-
renów do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrod-
niczych oraz zagospodarowania w formie terenów 
zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zain-
westowania kubaturowego do czasu zagospodaro-
wania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usEug uciąrliwych oraz stacji dia-
gnostycznych, myjni samochodowych i stacji auto-
gaz.

3) lokalizowania zabudowy usEugowej wolnosto-
jącej na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MNI.

§54. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia MNU, UMN, MNI nowowydzielane 
dziaEki budowlane powinny speEniać następujące 
wymagania:

1) powierzchnia dziaEki budowlanej ma być nie 
mniejsza nir:

a) 500 m2 ｠ dla zabudowy wolnostojącej,
b) 400 m2 ｠ dla zabudowy blipniaczej,
c) 300 m2 ｠ dla zabudowy szeregowej;
2) kąt poEorenia granic dziaEek budowlanych w 

stosunku do pasa drogowego ma wynosić od 60 
stopni do 90 stopni;

3) szeroko[ć frontu dziaEki budowlanej ma być nie 
mniejsza nir:

a) 16 m ｠ dla zabudowy wolnostojącej,
b) 12 m ｠ dla zabudowy blipniaczej,
c) 8 m ｠ dla zabudowy szeregowej;
4) dziaEka będzie miaEa zapewnione: dostęp do 

drogi publicznej, morliwo[ć przyEączenia do sieci in-
frastruktury technicznej oraz morliwo[ć wydzielenia 
miejsc do wEa[ciwego magazynowania odpadów.

2. Dopuszcza się inny kąt poEorenia granic dzia-
Eek budowlanych, mniejszą powierzchnię dziaEek 
budowlanych i inną szeroko[ć frontu dziaEek bu-
dowlanych nir okre[lona w ust. 1, dla dziaEek bu-
dowlanych istniejących i wydzielanych:

1) w oparciu o linie rozgraniczające tereny o rór-
nym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospo-
darowania, istniejące granice dziaEek lub propono-
wane w planie granice dziaEek budowlanych;

2) dla budynków istniejących przed uchwaleniem 
planu;

3) dla potrzeb lokalizacji urządzeG infrastruktury 
technicznej.

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

1) ustala się morliwo[ć lokalizacji budynków bez-
po[rednio przy granicy dziaEki budowlanej oraz w 
odlegEo[ci 1,50 m i większej od granicy dziaEki bu-
dowlanej;

2) ustala się morliwo[ć realizacji budynków miesz-
kalnych w formie budynków wolnostojących, w za-
budowie blipniaczej lub w zabudowie szeregowej;

3) na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MNU, UMN ustala się morliwo[ć realizacji 
usEug w formie oddzielnych budynków lub w wy-
dzielonych czę[ciach budynków mieszkalnych;

4) na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MNI dopuszcza się lokalizację funkcji usEugo-
wej jako wbudowanej w budynek mieszkalny pod 
warunkiem, re nie będzie stanowić więcej nir 30 % 
powierzchni urytkowej budynku;

5) na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MNI dopuszcza się zlokalizowanie na jednej 
dziaEce maksymalnie 3 budynków, w tym nie więcej 
nir jednego mieszkalnego;

6) ustala się kąt nachylenia gEównych poEaci da-
chowych:

a) od 30 stopni do 45 stopni ｠ na terenach ozna-
czonych symbolami przeznaczenia MNU i MNI,

b) od 25 stopni do 35 stopni ｠ na terenach ozna-
czonych symbolami przeznaczenia UMN,

- przy czym dla budynków gospodarczych i ga-
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rarowych dopuszcza się kąt nachylenia gEównych 
poEaci dachowych ｠ od 15 stopni do 45 stopni;

7) ustala się symetryczne nachylenie gEównych 
poEaci dachowych, przy czym dla zabudowy na te-
renach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU 
i MNI dopuszcza się rórną dEugo[ć gEównych poEaci 
dachowych;

8) dla zabudowy na terenach oznaczonych sym-
bolami przeznaczenia UMN ustala się stosowanie 
dachów dwuspadowych lub naczóEkowych, bez 
stosowania okapów;

9) ustala się pokrycie dachów dachówką cera-
miczną, materiaEami dachówkopodobnymi lub bla-
chą w palecie kolorów naturalnych od brązu do ce-
glastej czerwieni;

10) ustala się kolorystykę elewacji zawierającą się 
w palecie kolorów pastelowych od bieli do brązu 
oraz odcieni szaro[ci, przy czym w czę[ci cokoEowej 
dopuszcza się stosowanie materiaEów w odcieniach 
czerwieni;

11) zakazuje się stosowania materiaEów elewa-
cyjnych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, 
takich jak siding;

12) zakazuje się budowy ogrodzeG peEnych oraz z 
prefabrykowanych elementów relbetowych.

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

1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy:

a) 0,6 ｠ na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia MNU,

b) 0,8 ｠na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia UMN i MNI;

2) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych:
a) 1 oraz poddasze urytkowe ｠ dla zabudowy na 

terenach oznaczonych symbolami terenu od MNU23 
do MNU28 i od MNU49 do MNU67,

b) 2 oraz poddasze urytkowe ｠ dla zabudowy na 
terenach oznaczonych symbolami terenu od MNU1 
do MNU22, od MNU29 do MNU 48 i od MNU68 do 
MNU106,

c) 2 oraz poddasze urytkowe ｠ dla zabudowy na 
terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
UMN, MNI;

3) maksymalna wysoko[ć budynku od poziomu 
terenu do najwyrej poEoronego elementu dachu:

a) 10,5 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolami terenu od MNU23 do MNU28 i od 
MNU49 do MNU67,

b) 12 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami terenu od MNU1 do MNU22, od MNU29 
do MNU 48 i od MNU68 do MNU106,

c) 12 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UMN, MNI;

4) maksymalna wysoko[ć elewacji frontowej:
a) 4 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-

nych symbolami terenu od MNU23 do MNU28 i od 
MNU49 do MNU67,

b) 8 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami terenu od MNU1 do MNU22, od MNU29 
do MNU 48 i od MNU68 do MNU106,

c) 8 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UMN, MNI;

5) maksymalna wysoko[ć posadowienia parteru:
a) 0,6 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-

nych symbolami przeznaczenia MNU i MNI,
b) 0,3 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-

nych symbolami przeznaczenia UMN;
6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 

kardej dziaEce budowlanej:
a) 40% ｠ na terenach oznaczonych symbolami 

przeznaczenia MNU i MNI,
b) 30% ｠ na terenach oznaczonych symbolami 

przeznaczenia UMN;
7) maksymalna powierzchnia zabudowy na kardej 

dziaEce budowlanej:
a) 40% ｠ na terenach oznaczonych symbolami 

przeznaczenia MNU i MNI,
b) 50% ｠ na terenach oznaczonych symbolami 

przeznaczenia UMN;
8) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedyn-

czego budynku:
a) 600 m2 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-

nych symbolami przeznaczenia MNU, UMN,
b) 300 m2 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-

nych symbolami przeznaczenia MNI;
9) minimalna wysoko[ć kondygnacji dla zabudo-

wy na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia UMN ｠ 3,3 m;

10) minimalna wysoko[ć otworów okiennych od 
strony terenów komunikacji dla zabudowy na tere-
nach oznaczonych symbolami przeznaczenia UMN 
｠ 2 m;

11) maksymalna powierzchnia sprzedary obiek-
tów handlowych:

a) 300 m2 ｠ na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia MNU i UMN,

b) 200 m2 ｠ na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia MNI;

12) maksymalna powierzchnia zabudowy poje-
dynczego budynku gospodarczego lub gararowego 
na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
MNI - 50 m2;

13) maksymalna wysoko[ć budynków gospodar-
czych lub gararowych na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia MNI ｠ 4,5 m;

14) maksymalna wysoko[ć ogrodzenia ｠ 160 cm;
15) minimalna powierzchnia prze[witów na kar-

dym metrze bierącym ogrodzenia ｠ 25%, przy czym 
dopuszcza się mniejszą od strony terenów oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia KDG.

§57. Na czę[ci terenów oznaczonych symbolem 
przeznaczenia MNU, UMN poEoronych w obszarze 
bezpo[redniego zagrorenia powodzią ｠ zasięg wiel-
kiej wody o prawdopodobieGstwie 1% obowiązują 
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przepisy szczegóEowe z zakresu gospodarki wodnej 
oraz zakaz lokalizowania nowych budynków.

§58. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia MNU, UMN, MNI ustala się stawkę pro-
centową, sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty z 
tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w związku z 
uchwaleniem planu, w wysoko[ci 20%.

RozdziaE 3
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów usEug oznaczonych symbolami przezna-
czenia UD, U, UH, UHT

§59. 1. Tereny oznaczone symbolami przezna-
czenia UD przeznacza się na realizację i utrzymanie 
usEug drobnych.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia U 
przeznacza się na realizację i utrzymanie usEug, w 
tym hoteli.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
UH przeznacza się na realizację i utrzymanie usEug 
handlu.

4. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
UHT przeznacza się na realizację i utrzymanie targo-
wiska miejskiego.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia UD, U, UH, UHT dopuszcza się realizację i 
utrzymanie infrastruktury takiej jak: garare, budyn-
ki gospodarcze, miejsca postojowe, infrastruktura 
techniczna, doj[cia i dojazdy, ogrodzenia i maEa ar-
chitektura.

6. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia U, UH dopuszcza się realizację i utrzymanie 
usEug związanych z obsEugą motoryzacji pod wa-
runkiem, re nie będą one stanowić więcej nir 30% 
powierzchni urytkowej wszystkich budynków na 
dziaEce budowlanej.

7. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia U, UH dopuszcza się realizację i utrzymanie 
jednej stacji paliw na dziaEce budowlanej.

8. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia U dopuszcza się realizację i utrzymanie usEug 
o[wiaty wraz z towarzyszącą infrastrukturą sporto-
wą, w szczególno[ci dotyczy to terenów oznaczo-
nych symbolami terenu U4, U5.

§60. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia UD, U, UH, UHT zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, 
za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania te-
renów do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrod-
niczych oraz zagospodarowania w formie terenów 
zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zain-
westowania kubaturowego do czasu zagospodaro-
wania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usEug uciąrliwych oraz stacji dia-
gnostycznych, myjni samochodowych i stacji auto-
gaz na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia UD, UHT;

3) lokalizowania usEug uciąrliwych, z wyjątkiem 
stacji paliw i usEug związanych z obsEugą motory-
zacji na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia U, UH;

4) lokalizowania funkcji mieszkaniowej.

§61. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia UD, U, UH, UHT nowowydzielane 
dziaEki budowlane powinny speEniać następujące 
wymagania:

1) powierzchnia dziaEki budowlanej ma być nie 
mniejsza nir:

a) 1000 m2 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia U;

b) 15000 m2 ｠ dla zabudowy na terenach ozna-
czonych symbolami przeznaczenia UH, UHT;

2) kąt poEorenia granic dziaEek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego ma wynosić od 60 
stopni do 90 stopni;

3) dziaEka będzie miaEa zapewnione: dostęp do 
drogi publicznej, morliwo[ć przyEączenia do sieci in-
frastruktury technicznej oraz morliwo[ć wydzielenia 
miejsc do wEa[ciwego magazynowania odpadów.

2. Dopuszcza się inny kąt poEorenia granic dzia-
Eek budowlanych, mniejszą powierzchnię dziaEek 
budowlanych nir okre[lona w ust.1, dla dziaEek bu-
dowlanych istniejących i wydzielanych:

1) w oparciu o linie rozgraniczające tereny o rór-
nym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospo-
darowania, istniejące granice dziaEek;

2) dla budynków istniejących przed uchwaleniem 
planu;

3) dla potrzeb lokalizacji urządzeG infrastruktury 
technicznej.

§62. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia UD, U, UH, UHT ustala się następujące 
szczegóEowe warunki, zasady i standardy ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się morliwo[ć lokalizacji budynków bez-
po[rednio przy granicy dziaEki budowlanej oraz w 
odlegEo[ci 1,50 m i większej od granicy dziaEki bu-
dowlanej;

2) ustala się kąt nachylenia gEównych poEaci da-
chowych:

a) od 30 stopni do 45 stopni ｠ dla zabudowy na 
terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
UD, U;

b) do 45 stopni ｠ dla zabudowy na terenach ozna-
czonych symbolami przeznaczenia UH, UHT;

3) ustala się symetryczne nachylenie i równą dEu-
go[ć gEównych poEaci dachowych ;

4) zakazuje się stosowania materiaEów elewacyj-
nych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, ta-
kich jak siding;

5) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrasto-
wej kolorystyki elewacji budynków i dachu;

6) zakazuje się budowy ogrodzeG peEnych oraz 
z prefabrykowanych elementów relbetowych w li-
niach rozgraniczających terenu komunikacji drogo-
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wej.

§63. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia UD, U, UH, UHT ustala się następujące 
wskapniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i 
standardów ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu dla kardej dziaEki budowlanej:

1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy:

a) 0,8 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UD;

b) 0,4 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami terenu od U1 do U5 i od U14 do U17;

c) 0,6 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami terenu U6 i od U8 do U13;

d) 1,0 ｠ dla zabudowy na terenie oznaczonym 
symbolem terenu U7;

e) 0,5 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UH, UHT;

2) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych:
a) 1 oraz poddasze urytkowe ｠ dla zabudowy na 

terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
UD, UH;

b) 1 oraz poddasze urytkowe ｠ dla zabudowy na 
terenach oznaczonych symbolami terenu od U1 do 
U3;

c) 2 oraz poddasze urytkowe ｠ dla zabudowy na 
terenach oznaczonych symbolami terenu od U4 do 
U17;

d) 1 - dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UHT;

3) maksymalna wysoko[ć budynku od poziomu 
terenu do najwyrej poEoronego elementu dachu:

a) 11 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UD, UH, UHT;

b) 11 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami terenu od U1 do U3;

c) 15 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami terenu od U4 do U17;

4) maksymalna wysoko[ć posadowienia parteru 
｠ 0,6m.

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 
kardej dziaEce budowlanej na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia U, UH - 40%;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy na kardej 
dziaEce budowlanej:

a) 50% ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UD, UHT;

b) 40% ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia U;

c) 30% ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UH;

7) maksymalna dEugo[ć elewacji poszczególnych 
budynków:

a) 45 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UD;

b) 60 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia U, UH, UHT;

8) maksymalna powierzchnia sprzedary obiektów 
handlowych:

a) 500 m2 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia UD, U;

b) 2000 m2 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia UH, UHT, przy czym 
maksymalna powierzchnia sprzedary pojedynczego 
obiektu na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia UHT ｠ 500 m2;

9) maksymalna wysoko[ć ogrodzenia ｠ 160 cm, 
przy czym dopuszcza się większą jereli jest związa-
na z obiektem sportowym;

10) minimalna powierzchnia prze[witów na kar-
dym metrze bierącym ogrodzenia ｠ 25%, przy czym 
dopuszcza się mniejszą od strony terenów oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia KDG.

§64. Na czę[ci terenów oznaczonych symbolami 
przeznaczenia U1, U14, UH1, UHT1, UHT3 poEoro-
nych w obszarze bezpo[redniego zagrorenia powo-
dzią ｠ zasięg wielkiej wody o prawdopodobieGstwie 
1% obowiązują przepisy szczegóEowe z zakresu go-
spodarki wodnej oraz zakaz lokalizowania nowych 
budynków.

§65. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia UD, U, UH, UHT ustala się stawkę pro-
centową, sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty z 
tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w związku z 
uchwaleniem planu, w wysoko[ci 20%.

RozdziaE 4
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów usEug spoEecznych, administracji publicz-
nej, wyznaniowych, sportu i rekreacji oznaczonych 

symbolami przeznaczenia UP, UK, UW, UZ, UO, 
US, USZ, USO

§66. 1. Tereny oznaczone symbolami przezna-
czenia UP przeznacza się na realizację i utrzymanie 
usEug spoEecznych i administracji publicznej.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
UK przeznacza się na realizację i utrzymanie usEug 
kultury.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
UW przeznacza się na realizację i utrzymanie usEug 
wyznaniowych.

4. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UZ 
przeznacza się na realizację i utrzymanie usEug zdro-
wia - szpitali.

5. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
UO przeznacza się na realizację i utrzymanie usEug 
o[wiaty.

6. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
US przeznacza się na realizację i utrzymanie usEug 
sportu i rekreacji.

7. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
USZ przeznacza się na realizację i utrzymanie usEug 
sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej.

8. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
USO przeznacza się na realizację usEug sportu i re-
kreacji lub usEug o[wiaty, kultury i zdrowia.
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9. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO do-
puszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury 
takiej jak: garare, budynki gospodarcze, miejsca 
postojowe, infrastruktura techniczna, infrastruktura 
sportowa, doj[cia i dojazdy, ogrodzenia i maEa ar-
chitektura.

10. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia UW dopuszcza się realizację i utrzymanie 
usEug kultury i o[wiaty pod warunkiem, re Eącznie 
nie będą one stanowić więcej nir 50% powierzchni 
urytkowej wszystkich budynków na dziaEce budow-
lanej.

11. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia US dopuszcza się realizację i utrzyma-
nie hoteli pod warunkiem, re Eącznie nie będą one 
stanowić więcej nir 50% powierzchni urytkowej 
wszystkich budynków na dziaEce budowlanej.

12. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia UW, US dopuszcza się realizację i utrzymanie 
mieszkaG pod warunkiem, re Eącznie nie będą one 
stanowić więcej nir 20% powierzchni urytkowej 
wszystkich budynków na dziaEce budowlanej.

13. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia UP, UK dopuszcza się realizację i utrzymanie 
usEug nieuciąrliwych.

§67. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO za-
kazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, 
za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania te-
renów do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrod-
niczych oraz zagospodarowania w formie terenów 
zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zain-
westowania kubaturowego do czasu zagospodaro-
wania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usEug uciąrliwych oraz stacji dia-
gnostycznych, myjni samochodowych i stacji auto-
gaz;

3) lokalizowania funkcji mieszkaniowej, za wyjąt-
kiem terenów oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UW, US.

§68. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO 
dziaEki budowlane powinny speEniać następujące 
wymagania:

1) powierzchnia dziaEki budowlanej ma być nie 
mniejsza nir:

a) 2000 m2 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia UP;

b) 5000 m2 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia UK, UW, USZ;

c) 10000 m2 ｠ dla zabudowy na terenach ozna-
czonych symbolami przeznaczenia UO, USO;

d) 20000 m2 ｠ dla zabudowy na terenach ozna-
czonych symbolami przeznaczenia US;

e) 50000 m2 ｠ dla zabudowy na terenach ozna-
czonych symbolami przeznaczenia UZ;

2) dziaEka będzie miaEa zapewnione: dostęp do 
drogi publicznej, morliwo[ć przyEączenia do sieci in-
frastruktury technicznej oraz morliwo[ć wydzielenia 
miejsc do wEa[ciwego magazynowania odpadów.

2. Dopuszcza się mniejszą powierzchnię dziaEek 
budowlanych nir okre[lona w ust.1, dla dziaEek bu-
dowlanych istniejących i wydzielanych:

1) w oparciu o linie rozgraniczające tereny o rór-
nym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospo-
darowania, istniejące granice dziaEek;

2) dla budynków istniejących przed uchwaleniem 
planu;

3) dla potrzeb lokalizacji urządzeG infrastruktury 
technicznej.

§69. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO 
ustala się następujące szczegóEowe warunki, zasa-
dy i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1) ustala się morliwo[ć lokalizacji budynków bez-
po[rednio przy granicy dziaEki budowlanej oraz w 
odlegEo[ci 1,50 m i większej od granicy dziaEki bu-
dowlanej;

2) ustala się kąt nachylenia gEównych poEaci da-
chowych:

a) od 30 stopni do 45 stopni ｠ dla zabudowy na 
terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
UK, UW, UO, US, USZ, USO,

b) do 45 stopni ｠ dla zabudowy na terenach ozna-
czonych symbolami przeznaczenia UZ, UP;

3) ustala się symetryczne nachylenie i równą dEu-
go[ć gEównych poEaci dachowych ;

4) Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia UP i UK ustala się pokrycie dachów dachów-
ką ceramiczną, materiaEami dachówkopodobnymi 
lub blachą w palecie kolorów naturalnych od brązu 
do ceglastej czerwieni;

5) Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia UP i UK ustala się kolorystykę elewacji 
zawierającą się w palecie kolorów pastelowych od 
bieli do brązu oraz odcieni szaro[ci, przy czym w 
czę[ci cokoEowej dopuszcza się stosowanie mate-
riaEów w odcieniach czerwieni;

6) zakazuje się stosowania materiaEów elewacyj-
nych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, ta-
kich jak siding;

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

8) zakazuje się budowy ogrodzeG peEnych oraz 
z prefabrykowanych elementów relbetowych w li-
niach rozgraniczających terenu komunikacji drogo-
wej.

§70. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO 
ustala się następujące wskapniki liczbowe dotyczą-
ce warunków, zasad i standardów ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kardej 
dziaEki budowlanej:



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 76 ｠ 7263 ｠ Poz. 1469 

1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy:

a) 2,0 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UP;

b) 0,5 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UK, UW, UZ, UO, UZ, US, 
USO;

c) 0,2 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia USZ;

d) 1,5 ｠ dla zabudowy na terenie oznaczonym 
symbolem terenu UZ1;

e) 1,0 ｠ dla zabudowy na terenie oznaczonym 
symbolem terenu UZ2;

2) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych:
a) 2 oraz poddasze urytkowe ｠ dla zabudowy na 

terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
UP, UK, UW, UO,

b) 1 oraz poddasze urytkowe ｠ dla zabudowy na 
terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
US, USZ, USO,

c) 6 ｠ dla zabudowy na terenie oznaczonym sym-
bolem terenu UZ1;

d) 4 ｠ dla zabudowy na terenie oznaczonym sym-
bolem terenu UZ2;

3) maksymalna wysoko[ć budynku od poziomu 
terenu do najwyrej poEoronego elementu dachu:

a) 15 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UP, UK, UO;

b) 13 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia US, USO;

c) 11 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia USZ;

d) 24 m ｠ dla zabudowy na terenie oznaczonym 
symbolem terenu UZ1;

e) 17 m ｠ dla zabudowy na terenie oznaczonym 
symbolem terenu UZ2;

4) maksymalna wysoko[ć posadowienia parteru 
｠ 0,6m.

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 
kardej dziaEce budowlanej:

a) 30% ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UK;

b) 40% ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UW, UZ, UO, US;

c) 50% ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia USZ, USO;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy na kardej 
dziaEce budowlanej:

a) 50% ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UK, UW, UO, US;

b) 30% ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UZ, USO;

c) 15% ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia USZ;

7) maksymalna dEugo[ć elewacji poszczególnych 
budynków:

a) 130 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia UZ, UO, US;

b) 60 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UP, UK, UW, USO;

c) 40 m ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia USZ;

8) maksymalna powierzchnia sprzedary obiektów 
handlowych:

a) 200 m2 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia UP;

b) 100 m2 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia UK, UW, UZ, UO, 
US, USZ, USO;

9) maksymalna wysoko[ć ogrodzenia ｠ 160 cm, 
przy czym dopuszcza się większą jereli jest związa-
na z obiektem sportowym;

10) minimalna powierzchnia prze[witów na kar-
dym metrze bierącym ogrodzenia ｠ 75%, przy czym 
dopuszcza się mniejszą od strony terenów oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia KDG.

§71. Na czę[ci terenów oznaczonych symbolami 
terenów UO10, US2 poEoronych w obszarze bez-
po[redniego zagrorenia powodzią ｠ zasięg wielkiej 
wody o prawdopodobieGstwie 1% obowiązują prze-
pisy szczegóEowe z zakresu gospodarki wodnej oraz 
zakaz lokalizowania nowych budynków.

§72. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia UP, UK, UW, UZ, UO, US, USZ, USO 
ustala się stawkę procentową, sEurącą naliczeniu 
jednorazowej opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci w związku z uchwaleniem planu, w wy-
soko[ci 5%.

RozdziaE 5
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów rolnych oznaczonych symbolem przezna-
czenia R

§73. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznacze-
nia R przeznacza się na tereny rolne.

2. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia R dopuszcza się realizację i utrzymanie 
infrastruktury takiej jak: infrastruktura techniczna, 
doj[cia i dojazdy.

3. Na terenach oznaczonych symbolami terenu R3 
i R4 dopuszcza się wprowadzanie zalesieG następu-
jących gruntów rolnych:

1) terenów zadrzewieG,
2) gruntów zdegradowanych.

§74. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia R zakazuje się:

1) lokalizowania zabudowy;
2) tymczasowego zagospodarowania terenów;
3) lokalizowania usEug uciąrliwych.

§75. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia R ustala się stawkę procentową, sEurą-
cą naliczeniu jednorazowej opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci w związku z uchwaleniem 
planu, w wysoko[ci 5%.
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RozdziaE 6
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa te-

renów zabudowy zagrodowej i usEug oznaczonych 
symbolem przeznaczenia RMU

§76. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznacze-
nia RMU przeznacza się na realizację i utrzymanie 
zabudowy zagrodowej i usEug nieuciąrliwych.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia RMU dopuszcza się realizację i utrzymanie 
oraz infrastruktury takiej jak: garare, budynki gospo-
darcze, miejsca postojowe, infrastruktura technicz-
na, doj[cia i dojazdy, ogrodzenia i maEa architektura.

§77. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia RMU zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, 
za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania te-
renów do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrod-
niczych oraz zagospodarowania w formie terenów 
zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zain-
westowania kubaturowego do czasu zagospodaro-
wania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usEug uciąrliwych oraz stacji dia-
gnostycznych, myjni samochodowych i stacji auto-
gaz.

§78. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia RMU nowowydzielane dziaEki budow-
lane powinny speEniać następujące wymagania:

1) powierzchnia dziaEki budowlanej ma być nie 
mniejsza nir ｠ 1500 m2;

2) kąt poEorenia granic dziaEek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego ma wynosić od 60 
stopni do 90 stopni;

3) szeroko[ć frontu dziaEki budowlanej ma być nie 
mniejsza nir ｠ 30 m;

4) dziaEka będzie miaEa zapewnione: dostęp do 
drogi publicznej, morliwo[ć przyEączenia do sieci in-
frastruktury technicznej oraz morliwo[ć wydzielenia 
miejsc do wEa[ciwego magazynowania odpadów.

2. Dopuszcza się inny kąt poEorenia granic dzia-
Eek budowlanych, mniejszą powierzchnię dziaEek 
budowlanych i inną szeroko[ć frontu dziaEek bu-
dowlanych nir okre[lona w ust. 1, dla dziaEek bu-
dowlanych istniejących i wydzielanych:

1) w oparciu o linie rozgraniczające tereny o rór-
nym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospo-
darowania, istniejące granice dziaEek lub propono-
wane w planie granice dziaEek budowlanych;

2) dla budynków istniejących przed uchwaleniem 
planu;

3) dla potrzeb lokalizacji urządzeG infrastruktury 
technicznej.

§79. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia RMU ustala się następujące szczegóEowe 
warunki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się morliwo[ć realizacji budynków 

mieszkalnych wyEącznie w formie budynków wol-
nostojących:

2) ustala się morliwo[ć realizacji usEug w formie 
budynków wolnostojących lub w wydzielonych czę-
[ciach budynków mieszkalnych;

3) dopuszcza się morliwo[ć lokalizacji budynków 
[cianą zewnętrzną bez otworów bezpo[rednio przy 
granicy dziaEki budowlanej, pod warunkiem, re na 
dziaEce sąsiedniej istnieje budynek zlokalizowany 
bezpo[rednio przy tej granicy;

4) ustala się morliwo[ć lokalizacji budynków go-
spodarczych i gararowych bezpo[rednio przy gra-
nicy dziaEki budowlanej oraz w odlegEo[ci 1,50 m i 
większej od granicy dziaEki budowlanej;

5) ustala się kąt nachylenia gEównych poEaci da-
chowych :

a) dla zabudowy mieszkaniowej ｠ od 30 stopni do 
45 stopni;

b) dla zabudowy usEugowej i gospodarczej ｠ do 
45 stopni;

6) ustala się symetryczne nachylenie gEównych 
poEaci dachowych , przy czym dopuszcza się rórną 
dEugo[ć gEównych poEaci dachowych ;

7) zakazuje się stosowania materiaEów elewacyj-
nych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, ta-
kich jak siding;

8) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrasto-
wej kolorystyki elewacji budynków i dachu;

9) ustala się realizację podmurówki ogrodzeG na 
równi z powierzchnią terenu lub wykonanie otwo-
rów w podmurówce jako przej[ć dla drobnych zwie-
rząt;

10) zakazuje się budowy ogrodzeG peEnych oraz 
z prefabrykowanych elementów relbetowych w li-
niach rozgraniczających terenu komunikacji drogo-
wej.

§80. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia RMU ustala się następujące wskapniki 
liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu dla kardej dziaEki budowlanej:

1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 0,4;

2) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych:
a) 1 oraz poddasze urytkowe ｠ dla zabudowy 

mieszkaniowej i usEugowej;
b) 2 ｠ dla zabudowy gospodarczej;
3) maksymalna wysoko[ć budynku od poziomu 

terenu do najwyrej poEoronego elementu dachu:
a) 9 m ｠ dla zabudowy mieszkaniowej;
b) 10,5 m ｠ dla zabudowy usEugowej;
c) 7 m ｠ dla zabudowy gospodarczej;
4) maksymalna wysoko[ć elewacji frontowej:
a) 4 m ｠ dla zabudowy mieszkaniowej i usEugo-

wej;
b) 7 m ｠ dla zabudowy gospodarczej;
5) maksymalna wysoko[ć posadowienia parteru 

｠ 0,6 m;
6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 
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kardej dziaEce budowlanej ｠ 40%;
7) maksymalna powierzchnia zabudowy na kardej 

dziaEce budowlanej ｠ 30%;
8) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedyn-

czego budynku ｠ 500 m2;
9) maksymalna powierzchnia sprzedary obiektów 

handlowych ｠ 200 m2;
10) maksymalna wysoko[ć ogrodzenia ｠ 160 cm;
11) minimalna powierzchnia prze[witów na kar-

dym metrze bierącym ogrodzenia ｠ 75%, przy czym 
dopuszcza się mniejszą od strony terenów oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia KDG.

§81. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia RMU ustala się stawkę procentową, sEu-
rącą naliczeniu jednorazowej opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci w związku z uchwaleniem 
planu, w wysoko[ci 20%.

RozdziaE 7
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów obiektów produkcyjnych, skEadów i maga-
zynów oznaczonych symbolami przeznaczenia PI, P

§82. 1. Tereny oznaczone symbolami przezna-
czenia PI przeznacza się na realizację i utrzymanie 
obiektów produkcyjnych, skEadów i magazynów in-
tensywnie zagospodarowanych.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia P 
przeznacza się na realizację i utrzymanie obiektów 
produkcyjnych, skEadów i magazynów.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia PI, P dopuszcza się realizację i utrzymanie 
usEug nieuciąrliwych, w tym hoteli i usEug uciąrli-
wych oraz infrastruktury takiej jak: budynki admini-
stracyjne, stacje paliw, warsztaty, garare, budyn-
ki gospodarcze, miejsca postojowe, infrastruktura 
techniczna, doj[cia i dojazdy, ogrodzenia i maEa ar-
chitektura.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia P dopuszcza się realizację i utrzymanie par-
kingów dla samochodów cięrarowych o wadze po-
wyrej 16 ton.

§83. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia PI, P zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, 
za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania te-
renów do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrod-
niczych oraz zagospodarowania w formie terenów 
zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zain-
westowania kubaturowego do czasu zagospodaro-
wania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania funkcji mieszkaniowej.

§84. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia PI, P nowowydzielane dziaEki budow-
lane powinny speEniać następujące wymagania:

1) powierzchnia dziaEki budowlanej ma być nie 
mniejsza nir:

a) 5 000 m2 ｠ dla zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia PI;

b) 20 000 m2 ｠ dla zabudowy na terenach ozna-
czonych symbolami przeznaczenia P;

2) kąt poEorenia granic dziaEek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego ma wynosić od 60 
stopni do 90 stopni;

3) dziaEka będzie miaEa zapewnione: dostęp do 
drogi publicznej, morliwo[ć przyEączenia do sieci in-
frastruktury technicznej oraz morliwo[ć wydzielenia 
miejsc do wEa[ciwego magazynowania odpadów.

2. Dopuszcza się inny kąt poEorenia granic dzia-
Eek budowlanych, mniejszą powierzchnię dziaEek 
budowlanych nir okre[lona w ust.1, dla dziaEek bu-
dowlanych istniejących i wydzielanych:

1) w oparciu o linie rozgraniczające tereny o rór-
nym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospo-
darowania, istniejące granice dziaEek lub propono-
wane w planie granice dziaEek budowlanych;

2) dla budynków istniejących przed uchwaleniem 
planu;

3) dla potrzeb lokalizacji urządzeG infrastruktury 
technicznej;

4) dla potrzeb lokalizacji stacji paliw.

§85. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia PI, P ustala się następujące szczegóEowe 
warunki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się morliwo[ć lokalizacji budynków bez-
po[rednio przy granicy dziaEki budowlanej oraz w 
odlegEo[ci 1,50 m i większej od granicy dziaEki bu-
dowlanej;

2) ustala się symetryczne nachylenie gEównych 
poEaci dachowych , przy czym dopuszcza się rórną 
dEugo[ć gEównych poEaci dachowych;

3) zakazuje się stosowania materiaEów elewacyj-
nych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, ta-
kich jak siding;

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

§86. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia PI, P ustala się następujące wskapniki 
liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu dla kardej dziaEki budowlanej:

1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 0,6;

2) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych:
a) 1 ｠ dla zabudowy produkcyjnej, warsztatowej, 

gospodarczej i gararowej;
b) 2 ｠ dla zabudowy biurowej;
3) maksymalna wysoko[ć budynku od poziomu 

terenu do najwyrej poEoronego elementu dachu ｠15 
m;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 
kardej dziaEce budowlanej:

a) 20% ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia PI;
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b) 30% ｠ dla zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia P;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy na kardej 
dziaEce budowlanej ｠ 40%;

6) maksymalna dEugo[ć elewacji poszczególnych 
budynków ｠ 100 m;

7) maksymalna powierzchnia sprzedary obiektów 
handlowych ｠ 2000 m2:

§87. Na czę[ci terenu oznaczonego symbolem te-
renu P4 poEoronej w obszarze bezpo[redniego zagro-
renia powodzią ｠ zasięg wielkiej wody o prawdopo-
dobieGstwie 1% obowiązują przepisy szczegóEowe z 
zakresu gospodarki wodnej oraz zakaz lokalizowania 
nowych budynków.

§88. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia PI, P ustala się stawkę procentową, sEu-
rącą naliczeniu jednorazowej opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci w związku z uchwaleniem 
planu, w wysoko[ci 20%.

RozdziaE 8
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów zie-

leni i wód oznaczonych symbolami przeznaczenia 
ZP, ZD, ZCZ, ZL, ZN, WS

§89. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznacze-
nia ZP przeznacza się na realizację i utrzymanie te-
renów zieleni urządzonej.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZD 
przeznacza się na realizację i utrzymanie terenów 
ogródków dziaEkowych.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
ZCZ przeznacza się na utrzymanie terenów cmenta-
rzy zamkniętych.

4. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZL 
przeznacza się na realizację i utrzymanie terenów 
lasów.

5. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZN 
przeznacza się na utrzymanie terenów urytków zie-
lonych, Eąk i pastwisk.

6. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
WS przeznacza się na realizację i utrzymanie tere-
nów wód powierzchniowych.

7. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia ZP, ZD, ZCZ, ZL, ZN, WS dopuszcza się re-
alizację i utrzymanie infrastruktury takiej jak: infra-
struktura techniczna, doj[cia i dojazdy, ogrodzenia i 
maEa architektura.

8. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia ZP dopuszcza się realizację i utrzymanie 
usEug nieuciąrliwych z zakresu gastronomii, rekre-
acji, kultury oraz [cierek rowerowych.

9. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia ZD dopuszcza się realizację i utrzymanie in-
frastruktury towarzyszącej takiej jak: aleje i drogi 
ogrodowe, parkingi, place gospodarcze, tereny re-
kreacyjne i sportowe, ogródki jordanowskie, sani-
tariaty.

10. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia ZL, ZN, WS dopuszcza się realizację i utrzy-
manie urządzeG obsEugi turystycznej oraz innych 
urządzeG rekreacji bez obiektów kubaturowych.

§90. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia ZP, ZD, ZCZ, ZL, ZN, WS zakazuje 
się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, 
za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania te-
renów do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrod-
niczych oraz zagospodarowania w formie terenów 
zieleni miejskiej urządzonej, nie wymagających zain-
westowania kubaturowego do czasu zagospodaro-
wania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usEug uciąrliwych;
3) lokalizowania zabudowy, za wyjątkiem:
a) obiektów usEugowych z zakresu gastronomii, 

rekreacji, kultury o powierzchni do 30 m2 w ilo[ci 
do 2 na kardy teren oznaczony symbolem przezna-
czenia ZP;

b) altan o wysoko[ci do 5 m na terenach oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia ZD.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia ZL zakazuje się utrzymania i lokalizacji innych 
obiektów nir budynki i budowle sEurące gospodar-
ce le[nej, obronno[ci lub bezpieczeGstwu paGstwa, 
oznakowaniu nawigacyjnemu, geodezyjnemu, 
ochronie zdrowia, urządzenia sEurące turystyce oraz 
obiekty Eączno[ci publicznej dopuszczone na grun-
tach le[nych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§91. Na czę[ci terenów oznaczonych symbolami 
przeznaczenia ZP, ZD poEoronych w obszarze bez-
po[redniego zagrorenia powodzią ｠ zasięg wielkiej 
wody o prawdopodobieGstwie 1% obowiązują prze-
pisy szczegóEowe z zakresu gospodarki wodnej oraz 
zakaz lokalizowania nowych budynków.

§92. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia ZP, ZD, ZCZ, ZL, ZN, WS ustala się staw-
kę procentową, sEurącą naliczeniu jednorazowej 
opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w 
związku z uchwaleniem planu, w wysoko[ci 5%.

RozdziaE 9
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów ko-

munikacji oznaczonych symbolami przeznaczenia 
KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, KDR, KDW, KDPP

§93. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznacze-
nia KDG przeznacza się na utrzymanie i realizację 
dróg publicznych klasy drogi gEównej.

2. Na terenach oznaczonych symbolami tere-
nu KDG2, KDG3, KDG4, KDG5, KDG6, KDG11, 
KDG12 dopuszcza się zmianę klasy ulicy na klasę 
drogi zbiorczej po skierowaniu szlaku drogi krajowej 
na obwodnicę miasta Dukowa i zmianie kategorii 
drogi na powiatową lub gminną

3. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG7 
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dopuszcza się zmianę klasy ulicy na klasę drogi 
zbiorczej po skierowaniu szlaku drogi wojewódzkiej 
na obwodnicę miasta Dukowa i zmianie kategorii 
drogi na powiatową lub gminną

4. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
KDZ przeznacza się na utrzymanie i realizację dróg 
publicznych klasy drogi zbiorczej.

5. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
KDL przeznacza się na utrzymanie i realizację dróg 
publicznych klasy drogi lokalnej.

6. Tereny oznaczone symbolami KDD przeznacza 
się na utrzymanie i realizację dróg publicznych klasy 
drogi dojazdowej.

7. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
KDPJ przeznacza się na utrzymanie i realizację dróg 
o charakterze ciągu pieszo-jezdnego.

8. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
KDR przeznacza się na utrzymanie i realizację dróg 
rowerowych.

9. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
KDW przeznacza się na utrzymanie i realizację ko-
munikacji wewnętrznej.

10. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
KDPP przeznacza się na przeznacza się na utrzyma-
nie i realizację placów miejskich.

11. Na terenach komunikacji ustala się następu-
jące szeroko[ć terenu w liniach rozgraniczających, 
ustala się zmiany tej szeroko[ci zgodnie z rysunkiem 
planu:

1) 30 m ｠ na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDG;

2) 24 m ｠ na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDZ;

3) 15 m ｠ na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDL;

4) 12 m ｠ na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDD;

5) 8 m ｠ na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDPJ i KDW;

6) 5 m ｠ na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDR;

§94. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, KDR, 
KDW, KDPP zakazuje się wprowadzania wszelkich 
urządzeG i zabudowy nie związanej z przeznacze-
niem terenu za wyjątkiem:

1) infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem 
wymagaG okre[lonych w §35,

2) urządzeG systematycznej regulacji wód oraz 
urządzeG przeciwpowodziowych,

3) reklam, z uwzględnieniem wymagaG okre[lo-
nych w §7,

4) obiektów maEej architektury.
2. Zakazuje się przekraczania elementami ogro-

dzenia linii rozgraniczających terenów oznaczonych 
symbolami przeznaczenia KDGP, KDG, KDZ, KDL, 
KDD, KDPJ, KDR, KDW, KDPP; nakazuje się, aby 
caEa konstrukcja ogrodzenia znajdowaEa się w obrę-
bie terenu sąsiadującego z drogą.

3. Na terenach KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, 
KDR, KDW, KDPP ustala się maksymalną wysoko[ć 
wszelkich obiektów budowlanych - 12 m.

4. Na terenach KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, 
KDW, KDPP dopuszcza się zachowanie istniejących 
zjazdów do zabudowy.

§95. 1. Na terenach oznaczonych symbolami te-
renu KDG1, KDG2. KDG3, KDG4, KDG5, KDG6, 
KDG7, KDG8, KDG11, KDG12, KDG13 nalery 
utrzymać lub lokalizować ulice jednojezdniowe o ru-
chu dwukierunkowym.

2. Na terenach oznaczonych symbolami terenu 
KDG9, KDG10 nalery utrzymać lub lokalizować uli-
ce dwujezdniowe.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia KDG zakazuje się lokalizacji skrzyrowaG poza 
wymienionymi w ust. od 4 do 17 oraz istniejących 
skrzyrowaG, uwzględnionych w projektach prze-
budowy dróg, do czasu budowy docelowego ukEa-
du drogowego umorliwiającego rezygnację z tych 
skrzyrowaG.

4. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG1 
(ulica Siedlecka) dopuszcza się utrzymanie:

1) skrzyrowania z ulicą Armii Krajowej poEoroną 
na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL3;

2) skrzyrowania z ulicą GaEczyGskiego poEoroną 
na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL12;

3) skrzyrowania z ulicą Broniewskiego poEoroną 
na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL13;

4) skrzyrowania z ulicą BaczyGskiego poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDD82.

5. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG2 
(ulice Siedlecka i PiEsudskiego) dopuszcza się utrzy-
manie lub lokalizację:

1) skrzyrowania z ulicą Dawecką poEoroną na te-
renie oznaczonym symbolem terenu KDZ7;

2) skrzyrowania z ulicą poEoroną na terenie ozna-
czonym symbolem terenu KDD85;

3) skrzyrowania z ulicą Konstytucji 3 Maja poEoro-
ną na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL13 
i odnogą ulicy Siedleckiej poEoroną na terenie ozna-
czonym symbolem terenu KDL10;

4) skrzyrowania z Aleją Ko[ciuszki poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDZ2;

5) skrzyrowania z ulicą Dmocha poEoroną na tere-
nie oznaczonym symbolem terenu KDZ1.

6. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG3 
(ulica PiEsudskiego) dopuszcza się utrzymanie skrzy-
rowania z ulicą Stodolną poEoroną na terenie ozna-
czonym symbolem terenu KDL8;

7. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG4 
(ulica PiEsudskiego) dopuszcza się utrzymanie:

1) skrzyrowania z ulicą Czerwonego Krzyra po-
Eoroną na terenie oznaczonym symbolem terenu 
KDL20;

2) skrzyrowania z ulicą SpóEdzielczą poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDPJ53 do 
czasu zmiany organizacji ruchu i lokalizacji skrzyro-
wania ulicy PiEsudskiego z ulicą Chopina poEoroną 
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na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL21;
3) skrzyrowania z ulicą Warszawską poEoroną na 

terenie oznaczonym symbolem terenu KDG6 i do-
puszczenie wlotu ulicy Chopina poEoroną na terenie 
oznaczonym symbolem terenu KDL21 po skierowa-
niu szlaku dróg krajowych na obwodnicę Dukowa i 
zmianie klasy ulic Warszawskiej i PiEsudskiego na 
klasę drogi zbiorczej;

8. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG5 
(ulica WyszyGskiego) dopuszcza się utrzymanie:

1) skrzyrowania z ulicą Zdanowskiego poEoroną 
na terenie oznaczonym symbolem terenu KDL22;

2) skrzyrowania z ulicą Międzyrzecką poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDG7 i ulica 
Lewickiego poEoroną na terenie oznaczonym sym-
bolem terenu KDD32;

3) skrzyrowania z ulicą Farną na terenie oznaczo-
nym symbolem terenu KDD56;

4) skrzyrowania z ulicą Browarną poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDD37 i uli-
cą Laskowskiego poEoroną na terenie oznaczonym 
symbolem terenu KDD55;

5) skrzyrowania z ulicą Partyzantów poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDL24 i uli-
cą Cieszkowizna poEoroną na terenie oznaczonym 
symbolem terenu KDZ10.

9. Na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG6 
(ulica Warszawska) dopuszcza się utrzymanie:

1) skrzyrowania z ulicą Browarną poEoroną na 
terenach oznaczonych symbolami terenu KDD30 i 
KDD31;

2) skrzyrowania z ulicą RogaliGskiego poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDL23;

3) skrzyrowania z ulicą Lipową poEoroną na tere-
nie oznaczonym symbolem terenu KDD33.

10. Na terenie oznaczonym symbolem terenu 
KDG7 (ulica Międzyrzecka) dopuszcza się utrzyma-
nie:

1) skrzyrowania z ulicą Staropijarską poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDL20 i ulicą 
KanaEową poEoroną na terenie oznaczonym symbo-
lem terenu KDD57;

2) skrzyrowania z ulicą Nowopijarską poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDL18;

3) skrzyrowania z ulicą poEoroną na terenie ozna-
czonym symbolem terenu KDD63;

4) skrzyrowania z ulicą Dmocha poEoroną na tere-
nie oznaczonym symbolem terenu KDZ1;

5) skrzyrowania z drogą wewnętrzną poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDW14;

6) skrzyrowania z ulicą 11 listopada poEoroną na 
terenach oznaczonych symbolami terenu KDL11 i 
KDD65;

7) skrzyrowania z ulicą Prusa poEoroną na terenie 
oznaczonym symbolem terenu KDL17 i ulicą Kor-
czaka poEoroną na terenie oznaczonym symbolem 
terenu KDD91;

11. Na terenie oznaczonym symbolem terenu 
KDG8 (ulica Międzyrzecka) dopuszcza się utrzyma-
nie:

1) skrzyrowania z ulicą PrzemysEową poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDG9;

2) skrzyrowania z ulicą Wójtostwo poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDZ9;

3) skrzyrowania z ulicą Dworcową poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDL22 do 
czasu realizacji wlotów do tunelu pod torami kole-
jowymi.

12. Na terenie KDG8 (ulica Międzyrzecka), na sty-
ku z terenem kolejowym, dopuszcza się realizację 
wlotów do tunelu pod torami kolejowymi.

13. Na terenie oznaczonym symbolem terenu 
KDG9 (ulica PrzemysEowa) dopuszcza się utrzyma-
nie lub lokalizację:

1) skrzyrowania z ulicą Korczaka poEoroną na 
terenach oznaczonych symbolami terenu KDD71 i 
KDD91;

2) skrzyrowania z ulicą Ks. Brzózki poEoroną na 
terenach oznaczonych symbolami terenu KDD72 i 
KDD89;

3) skrzyrowania z ulicą Ko[ciuszki poEoroną na 
terenach oznaczonych symbolami terenu KDZ2 i 
KDZ3;

4) skrzyrowania z ulicą Mickiewicza poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDL16;

5) skrzyrowania z ulicą Jana PawEa II poEoroną 
na terenach oznaczonych symbolami terenu KDZ5 
i KDZ6;

6) skrzyrowania z drogą poEoroną na terenie ozna-
czonym symbolem terenu KDW10;

7) skrzyrowania z ulicą Mickiewicza poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDD79;

8) dwóch odrębnych zjazdów z terenu oznaczone-
go symbolem terenu P1.

14. Na terenie oznaczonym symbolem terenu 
KDG10 (aleja Wojska Polskiego) dopuszcza się 
utrzymanie lub lokalizację:

1) skrzyrowania z ulicą Kazimierza Wielkiego po-
Eoroną na terenie oznaczonym symbolem terenu 
KDL4;

2) skrzyrowania z ulicą Staszica poEoroną na tere-
nie oznaczonym symbolem terenu KDL6;

3) skrzyrowania z ulicą poEoroną na terenie ozna-
czonym symbolem terenu KDD12;

4) skrzyrowania z ulicą Wrzosową poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDD15;

5) skrzyrowania z ulicą Dawecką poEoroną na tere-
nach oznaczonych symbolami terenu KDZ7 i KDZ8;

6) skrzyrowania z ulicą Armii Krajowej poEoroną 
na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD1;

7) skrzyrowania z ulicą Stodolną poEoroną na te-
renie oznaczonym symbolem terenu KDL8;

8) skrzyrowania z ulicą Parkową poEoroną na tere-
nach oznaczonych symbolami terenu KDL1 i KDL2;

9) skrzyrowania z ulicą poEoroną na terenie ozna-
czonym symbolem terenu KDD36;

10) skrzyrowania na prawe skręty z ulicą poEoroną 
na terenie oznaczonym symbolem terenu KDD37;

15. Na terenie oznaczonym symbolem terenu 
KDG11 (ulica Warszawska) dopuszcza się utrzyma-
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nie:
1) skrzyrowania z ulicą Parkową poEoroną na tere-

nie oznaczonym symbolem terenu KDL2;
2) skrzyrowania z ulicą StudziGskiego poEoroną na 

terenie oznaczonym symbolem terenu KDD35;
16. Na terenie oznaczonym symbolem terenu 

KDG12 (ulica Warszawska) dopuszcza się utrzyma-
nie:

1) skrzyrowania z aleją wojska Polskiego poEoroną 
na terenie oznaczonym symbolem terenu KDG10;

2) skrzyrowania z ulicą Objazdowa poEoroną na 
terenie oznaczonym symbolem terenu KDD37;

17. Na terenie oznaczonym symbolem terenu 
KDG13 (ulica Wschodnia) dopuszcza się utrzymanie 
lub lokalizację wiaduktu nad ciągiem pieszo-rowero-
wym poEoronym na terenach oznaczonych symbo-
lami terenu KDR13 i KDR14.

§96. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia KDZ, KDL, KDD nalery utrzymać lub 
lokalizować pojedyncze jezdnie o ruchu dwukie-
runkowym, przy czym na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia KDD dopuszcza się reali-
zację dróg bez wyodrębniania jezdni i chodników.

§97. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDPJ, KDR, KDW, KDPP ustala się 
zrórnicowanie kolorystyczne nawierzchni ciągów 
pieszych od nawierzchni przeznaczonych dla ruchu 
pojazdów.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia KDPJ, KDR, KDW, dopuszcza się jedynie do-
jazd do posesji, które nie mają dostępu do innych 
dróg publicznych.

3. Na terenie oznaczonym symbolem terenu 
KDPJ53 (ulica SpóEdzielcza) dopuszcza się zacho-
wanie utrzymanie lub lokalizowanie wydzielonej 
jezdni oraz zachowanie obecnej funkcji ulicy do cza-
su wprowadzenia zmian organizacji ruchu w jej re-
jonie.

4. Na terenach KDPP jezdnie powinny być lokali-
zowane tak aby zapewnić poEączenie i utrzymanie 
parametrów technicznych jezdni na ulicach przyle-
gEych.

5. Na terenach, na których wyznaczono pasy ru-
chu rowerowego dopuszcza się utrzymanie lub lo-
kalizację [cierki rowerowej lub pasa dla rowerów 
wydzielonego na jezdni.

6. Dopuszcza się wyznaczanie [cierek rowero-
wych lub pasów dla rowerów wydzielonych na jezd-
ni na terenach, na których nie wyznaczono pasów 
ruchu rowerowego.

§98. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, KDR, KDW, 
KDPP ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty z tytuEu wzrostu warto-
[ci nieruchomo[ci w związku z uchwaleniem planu, 
w wysoko[ci 5%.

RozdziaE 10
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 
terenów zaplecza komunikacji samochodowej 

oznaczonych symbolami przeznaczenia KSA, KSB, 
KSG, KSP

§99. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznacze-
nia KSA przeznacza się na utrzymanie i realizację 
dworca autobusowego i zaplecza komunikacji au-
tobusowej.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
KSB przeznacza się na utrzymanie i realizację stacji 
paliw.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
KSG przeznacza się na utrzymanie i realizację ga-
rary.

4. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 
KSP przeznacza się na utrzymanie i realizację par-
kingów.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia KSA, KSB, KSG, KSP dopuszcza się realiza-
cję i utrzymanie infrastruktury takiej jak: infrastruk-
tura techniczna, doj[cia i dojazdy, ogrodzenia i maEa 
architektura.

6. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia KSB, KSA oraz na terenie dziaEki ew. nr 
7796/2 na terenie oznaczonym symbolem terenu 
KSG1 dopuszcza się realizację i utrzymanie usEug 
nieuciąrliwych oraz infrastruktury takiej jak: miejsca 
postojowe.

7. W przypadku przeniesienia dworca autobuso-
wego na teren oznaczony symbolem terenu KSA2 
dopuszcza się urządzenie terenu oznaczonego sym-
bolem terenu KSA1 jako placu z elementami maEej 
architektury i zieleni.

§100. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia KSA, KSB, KSG, KSP zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, za 
wyjątkiem tymczasowego zagospodarowania w for-
mie terenów zieleni miejskiej urządzonej, nie wyma-
gających zainwestowania kubaturowego do czasu 
zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

2) lokalizowania usEug uciąrliwych oraz stacji dia-
gnostycznych, myjni samochodowych i stacji auto-
gaz na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia KSG, KSP; przy czym na terenie oznaczonym 
symbolem terenu KSG1 dopuszcza się lokalizowa-
nie usEug nieuciąrliwych na terenie dziaEki ew. nr 
7796/2;

3) lokalizowania zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia KSP;

4) lokalizowania funkcji mieszkaniowej.

§101. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia KSA, KSB, KSG dziaEki budowlane powin-
ny speEniać następujące wymagania dziaEka będzie 
miaEa zapewnione: dostęp do drogi publicznej, mor-
liwo[ć przyEączenia do sieci infrastruktury technicz-
nej oraz morliwo[ć wydzielenia miejsc do wEa[ciwe-
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go magazynowania odpadów.

§102. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia KSA, KSB, KSG, KSP ustala się nastę-
pujące szczegóEowe warunki, zasady i standardy 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) ustala się kąt nachylenia gEównych poEaci da-
chowych:

a) od 25 do 35 stopni - na terenie oznaczonym 
symbolem terenu KSA1;

b) od 30 do 45 stopni - na terenie oznaczonym 
symbolem terenu KSA2;

2) ustala się symetryczne nachylenie i równą dEu-
go[ć gEównych poEaci dachowych , z wyjątkiem ga-
rary na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia KSG;

3) zakazuje się stosowania materiaEów elewacyj-
nych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, ta-
kich jak siding;

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

5) zakazuje się budowy ogrodzeG peEnych oraz z 
prefabrykowanych elementów relbetowych.

§103. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia KSA, KSB, KSG, KSP ustala się nastę-
pujące wskapniki liczbowe dotyczące warunków, 
zasad i standardów ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu dla kardej dziaEki budow-
lanej:

1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy:

a) 2,0 ｠ na terenie oznaczonym symbolem terenu 
KSA1;

b) 0,6 ｠ na terenie oznaczonym symbolem terenu 
KSA2;

c) 0,4 ｠ dla zabudowy szeregowej na terenach 
oznaczonych symbolami przeznaczenia KSB;

2) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych:
a) 2 oraz poddasze urytkowe ｠ na terenie ozna-

czonym symbolem terenu KSA1;
b) 1 oraz poddasze urytkowe ｠ na terenie ozna-

czonym symbolem terenu KSA2;
c) 1 ｠ na terenach oznaczonych symbolami prze-

znaczenia KSB, KSG;
3) maksymalna wysoko[ć budynku od poziomu 

terenu do najwyrej poEoronego elementu dachu:
a) 12 m ｠ na terenie oznaczonym symbolem te-

renu KSA1,
b) 11 m ｠ na terenie oznaczonym symbolem te-

renu KSA2,
c) 11 m ｠ na terenach oznaczonych symbolami 

przeznaczenia KSB,
d) 5 m ｠ na terenach oznaczonych symbolami 

przeznaczenia KSG;
4) maksymalna wysoko[ć posadowienia parteru 

na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
KSA ｠ 0,3 m;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 

kardej dziaEce budowlanej ｠ 20%;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy na kardej 

dziaEce budowlanej na terenach oznaczonych sym-
bolami przeznaczenia KSA, KSB ｠ 40%:

7) maksymalna dEugo[ć elewacji poszczególnych 
budynków ｠ 100 m;

a) 65 m ｠ na terenie oznaczonym symbolem te-
renu KSA1,

b) 100 m ｠ na terenie oznaczonym symbolem te-
renu KSA2;

8) maksymalna wysoko[ć ogrodzenia ｠ 160 cm;
9) minimalna powierzchnia prze[witów na kardym 

metrze bierącym ogrodzenia ｠ 25%, przy czym do-
puszcza się mniejszą od strony terenów oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia KDG.

§104. Na czę[ci terenu oznaczonego symbolem 
terenu KSA2 poEoronej w obszarze bezpo[redniego 
zagrorenia powodzią ｠ zasięg wielkiej wody o praw-
dopodobieGstwie 1% obowiązują przepisy szczegó-
Eowe z zakresu gospodarki wodnej oraz zakaz lokali-
zowania nowych budynków.

§105. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KSB ustala się stawkę procento-
wą, sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty z ty-
tuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w związku z 
uchwaleniem planu, w wysoko[ci 20%.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia KSA, KSG, KSP ustala się stawkę procen-
tową, sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty z ty-
tuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w związku z 
uchwaleniem planu, w wysoko[ci 5%.

RozdziaE 11
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów 

infrastruktury technicznej oznaczonych symbolami 
przeznaczenia W, K, E, G

§106. 1. Tereny oznaczone symbolami przezna-
czenia E przeznacza się na realizację i utrzymanie 
infrastruktury technicznej ｠ elektroenergetyka.

2. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia G 
przeznacza się na realizację i utrzymanie infrastruk-
tury technicznej ｠ gazownictwo.

3. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia W 
przeznacza się na realizację i utrzymanie infrastruk-
tury technicznej - wodociągi

4. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia K 
przeznacza się na realizację i utrzymanie infrastruk-
tury technicznej ｠ kanalizacja.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia W, K, E, G zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, za 
wyjątkiem tymczasowego zagospodarowania w for-
mie terenów zieleni miejskiej urządzonej, nie wyma-
gających zainwestowania kubaturowego do czasu 
zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

2) wprowadzania wszelkich urządzeG, budowli i 
budynków a takre innej zabudowy i zagospodaro-
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wania nie związanego funkcjonalnie z przeznacze-
niem terenów.

§107. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia W, K, E, G dziaEki budowlane powinny 
speEniać następujące wymagania dziaEka będzie mia-
Ea zapewnione: dostęp do drogi publicznej, morli-
wo[ć przyEączenia do sieci infrastruktury technicznej 
oraz morliwo[ć wydzielenia miejsc do wEa[ciwego 
magazynowania odpadów.

§108. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia W, K, E, G ustala się następujące 
wskapniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i 
standardów ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu dla kardej dziaEki budowlanej:

1) maksymalna wysoko[ć budynku od poziomu 
terenu do najwyrej poEoronego elementu dachu ｠ 
11 m;

2) maksymalna dEugo[ć elewacji poszczególnych 
budynków ｠ 100 m.

§109. Na czę[ci terenów oznaczonych symbolami 
terenu W3, W5, K1 poEoronych w obszarze bez-
po[redniego zagrorenia powodzią ｠ zasięg wielkiej 
wody o prawdopodobieGstwie 1% obowiązują prze-
pisy szczegóEowe z zakresu gospodarki wodnej.

§110. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia W, K, E, G ustala się stawkę procento-
wą, sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty z ty-
tuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w związku z 
uchwaleniem planu, w wysoko[ci 5%.

DZIAD IV
PRZEPISY KOFCOWE

§111. W istniejącej zabudowie nie speEniającej 
wymagaG planu dopuszcza się remonty, przebudo-
wy oraz ewentualne odtworzenie przy zachowaniu 
istniejących gabarytów i funkcji budynków; przy 
czym odstępstwo to nie dotyczy zabudowy poEo-
ronej na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia: KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPJ, KDR, KDPP, 
WS.

§112. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczętych przed dniem wej[cia w 
rycie niniejszego planu, a nie zakoGczonych decyzją 
ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§113. UchwaEa podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz 
publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Du-
ków.

§114. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 
dni od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady 
Urszula Bancerz
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Zał>cznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/2011 z dnia 8 marca 2011r.  
Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków  
dla terenu połoconego w Łukowie pomiCdzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja RogaliMskiego, ul. Warszawsk>, terenem PKP. 
 
ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717  
ze zm.), Rada Miasta Łuków rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu: 
 

Lista uwag wniesionych do wyłoconego do publicznego wgl>du projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Łuków dla terenu połoconego w Łukowie pomiCdzy granicami 
administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, 

ul. Doktora Andrzeja RogaliMskiego, ul. Warszawsk>, terenem PKP, 
nieuwzglCdnionych przez Burmistrza Miasta Łuków 

RozstrzygniCcie uwagi przez RadC Miasta Łuków 

Lp. 

Oznaczenie 
nieruchomoWci, 
której dotyczy 

uwaga  
(adres, numer 
ewidencyjny 

działki, arkusz, 
obrCb) 

Przeznaczenie  
w planie (symbol) TreWć uwagi 

uwag
a 

uwzgl
Cdnio

na 

uwaga nieuwzglCdniona 

1.  

dz. ew. 6249/4 
przy  
ul. Stodolnej 5 
 
 

 KDPJ19 -  tereny 
dróg  
o charakterze ci>gu 
pieszo-jezdnego  
UD10 – teren usług 
drobnych 

Przeciwko wybudowaniu ci>gu 
pieszo-jezdnego od ul. Stodolnej w 
kierunku Krzny, przebiegaj>cego 
po posesji składaj>cych uwagC  

Wyznaczenie drogi w formie ci>gu pieszo-jezdnego jest konieczne dla przeprowadzenia przejWcia pieszego i Wciecki rowerowej, 
ł>cz>cych obszar zabudowy Wródmiejskiej z terenami zieleni parkowej projektowanymi  nad rzek> Krzn> (ZP2). Ponadto droga 
umocliwi dojazd do nowo wydzielanych działek budowlanych na zapleczu ul. Stodolnej, na terenach MNU26 i MNU28 oraz UD10. 
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 
Pozostała czCWć działki jest w projekcie planu wł>czona do terenu UD10, przeznaczonego na realizacjC i utrzymanie usług drobnych. 
Zapisy planu umocliwiaj> ucytkowanie oraz remonty i przebudowy z zachowaniem istniej>cych gabarytów i funkcji budynków.  

2.  

dz. ew. 7967/1  
i 7986/1  oraz 
7967/3  
i 7986/4 przy  
ul. Wójtostwo 
17A  
i ul. Wójtostwo 
16 
 

MNU69 - tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
i usług 
RMU2 - tereny 
zabudowy 
zagrodowej   
i usług 
 

b>danie usuniCcia napowietrznej 
przesyłowej energetycznej linii 
15kV dziel>cej wzdłuc na całej 
długoWci działki 7967/3 i 7986/4 – 
działka w pełni uzbrojona 
  

Przez teren działki biegnie istniej>ca linia Wredniego napiCcia dla której w projekcie planu wyznaczono granice stref ochronnych,  
w odległoWci 8 m od osi linii. KoniecznoWć wskazania układu linii Wredniego napiCcia wynika z opinii Wydziału Infrastruktury 
Lubelskiego UrzCdu Wojewódzkiego w Lublinie oraz z opinii PGE Dystrybucja S.A.  W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci 
zmiany projektu planu w tym zakresie. 
Plan nie zakazuje usuniCcia linii. W projekcie planu dopuszczono lokalizowanie  nowych budynków z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi pod warunkiem skablowania lub przeniesienia linii (§24 tekstu planu). 
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3.  

dz. ew. 7967/1  
i 7986/1 oraz 
7967/3  
i 7986/4 przy  
ul. Wójtostwo 
17A  
i ul. Wójtostwo 
16 
 

MNU69 - tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
i usług 
RMU2 - tereny 
zabudowy 
zagrodowej   
i usług 
 

Wniosek w trybie art. 36 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, o zamianC na inne 
działki bez przesyłowej linii 
energetycznej z pełn> 
nieograniczon> mocliwoWci> 
zabudowy mieszkaniowej  
o pełnym uzbrojeniu, dostCpem do 
drogi i podobnych walorach 
urbanistycznych (c>danie 
alternatywne w stosunku  
do zgłoszonego w pkt 1)  

 

Wniosek nie dotyczy ustaleM projektu planu. Zapisy art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym maj> 
zastosowanie dopiero po uchwaleniu planu. 
 

4.  

dz. ew. 7967/1  
i 7986/1  oraz 
7967/3  
i 7986/4 przy  
ul. Wójtostwo 
17A  
i ul. Wójtostwo 
16 
 

MNU69 - tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
i usług 
RMU2 - tereny 
zabudowy 
zagrodowej   
i usług 
 

Wniosek o umocliwienie 
osobistego udziału podczas 
omawiania wniosków przez 
Burmistrza, komisje rady i sesjC 
Rady Miasta Łuków. ProWba  
o poinformowanie składaj>cych 
uwagC o terminie sesji Rady 
poWwiCconej tym sprawom  
w terminie 7 dni. 

 

Wniosek nie dotyczy ustaleM projektu planu. MocliwoWci uczestniczenia osobistego mieszkaMców w czynnoWciach zwi>zanych  
z opracowywaniem planu miejscowego s> okreWlone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

5.  

dz. ew. 8717/3 
8717/16 
8717/4 
8717/11 
8717/12 
8717/13 
8717/14 
8717/15  
przy ul. Prusa 

Teren U13 – tereny 
usług 

ProWba o zmianC przeznaczenia 
działki  na mieszkaniowe. 

 

Przeznaczenie terenu działki oraz działek s>siednich  okreWlono w Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Łuków jako „tereny obiektów przemysłowych i usługowych” bez mocliwoWci wydzielania terenów zabudowy 
mieszkaniowej.  W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 
W projekcie planu znajduj> siC zapisy dopuszczaj>ce „remonty i przebudowy z zachowaniem  istniej>cych gabarytów i funkcji 
budynków”  nawet gdy funkcja planowanego terenu jest inna nic funkcja istniej>cego budynku. Zgodnie z tym zapisem istniej>cy 
budynek przy ul. Prusa 2 bCdzie mógł być zachowany, przebudowany i remontowany. 

6.  

dz. ew. 8348/2, 
8347przy  
ul. Cieszkowizna 

ZN3 - tereny 
ucytków zielonych, 
ł>k i pastwisk 

Wniosek o to, by działki były 
terenami zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług. 

 

ZasiCg terenów przeznaczonych pod zabudowC został precyzyjnie okreWlony w Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków.  Działka znajduje siC w obrCbie wyznaczonego w studium miasta korytarza 
ekologicznego na terenie zakwalifikowanym jako „tereny ucytków zielonych, ł>k i pastwisk”. Projekt planu został w tej formie 
uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Vrodowiska. W studium ustalono zakaz nowej zabudowy w obrCbie korytarzy 
ekologicznych. Przeznaczenie terenu i zakaz zabudowy ustalony w projekcie planu wynika ze studium miasta. Projekt planu został w 
tej formie pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Vrodowiska. W zwi>zku z powycszym nie ma 
mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 

7.  
8349/2 przy  
ul. Cieszkowizna 

KDL17 - tereny dróg 
klasy lokalnej 

Wniosek o to, by działki były 
terenami zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
i usług. 

 
Przez teren działki została wyznaczona  w Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków 
droga klasy lokalnej. Dla drogi został opracowany projekt koncepcyjny. Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie  
ze studium miasta i projektem koncepcyjnym. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie.  
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8.  

dz. ew. 10 808, 
10810,  10813,  
10865, 10871  
przy  
ul. Cieszkowizna  
 

ZN3 - tereny 
ucytków zielonych, 
ł>k i pastwisk 

1) b>danie zmiany przeznaczenia 
obszaru ZN3 na obszar rolny R. 

 

ZasiCg terenów przeznaczonych pod zabudowC został precyzyjnie okreWlony w Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków. Teren działki znajduje siC w obrCbie wyznaczonego w studium miasta korytarza 
ekologicznego na terenie zakwalifikowanym jako „tereny ucytków zielonych, ł>k i pastwisk”. W studium ustalono zakaz nowej 
zabudowy w obrCbie korytarzy ekologicznych. Przeznaczenie terenu i zakaz zabudowy ustalony w projekcie planu wynika ze 
studium miasta. Projekt planu został w tej formie pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Vrodowiska.    
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 
Na terenach ucytków zielonych, ł>k i pastwisk zgodnie z tekstem planu bCdzie dopuszczone tymczasowe wykorzystywanie terenów 
do produkcji rolnej lub gospodarstw ogrodniczych 

9.  

dz. ew. 10 808, 
10810,  10813,  
10865, 10871  
przy  
ul. Cieszkowizna 

KDL17 - tereny dróg 
klasy lokalnej 

b>danie zaprojektowania na 
drodze KDL17 od strony obszaru 
ZN3 ekranów wbudowanych  
i pasa drzew. 

 

Wniosek czCWciowo nieuwzglCdniony. Projektowana droga KDL17 bCdzie drog> klasy lokalnej. Przy tej klasie drogi rzadko buduje 
siC ekrany akustyczne. Zapisy planu nie wykluczaj> jednak realizacji takich obiektów, jeceli taka potrzeba wyniknie na etapie 
opracowywania projektu budowlanego. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie jest projektem 
budowlanym. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 

10.  

dz. ew. 10 808, 
10810,  10813,  
10865, 10871  
przy  
ul. Cieszkowizna 

KDL17 - tereny dróg 
klasy lokalnej 

b>danie przeprojektowania drogi 
KDL17 i oddalenie jej od obszaru 
ZN3 po działkach  
o nr 9775, 9776, i 9777. 

 

Przez teren działki została wyznaczona  w Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków 
droga klasy lokalnej. Dla drogi został opracowany projekt koncepcyjny. Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie ze 
studium miasta i projektem koncepcyjnym. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie.  

11.  

dz. ew. 10 808, 
10810,  10813,  
10865, 10871  
przy  
ul. Cieszkowizna 

KDL17- tereny dróg 
klasy lokalnej 

b>danie zaplanowania trasy drogi 
KDL17, aby przebiegała w linii 
prostej do ul. Cieszkowizna.  

Przez teren działki została wyznaczona  w Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków 
droga klasy lokalnej. Dla drogi został opracowany projekt koncepcyjny. Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie ze 
studium miasta i projektem koncepcyjnym. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie.  

12.  
dz. ew. 8300, 
10811,  10808   
przy  
ul. Cieszkowizna 

KDL17- tereny dróg 
klasy lokalnej 

Brak zgody aby trasa drogi 
KDL17 przechodziła przez działki  

Przez teren działki została wyznaczona  w Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków 
droga klasy lokalnej. Dla drogi został opracowany projekt koncepcyjny. Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie ze 
studium miasta i projektem koncepcyjnym. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie.  

13.  
dz. ew. 8300, 
10811,  10808   
przy  
ul. Cieszkowizna 

KDL17- tereny dróg 
klasy lokalnej 

Wniosek o uchylenie fragmentu 
studium miasta  

wniosek nie dotyczy ustaleM projektu planu i w zwi>zku z tym nie moce być rozpatrywany jako uwaga do planu.  

14.  

dz. ew. 8911/1   
przy  
ul. Warszawskiej  

MNU32– tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
i usług 

Wniosek o zmianC linii zabudowy 
od ul. Warszawskiej 

 

OdległoWć linii zabudowy od linii rozgraniczaj>cej terenu drogi krajowej, ulicy Warszawskiej, została wyznaczona w uzgodnieniu z 
Generalna Dyrekcj> Dróg Krajowych i Autostrad.  
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 

15.  

dz. ew. 8513 
przy  
ul. MiCdzyrzeckiej 
 
 

KSP4  - tereny 
parkingów 
MWS – tereny 
Wródmiejskiej 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej  
i usług 

Wniosek o ustalenie maksymalnej 
wysokoWci budynku od poziomu 
terenu: 17 m 

 

Maksymalna wysokoWć zabudowy ustalona dla innych działek s>siaduj>cych wynosi 12 m i została uzgodniona z Wojewódzkim 
UrzCdem Ochrony Zabytków. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 
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16.  

dz. ew. 8513 
przy  
ul. MiCdzyrzeckiej 
 
 

KSP4  - tereny 
parkingów  
MWS – tereny 
Wródmiejskiej 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
usług 

Wniosek o ustalenie maksymalnej 
wysokoWci elewacji frontowej od 
poziomu terenu: 17 m 

 

Maksymalna wysokoWć elewacji frontowej ustalona dla innych działek s>siaduj>cych wynosi 8 m i została uzgodniona  
z Wojewódzkim UrzCdem Ochrony Zabytków.  
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 

17.  

dz. ew. 8807/1  
przy  
ul. RogaliMskiego 

UZ1 - tereny usług 
zdrowia - szpitale 

ProWba o uwzglCdnienie 
wymaganej strefy ochronnej  
od budynku oddziału zakaanego, 
który oznaczono na zał>czonym 
rysunku liter> D. 

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nie wyznacza siC stref ochronnych od szpitali zakaanych.  
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 

18.  
dz. ew. 6212 
przy  
ul. Stodolnej 

KDD26 - tereny dróg 
klasy dojazdowej 

Brak zgody na przejWcie przez 
posesjC projektowanej w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
drogi. 

 
baden z właWcicieli działek, na których zaprojektowano drogC nie zgłosił uwagi dotycz>cej jej przebiegu. W zwi>zku z powycszym 
nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 

19.  

dz. ew. 
3347, 3358/2, 
3358/1, 
9760, 
3666/3  
przy  
ul. Wójtostwo 
 

KDD69- tereny dróg 
klasy dojazdowej 

Sprzeciw do projektowanego  
w planie miejscowym rozwi>zania 
przebiegu drogi KDD 69, 
poniewac teren,  
po którym miałaby przebiegać 
planowana droga jest w istocie 
terenem zalewowym. 

 

Droga została wytyczona zgodnie z treWci> wniosków złoconych do planu miejscowego. WiCkszoWć właWcicieli działek, na których 
zaprojektowano drogC nie zgłosiła uwag dotycz>cych jej przebiegu. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu 
planu w tym zakresie. 

20.  
dz. ew. 
3356  
przy  
ul. Wójtostwo 

KDD69- tereny dróg 
klasy dojazdowej 

Wniosek o przesuniCcie 
projektowanej drogi w kierunku 
rzeki Krzny o około 20 metrów.  

Droga została wytyczona zgodnie z treWci> wniosków złoconych do planu miejscowego. WiCkszoWć właWcicieli działek, na których 
zaprojektowano drogC nie zgłosiła uwag dotycz>cych jej przebiegu. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu 
planu w tym zakresie. 

21.  

dz. ew. 
8549 przy  
ul. Kwiatkowskiego 

KSP5 - tereny 
parkingów 

ProWba o zmianC przeznaczenia 
nieruchomoWci połoconej  
w rejonie ulic: Staropijarskiej, 
Kwiatkowskiego oraz Chopina  
z KSP5 na UP9 

 

Parking połocony w rejonie ulic: Staropijarskiej, Kwiatkowskiego oraz Chopina jest niezbCdny dla obsługi otaczaj>cej zabudowy, w 
tym s>du i szkoły. Na terenie znajduje siC takce postój taksówek i skwer. 
Dla umocliwienia rozbudowy budynku s>du zmieniono – zwiCkszono pole objCte liniami zabudowy. 

22.  

Teren przy  
ul. Popiełuszki 

U7 - tereny usług Wniosek o ustalenie  
dla obszaru oznaczonego  
w projekcie planu jako U7 
wskaanika intensywnoWci 
zabudowy na poziomie 2 

 

Wniosek czCWciowo nieuwzglCdniony. Znaczniejsza zmiana wskaanika intensywnoWci zabudowy wykraczałaby poza ustalenia 
Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków przyjCte dla terenów zabudowy usługowej i 
powodowała niemocnoWć zapewnienia na działkach budowlanych minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. 

23.  

Teren przy  
ul. Popiełuszki 

U7 - tereny usług Wniosek o ustalenie dla obszaru 
oznaczonego w projekcie planu 
jako U7 maksymalnej wysokoWci 
budynku od poziomu terenu  
17 m 

 

Wniosek czCWciowo nieuwzglCdniony. Znaczniejsza zmiana wysokoWci zabudowy wykraczałaby poza ustalenia Studium 
UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Luków przyjCte dla terenów zabudowy usługowej. 
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24.  

Teren przy  
ul. Popiełuszki 

U7 - tereny usług Wniosek o ustalenie dla obszaru 
oznaczonego w projekcie planu 
jako U7 maksymalnej wysokoWci 
elewacji frontowej od poziomu 
terenu 17 m 

 

W planie nie okreWla siC maksymalnej wysokoWci elewacji frontowej dla terenów usług.  
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 
 

25.  

dz. ew. 7641/8, 
7643/9, 7644/9,  
7641/7, 
7644/7 
przy ulicy  
ks. Popiełuszki  

UO4 - tereny usług 
oWwiaty 

Wniosek o zmianC klasyfikacji 
terenu z UO4 na U7 z 
zachowaniem parametrów 
proponowanych w punktach 2-7  

Teren działek nie jest własnoWci> autora uwagi. Na terenie działek znajduje siC szkoła.  
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 
 

26.  

dz. ew. 7641/8, 
7643/9, 7644/9,  
7641/7, 
7644/7 
przy ulicy  
ks. Popiełuszki 

UO4 - tereny usług 
oWwiaty 

Wniosek o zmianC klasyfikacji 
działek w projekcie planu 
stanowi>ce czCWć obszaru UO4  
na U7 z uwzglCdnieniem 
parametrów proponowanych  
w punktach 2-7 

 

Teren działek nie jest własnoWci> autora uwagi. Na terenie działek znajduje siC szkoła.  
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 
 

27.  

Teren ulicy  
ks. Popiełuszki 

KDG9 - tereny dróg 
klasy głównej 
 

Wniosek o ustanowienie pasa 
ruchu rowerowego przy  
ul. Ks. J. Popiełuszki na odcinku 
od ul. Jana Pawła II  
do Al. Tadeusza KoWciuszki  
po drugiej stronie ulicy  
w stosunku do projektu planu 

 

Połocenie symbolu oznaczaj>cego „pas ruchu rowerowego” na rysunku planu nie przesadza lokalizacji Wciecki rowerowej lub pasów 
wydzielonych na jezdni we wskazanym na rysunku miejscu, a jedynie w granicach danego terenu, tak wiCc decyzja o lokalizacji 
Wciecki rowerowej lub pasów na jezdni zapadnie na etapie projektu budowlanego. 
 

28.  

8808/18, 
8808/19, 
8808/20, 
8808/21  
przy ulicy 
Partyzantów 

MNU39 - tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
i usług 

Wniosek o korektC 
nieprzekraczalnej linii zabudowy 
na obszarze oznaczonym w 
projekcie planu MNU39, od strony 
północnej  
ul. Partyzantów.  

 

Zabudowa na terenie działek znajduje siC na granicy pasa drogowego. Wzdłuc całej ulicy Partyzantów linia zabudowy została 
wyznaczona w odległoWci ponad 4 m od północnej linii rozgraniczaj>cej ulicy. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany 
projektu planu w tym zakresie.  
Dla zabudowy istniej>cej przed uchwaleniem planu dopuszcza siC remonty, przebudowy oraz ewentualne odtworzenie. 

29.  

dz. ew. 7967/3, 
7986/4  
przy ulicy 
Wójtostwo 

MNU69 - tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
i usług 
RMU2 - tereny 
zabudowy 
zagrodowej i usług 

b>danie podania przepisów 
prawnych ustalaj>cych strefC 
ochronn> dla linii energetycznej 
przemysłowej 15 kV, która to 
przebiega przez działki  

wniosek nie dotyczy ustaleM projektu planu. Na pocz>tku tekstu planu s> podane podstawy prawne opracowania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego:  
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
- uchwała Nr XXVIII/198/2009 Rady Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu połoconego w Łukowie pomiCdzy granicami administracyjnymi 
miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja RogaliMskiego, ul. Warszawsk>, terenem PKP. 

30.  

dz. ew. 7967/3, 
7986/4  
przy ulicy 
Wójtostwo 

MNU69 - tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
i usług 
RMU2 - tereny 
zabudowy 
zagrodowej i usług 

b>danie zaprojektowania strefy 
ochronnej dla linii energetycznej 
15 kV w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego – zgodnie z jej 
tras> i budow> okreWlon> w w/w 
decyzji 

 

strefC ochronn> od linii elektroenergetycznej Wredniego napiCcia wyznaczono w oparciu o istniej>c> liniC Wredniego napiCcia,  
w odległoWci 8 m od osi linii. Przebieg linii i wielkoWć sfery ochronnej zostały pozytywnie zaopiniowane przez PGE Dystrybucja 
S.A. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 
Plan nie zakazuje usuniCcia lub przeniesienia linii. W projekcie planu dopuszczono lokalizowanie  nowych budynków z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi pod warunkiem skablowania  lub przeniesienia linii (§24 tekstu planu). 
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31.  

dz. ew. 7967/3, 
7986/4  
przy ulicy 
Wójtostwo 

MNU69 - tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
i usług 
RMU2 - tereny 
zabudowy 
zagrodowej i usług 

b>danie rozpatrzenia przez 
Burmistrza i Komisje Rady 
wszystkich złoconych wniosków 
przed podjCciem uchwały Rady 
Miasta zatwierdzaj>cej m.p.z.p.  
i zgodnie z k.p.a. powiadomienia 
b>daj>cych o sposobie 
rozpatrzenia sprawy. 

 

wniosek nie dotyczy ustaleM projektu planu. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 

32.  

dz. ew. 
7873/6  
przy ulicy 
Przemysłowej 

KDG9 - tereny dróg 
klasy głównej  
P1 - tereny obiektów 
produkcyjnych, 
składów  
i magazynów – teren 
działki  
nie objCty liniami 
zabudowy 

Brak zgody na przeznaczenie 
terenu ustalone w projekcie planu 

 

Teren działki znajduje siC pomiCdzy ulic> Przemysłow> klasy drogi głównej oraz terenem uci>cliwego zakładu przemysłowego. Linia 
zabudowy na terenie P1 została znacznie odsuniCta od linii rozgraniczaj>cej ulicy. Południowa czCWć działki została przeznaczona na 
poszerzenie ulicy, a czCWć znalazła siC  w pasie, w którym przewiduje siC lokalizowanie jedynie miejsc parkingowych i innych 
obiektów niekubaturowych i nie ma mocliwoWci lokalizowania zabudowy. 

33.  
Tereny  
przy ulicy 
Cieszkowizna 

KDL17 - tereny dróg 
klasy lokalnej 

b>danie, aby trasa drogi KDL17 
przebiegała w linii prostej do ul. 
Cieszkowizna i aby nie było na 
niej tyle zakrCtów 

 
Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie ze Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Łuków i projektem koncepcyjnym.  
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie.  

34.  
Tereny  
przy ulicy 
Cieszkowizna 

ZP10 - tereny zieleni 
urz>dzonej 

b>danie, aby droga była oddalona 
od granicy obszaru ogrodów 
działkowych o 20 m na całej 
długoWci obszaru ZP10 

 
Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie ze Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Łuków i projektem koncepcyjnym.  
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie.  

35.  

Tereny  
przy ulicy 
Cieszkowizna 

KDL17 - tereny dróg 
klasy lokalnej  

b>danie, aby wzdłuc odcinka drogi 
KDL17 od strony obszaru ZP10  
i ZN3 do drogi KDD51 
wybudować ekrany akustyczne w 
formie ogrodzenia oraz w formie 
ziemnej jako pas drzew (o 
szerokoWci około 20 m) 
zatrzymuj>cych i pochłaniaj>cych 
wibracje, hałas  
i metale ciCckie (…) aby z uwagi 
na zanieczyszczenia b>daj>cy nie 
byli zmuszeni ogrodów 
warzywnych zamienić na trawniki 

 

Wniosek czCWciowo nieuwzglCdniony. Projektowana droga KDL17 bCdzie droga klasy lokalnej. Przy tej klasie drogi rzadko buduje 
siC ekrany akustyczne. Zapisy planu nie wykluczaj> jednak realizacji takich obiektów, jeceli taka potrzeba wyniknie na etapie 
opracowywania projektu budowlanego. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie jest projektem 
budowlanym. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 

36.  

Tereny  
przy ulicy 
Cieszkowizna 

K1 - tereny 
infrastruktury 
technicznej - 
kanalizacja 
KDL17 - tereny dróg 
klasy lokalnej 

b>danie  zaplanowania miCdzy 
miejsk> oczyszczalni> – obszar K1 
a drog> KDL17 pasa zieleni  
w postaci cywopłotu     

Zapisy planu nie wykluczaj> lokalizacji w pasie projektowanej drogi KDL17 urz>dzania pasów zieleni w postaci cywopłotów, jeceli 
taka potrzeba wyniknie na etapie opracowywania projektu budowlanego. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego nie jest projektem budowlanym. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu  
w tym zakresie. 
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37.  

Tereny  
przy ulicy 
Cieszkowizna 

R3 - tereny rolne b>danie zaprojektowania drogi 
dojazdowej kategorii KDD 
równoległej do drogi KDD-52  
i jako przedłucenie drogi KDD-53, 
według zał>czonego szkicu 

 

Nie ma mocliwoWci wytyczenia drogi według zał>czonego szkicu, poniewac teren ten powinien pozostać według Studium 
UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków w ucytkowaniu rolniczym. 

38.  
Tereny  
przy ulicy 
Cieszkowizna 

KDL17 - tereny dróg 
klasy lokalnej 

b>danie zaplanowania trasy drogi 
KDL-17 tak, aby nie było tyle 
zakrCtów 

 
Projektowana droga KDL17 została wyznaczona zgodnie ze Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Łuków i projektem koncepcyjnym.  
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie.  

39.  

dz. ew. 8313/1  
przy ulicy 
Cieszkowizna 

KDD51 - tereny dróg 
klasy dojazdowej 

Wniosek o przesuniCcie 
planowanej drogi KDD 51  
w kierunku południowym tak, aby 
połowa szerokoWci projektowanej 
drogi była z działki a połowa  
z działek s>siadów. 

 

Droga została wytyczona zgodnie z treWci> wniosków złoconych do planu miejscowego. WiCkszoWć właWcicieli działek, na których 
zaprojektowano drogC nie zgłosiła uwag dotycz>cych jej przebiegu. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu 
planu w tym zakresie. 

40.  

dz. ew. 8663 
przy ulicy 
Browarnej 

KDPJ26 - tereny 
dróg  
o charakterze ci>gu 
pieszo-jezdnego 

Wniosek o likwidacjC na terenie 
KDPJ 26 ci>gu pieszo-jezdnego 
lub wyznaczenie linii zabudowy w 
linii rozgraniczaj>cej ci>gu pieszo-
jezdnego.  

 

Wniosek czCWciowo nieuwzglCdniony. Wyznaczenie drogi KDPJ26 w formie ci>gu pieszo-jezdnego o odpowiedniej szerokoWci 
(minimum 6 m z zapewnieniem odległoWci linii zabudowy od linii rozgraniczaj>cej minimum 1 m) jest konieczne dla 
przeprowadzenia przejWcia pieszego i Wciecki rowerowej, ł>cz>cych Rynek z parkiem nad rzek> Krzn> (ZP4).  
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie.  

41.  

Dz. ew. od 6293 
do 6354/2 przy 
ulicy Parkowej  
i Wojska 
Polskiego 

1) KDD38, KDD37- 
tereny dróg klasy 
dojazdowej 
 

Wniosek aby drogi KDD38  
i KDD 37 miały szerokoWć 10 m  

 

Wniosek czCWciowo nieuwzglCdniony. Odcinek drogi KDD37 biegn>cy poprzecznie do granic działek bCdzie podstawow> ulic> 
obsługuj>c> tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wyznaczone pomiCdzy ulic> Wojska Polskiego i torami PKP,  
w zwi>zku z powycszym nie mocliwoWci zmieniania jego szerokoWci.  

42.  

Dz. ew. od 6293 
do 6354/2 przy 
ulicy Parkowej  
i Wojska 
Polskiego 

KDD38, KDD37- 
tereny dróg klasy 
dojazdowej 
R1 - tereny rolne 
 

Uwaga dotycz>ca braku 
poł>czenia dróg KDD38 i KDD 37 

 

Nie ma mocliwoWci wytyczenia drogi ł>cz>cej projektowane drogi KDD38 i KDD 37, poniewac teren  ten powinien pozostać 
według Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków w ucytkowaniu rolniczym.  
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 

43.  

Dz. ew. od 6293 
do 6354/2 przy 
ulicy Parkowej  
i Wojska 
Polskiego 

KDD38, KDD37- 
tereny dróg klasy 
dojazdowej 
PI1,  PI2 - tereny 
obiektów 
produkcyjnych, 
składów  
i magazynów 
intensywnie 
zagospodarowanych  

Uwaga dotycz>ca sposobu 
poprowadzenia projektowanej 
drogi KDD37, w taki sposób,  
ce spowodowano koniecznoWć 
rozdrobnienia obszaru na 
niewielkie tereny   

Tereny nowej zabudowy obsługiwane przez projektowan> drogC KDD37 przeznaczono na realizacjC obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów intensywnie zagospodarowanych z mocliwoWci> lokalizowania ich na mniejszych działkach inwestycyjnych 
przez drobniejszych inwestorów. Taka decyzja planistyczna jest uzasadniona połoceniem terenu blisko centrum miasta. W planie 
miejscowym centralnej czCWci miasta nie przewiduje siC nowych terenów przeznaczonych na lokalizacjC ducych obiektów 
produkcyjnych, składowych i magazynowych. W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 

44.  

Dz. ew. od 6293 
do 6354/2 przy 
ulicy Parkowej  
i Wojska 
Polskiego 

5) R1 - tereny rolne 
 

Uwaga dotycz>ca dostCpu  
z dróg publicznych do terenu R1  

 

 DostCp do terenu R1 moce być zgodnie z projektem planu realizowany projektowanymi drogami KDD38, KDD37 oraz dojazdami 
wewnCtrznymi mocliwymi do wytyczania na terenach rolnych, zgodnie z zapisami tekstu planu. W zwi>zku z powycszym nie ma 
mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 
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45.  

Dz. ew. od 6293 
do 6354/2 przy 
ulicy Parkowej  
i Wojska 
Polskiego 

8) Granice stref 
ochronnych od 
gazoci>gów 
wysokiego ciWnienia 

Uwaga dotycz>ca utworzenia stref 
ochronnych od gazoci>gu 

 

ZasiCg sfery ochronnej został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieck> SpółkC Gazownictwa. W zwi>zku z powycszym nie ma 
mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 

46.  

Dz. ew. od 6293 
do 6354/2 przy 
ulicy Parkowej  
i Wojska 
Polskiego 

9.2) Obszar 
bezpoWredniego 
zagrocenia powodzi> 

Wniosek o dostosowanie kształtu 
terenu U1 i strefy zalewowej do 
kształtu i zasiCgu przedstawionego 
w studium   

Tereny bezpoWredniego zagrocenia powodzi> zostały precyzyjnie wyznaczone w „Studium dla potrzeb ochrony 
przeciwpowodziowej” sporz>dzonym dla rzeki Krzny przez Regionalny zarz>d Gospodarki Wodnej. Taki sam teren zagrocenia 
powodzi> wskazano  w Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków. ZasiCg obszarów 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi> wskazany w projekcie planu jest taki sam jak w w/w dokumentach i został uzgodniony  
z Regionalnym Zarz>dem Gospodarki Wodnej.  
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 

47.  

Dz. ew. od 6293 
do 6354/2 przy 
ulicy Parkowej  
i Wojska 
Polskiego 

11) KDR1 - tereny 
dróg rowerowych 

Uwaga dotycz>ca wyznaczenia 
pasa rowerowego 

 

Pas ruchu rowerowego wzdłuc rzeki Krzny prowadz>cy od WródmieWcia w kierunku zalewu i oWrodka rekreacyjnego Zimna Woda 
został na całej długoWci poprowadzony w bezpoWredniej bliskoWci rzeki jako odrCbny ci>g od układu ulic miejskich. W zwi>zku  
z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu jedynie na fragmencie.  

48.  

Dz. ew. od 6293 
do 6354/2 przy 
ulicy Parkowej  
i Wojska 
Polskiego 

12) R1 - tereny rolne 
 

Uwaga dotycz>ca braku 
poł>czenia ul. Objazdowej  
z ul. Parkow>  

Nie ma mocliwoWci wytyczenia drogi ł>cz>cej ulice Objazdow> i Parkow> poniewac czCWć terenu  połoconego pomiCdzy tymi 
ulicami powinna pozostać według Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków w 
ucytkowaniu rolniczym.  
W zwi>zku z powycszym nie ma mocliwoWci zmiany projektu planu w tym zakresie. 
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Zał>cznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/2011 z dnia 8 marca 2011r.  
Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków  
dla terenu połoconego w Łukowie pomiCdzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja RogaliMskiego, 
ul. Warszawsk>, terenem PKP. 
 
ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEb=  
DO ZADAL WŁASNYCH GMINY I INNEJ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 
PUBLICZNYCH, Rada Miasta Łuków rozstrzyga, co nastCpuje: 
 
Lp. INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 
 

SPOSÓB REALIZACJI * ZASADY FINANSOWANIA* 

Forma: 
1 - zadania 
krótkookresowe 
2 - zadanie 
wieloletnie 

Odpowiedzialni za realizacjC  
i współpracuj>cy: 
1-  burmistrz, 
2 - wykonawca, 
3 - pracownik urzCdu właWciwy 
do spraw infrastruktury 
4 - inne 

PROGNOZOWANE `RÓDŁA 
FINANSOWANIA 
1 - dochody własne, 
2 - dotacje,  
3 - kredyty, pocyczki  
4 - obligacje komunalne, 
5 – inne 

POTENCJALNY UDZIAŁ 
INNYCH INWESTORÓW  
W FINANSOWANIU ZADANIA 
1 - właWciciele nieruchomoWci 
2 - fundacje i organizacje 
wspomagaj>ce 
3 - inwestorzy zewnCtrzni 
4 - inne 

1. DROGI 
PUBLICZNE 

 WYKUP TERENÓW  1,2 1, 3, 4 1, 3, 5 - 
2.  BUDOWA  1,2 1, 2, 3 1, 2, 3, 5 1, 3, 4 
3. POZOSTAŁE 

  
 WODOCI=GI  1,2 1, 2, 3, 4 1, 3, 5 1, 3, 4 

4.  KANALIZACJA  1,2 1, 2, 3, 4 1, 3, 5 1, 3, 4 
5.  GOSPODARKA ODPADAMI  1,2 1, 2, 3 1, 3, 4, 5 1, 2, 3 
6.  ELEKTROENERGETYKA  1,2 1, 2, 3, 4 1, 3, 5 1, 4 
7.  GAZOWNICTWO  1,2 4 5 1, 4 
 
 


