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UCHWADA NR VIII/81/11

 RADY MIASTA PUDAWY

 z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｧPOBRZEqA WISDY CZ. 
Aｦ w PuEawach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., 
poz. 1591 z pópniejszymi zmianami), art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 
2003 r., poz. 717, z pópniejszymi zmianami), oraz 
uchwaEy Nr XLVI/425/10 Rady Miasta PuEawy z 
dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu ｧPobrzere WisEy 
cz. Aｦ w PuEawach, Rada Miasta PuEawy uchwala, 
co następuje: 

RozdziaE 1
Przepisy wprowadzające

§1. Stwierdza się zgodno[ć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami 
Studium UwarunkowaG i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Miasto PuEawy, za-
twierdzonym uchwaEą Nr XLVI/410/06 Rady Miasta 
PuEawy z dnia 25 maja 2006 r.

§2. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu ｧPobrzere 
WisEyｦ cz. A w PuEawach, zwaną dalej ｧplanemｦ, 
obejmującą dwa odrębne obszary:

1) ograniczony ulicami: H. KoEEątaja, Le[ną, Pia-
skową i 3-go Maja;

2) ograniczony: ulicą 6-go Sierpnia, terenem par-
kingu przy skrzyrowaniu ulic 6-go Sierpnia i S. Sta-
szica, ul. S. Staszica, ul. H. KoEEątaja i ul. J. PiEsud-
skiego wraz z pasem drogowym ul. J. PiEsudskiego 
od skrzyrowania z ul. Piaskową do mostu na Wi[le 
oraz czę[ci pasów drogowych ulic 4-go PuEku Pie-
choty WP i Czartoryskich.

§3. Integralną czę[cią planu jest niniejsza uchwaEa 
oraz następujące zaEączniki do uchwaEy:

1) ZaEącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;
2) ZaEącznik Nr 2 - okre[lenie sposobu rozpatrze-

nia uwag do projektu planu;
3) ZaEącznik Nr 3 - okre[lenie sposobu realizacji, 

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

§4. Plan okre[la:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnym przeznaczeniu, lub rórnych za-

sadach 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, oraz dóbr kultury wspóEczesnej;
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 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, a takre obsza-
rów szczególnego zagrorenia powodzią oraz obsza-
rów usuwania się mas ziemnych;

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, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 r.

RozdziaE 2
Ustalenia ogólne

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

1) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miasta PuEawy;

2) przepisach szczególnych - nalery przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć rysu-
nek wymieniony w §3 niniejszej uchwaEy;

4) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzch-
nię wydzieloną liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu;

5) wydzielenie wewnętrzne ｠ czę[ć terenu ozna-
czona symbolem;

6) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery przez 
to rozumieć powierzchnię, o której mowa w Rozpo-
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rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

7) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie, tzn. przekraczać 60% po-
wierzchni caEkowitej budynków o tym przeznacze-
niu, w Eącznej powierzchni wszystkich budynków 
zlokalizowanych na tym terenie;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe, a ich Eączny udziaE w zagospodaro-
waniu nie more przekraczać 40% caEkowitej po-
wierzchni budynków zlokalizowanych na tym tere-
nie;

9) usEugach ｠ nalery przez to rozumieć samodziel-
ne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budyn-
kach o innych funkcjach nir usEugowe i urządzenia 
sEurące dziaEalno[ci, której celem jest zaspokajanie 
potrzeb ludno[ci, a nie wytwarzającej bezpo[rednio, 
metodami przemysEowymi, dóbr materialnych. UsEu-
gi dzieli się na:

a) nieuciąrliwe - to jest usEugi, których uciąrliwo[ć 
nie wykracza poza granice wEasnej dziaEki i nie bę-
dące przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddzia-
Eywać na [rodowisko wymienionymi w obowiązu-
jących przepisach prawa, tj. inwestycji dla których 
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaEywaniu na 
[rodowisko nie jest ani nie musi być wymagany, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
z wyjątkiem okre[lonym w lit. c,

b) uciąrliwe - nie speEniające wyrej wymienionych 
wymogów, czyli usEugi, których uciąrliwo[ć wykra-
cza poza granice dziaEki oraz będące przedsięwzię-
ciami, dla których obowiązek sporządzenia raportu 
o oddziaEywaniu na [rodowisko jest lub more być 
wymagany, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi;

c) obsEugi pojazdów - nalery przez to rozumieć 
obiekty sEurące obsEudze pojazdów, w tym myjnie, 
stacje diagnostyki pojazdów, warsztaty naprawcze, 
punkty wymiany oleju, a takre obiekty do nich po-
dobne, nienalerące do przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko wymienionych w 
obowiązujących przepisach prawa, tj. nie ujętych w 
wykazie inwestycji, dla których obowiązek sporzą-
dzenia raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko jest 
lub more być wymagany, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi;

10) zabudowie mieszkaniowej ｠ nalery przez to 
rozumieć obiekty zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej lub jednorodzinnej;

11) infrastrukturze technicznej ｠ nalery przez to 
rozumieć urządzenia i sieci uzbrojenia techniczne-
go terenu w zakresie ciepEownictwa, gazownictwa, 
elektroenergetyki, zaopatrzenia w wodę i oczysz-
czania [cieków oraz telekomunikacji;

12) dziaEalno[ci uciąrliwej - nalery przez to ro-
zumieć dziaEalno[ć gospodarczą z zakresu usEug i 

produkcji obejmującą przedsięwzięcia mogące zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko wymienione w 
obowiązujących przepisach prawa, tj. przedsięwzię-
cia dla których obowiązek sporządzenia raportu o 
oddziaEywaniu na [rodowisko jest lub more być wy-
magany;

13) dziaEce inwestycyjnej - nalery przez to rozu-
mieć jedną lub kilka sąsiadujących ze sobą dzia-
Eek gruntu stanowiących nieruchomo[ć gruntową, 
której wielko[ć, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposarenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej speEniają wymogi realiza-
cji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów szczególnych;

14) wskapniku intensywno[ci zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć parametr urbanistyczny wyrarony 
jako iloraz powierzchni caEkowitej projektowanego 
budynku i powierzchni terenu, którym dysponuje 
inwestor i przeznacza na realizację tego budynku i 
jego pópniejsze urytkowanie;

15) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć taką linię wyznaczoną w rysunku 
planu, której projektowany obrys budynku nie more 
przekroczyć. Wyznaczonej linii zabudowy okapy i 
gzymsy nie mogą pomniejszać o więcej nir 0,5 m, 
natomiast takie elementy jak balkony, galerie, we-
randy, tarasy lub schody zewnętrzne ｠ o więcej nir 
1 m;

16) zapleczu dziaEki budowlanej ｠ nalery przez to 
rozumieć czę[ć dziaEki budowlanej oddaloną od dro-
gi zapewniającej jej obsEugę komunikacyjną, zajętą 
przez budynki gospodarcze i zapewniającą obsEugę 
techniczną gEównej funkcji terenu;

17) no[niku reklamowym - nalery przez to rozu-
mieć budowlę będącą no[nikiem informacji wizual-
nej, będącej reklamą;

18) szyldzie - nalery przez to rozumieć zewnętrz-
ne oznaczenie staEego miejsca wykonywania przez 
przedsiębiorcę dziaEalno[ci gospodarczej, umiesz-
czanego nad witryną lub wej[ciem do lokalu lub 
miejsca prowadzenia dziaEalno[ci gospodarczej, za-
wierającego grafikę informacyjno-reklamową, okre-
[lającą nazwę i charakter prowadzonej dziaEalno[ci.

§6. Dla obszaru objętego planem ustala się:
1. funkcje podstawowe ｠ usEugową i mieszkanio-

wą;
2. funkcje uzupeEniające ｠ wg ustaleG szczegóEo-

wych;
3. wysoko[ć zabudowy wg ustaleG szczegóEo-

wych;
4. zakaz lokalizacji nowych obiektów o charakte-

rze tymczasowym. Jako dopuszczalne tymczasowe 
zagospodarowanie dziaEki ustala się: zieleG niską 
urządzoną i parkingi o nawierzchni utwardzonej;

§7. W zakresie ksztaEtowania [rodowiska natural-
nego, przyrody i krajobrazu kulturowego plan ustala:

1. zakEadanie i uzupeEnianie zadrzewieG wzdEur 
ulic i pasary pieszych oraz wprowadzenie zieleni 
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izolacyjnej od tras komunikacyjnych (w szczególno-
[ci przy ulicy PiEsudskiego),

2. wszystkie tereny zabudowane muszą być wy-
posarone w systemy wodnokanalizacyjne z odpro-
wadzaniem [cieków do oczyszczalni, a ogrzewanie 
zapewnione z miejskiej sieci cieplnej lub kotEowni 
gazowych (ewentualnie z innego pródEa energii o ni-
skim poziomie emisji zanieczyszczeG),

3. nakaz ochrony warto[ciowej zieleni wysokiej 
wg ustaleG szczegóEowych (patrz RozdziaE 3),

4. na etapie opracowania projektów budowlanych 
wymagane jest uwzględnienie wymagaG dotyczą-
cych badaG geologiczno-inrynierskich oraz geo-
technicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych.

§8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowe-
go, zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej plan 
ustala:

1. Wskazuje się granice strefy ochrony historycz-
nej struktury przestrzennej, wyznaczonej wpisem do 
rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(nr rejestru A/150), oznaczonej na rysunku planu.

2. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1 
obowiązuje:

a) nakaz zachowania zasadniczych elementów hi-
storycznego rozplanowania, tj. istniejącego ukEadu 
szpalerów drzew, osi widokowych i kompozycyj-
nych,

b) nakaz zachowania istniejącego drzewostanu o 
charakterze historycznym,

c) zakaz wprowadzania zwartej zieleni wysokiej,
d) zakaz umieszczania reklam i znaków informa-

cyjno-plastycznych,
e) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych,
f) obowiązek uzyskania przez inwestora, od Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków - przed wyda-
niem pozwolenia na budowę lub zgEoszeniem wEa-
[ciwemu organowi - pozwolenia na realizację prac 
przy obiektach znajdujących się w rejestrze zabyt-
ków oraz w obrębie strefy ochrony konserwator-
skiej,

g) nakaz stosowania elementów maEej architektu-
ry (latarni, ogrodzeG, Eawek) o stylistyce nawiązują-
cej do form historycznych,

h) nakaz ochrony nawarstwieG i obiektów arche-
ologicznych, zalegających pod poziomem gruntu, 
stanowiących [wiadectwo przeksztaEceG tkanki 
miejskiej.

3. Obejmuje się ochroną konserwatorską, wynika-
jącą z wpisu do gminnej ewidencji zabytków, nastę-
pujące obiekty:

a) most im. Prezydenta I. Mo[cickiego z 1934 r.,
b) budynki mieszkalno ｠ usEugowe przy ulicy PiE-

sudskiego nr: 3, 5 i 7.
4. Przedmiotem ochrony obiektu, o którym mowa 

w pkt 3 lit. a, jest konstrukcja.
5. Przedmiotem ochrony obiektów, o których 

mowa w pkt 3 lit. b, są gabaryty, elewacje, uksztaE-
towanie dachu oraz najblirsze otoczenie w grani-

cach dziaEki budowlanej w ich historycznej formie.
6. W stosunku do obiektów, o których mowa w 

pkt 3 zaleca się zachowanie podstawowego ukEadu 
przestrzennego i komunikacyjnego w obszarze ist-
niejącego zainwestowania obiektów wpisanych do 
ewidencji.

7. Na terenie istniejącej parterowej zabudowy 
jednorodzinnej wzdEur ul. 6-go Sierpnia, wskazanej 
na rysunku planu, nalery utrzymać dotychczasowy 
charakter zabudowy rozlupnionej, skoncentrowanej 
we frontowej czę[ci dziaEek, utrzymanej w typie za-
budowy maEomiasteczkowej.

§9. W zakresie infrastruktury technicznej plan 
ustala:

1. Zaopatrzenie w wodę do celów gospodarczych 
i przeciwporarowych w oparciu o istniejący i projek-
towany ukEad zasilony z istniejących sieci wodocią-
gowych, wg wytycznych dysponentów sieci.

2. Odprowadzenie [cieków bytowo-gospodar-
czych grawitacyjnie w caEo[ci do kanalizacji sanitar-
nej, w oparciu o istniejące i projektowane kolektory 
sanitarne; wg wytycznych dysponentów sieci.

3. Odprowadzenie wód deszczowych z terenów 
komunikacji oraz terenów zabudowy wielorodzinnej 
i usEugowej, w oparciu o istniejące i projektowane 
sieci podEączone do istniejących kolektorów, wg 
wytycznych dysponentów sieci.

4. Zapewnienie ogrzewania budynków i ciepEej 
wody w oparciu o miejską sieć ciepEowniczą. W za-
budowie jednorodzinnej dopuszcza się indywidual-
ne pródEa ciepEa z zachowaniem wymogów ochrony 
[rodowiska.

5. Zaopatrzenie w gaz sieciowy do celów byto-
wych lub ewentualnie grzewczych w oparciu o ist-
niejący i projektowany ukEad zasilony z istniejących 
sieci miejskich.

6. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) przyEączenie projektowanych obiektów na tere-

nie objętym planem do wspólnej sieci elektroenerge-
tycznej za pomocą sieci kablowych niskiego napię-
cia nn - 0,4 kV,

b) sieć SN nalery ksztaEtować w oparciu o istnie-
jące stacje transformatorowe,

c) o[wietlenie ulic i ciągów pieszych,
d) prowadzenie linii kablowych [redniego i niskie-

go napięcia wzdEur ulic,
e) zakEada się demontar istniejących linii napo-

wietrznych i zastąpienie ich liniami kablowymi.
7. Komunikacja:
a) ukEad komunikacyjny terenu obejmuje:
- ulica ukEadu podstawowego - gEówna - ｧKDGｦ ,
- ulica ukEadu podstawowego - lokalna - ｧKDLｦ,
- ciąg pieszy ｠ KX;
b) nieprzekraczalne linie zabudowy na rysunku 

planu dotyczą lokalizacji nowych budynków. Nie-
przekraczalne linie zabudowy dla poszczególnych 
kategorii ulic zgodnie z art. 43 ustawy o drogach 
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. Nr 14 z 
dnia 15 kwietnia 1985r. poz. 60 z pórn. Zm.). Do-
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puszcza się morliwo[ć indywidualnych odstępstw 
od wymaganej linii zabudowy w trybie okre[lonym 
w odpowiednich ustawach.

c) przebieg ulicy PiEsudskiego jako ulicy gEównej 
ukEadu podstawowego o szer. 25,0 ｠ 41,0 m w 
liniach rozgraniczających,

d) przebieg ulic lokalnych i dojazdowych ukEadu 
obsEugującego o szer. 10,0 - 20,0 m w liniach roz-
graniczających,

e) zapewnienie 100% wymaganych miejsc par-
kingowych lub gararowych na wEasnych dziaEkach. 
Niezbędną ilo[ć miejsc parkingowych lub gararo-
wych oblicza się w/g wzoru: 1 miejsce parkingowe 
na 1 mieszkanie, 1 miejsce parkingowe na 1 lokal 
handlowy lub usEugowy lub 1 miejsce parkingowe 
na 100 m2 pow. urytkowej handlu i usEug w przy-
padku, gdy powierzchnia urytkowa w/w lokalu jest 
większa nir 100m2,

f) w przypadku realizacji na dziaEce zabudowy 
usEugowo-mieszkaniowej, miejsca parkingowe nale-
ry obliczyć i zapewnić oddzielnie dla kardej z funk-
cji,

g) w granicach i w zgodzie z ustaleniami szczegó-
Eowymi dotyczącymi ksztaEtowania zabudowy obo-
wiązującymi na danym terenie, dopuszcza się mor-
liwo[ć realizacji wielopoziomowych podziemnych i 
nadziemnych parkingów oraz garary sEurących ob-
sEudze przypisanej mu funkcji.

§10. W zakresie ksztaEtowania zabudowy i jej 
funkcji plan ustala:

1. Zakaz lokalizacji nowych obiektów o charakte-
rze tymczasowym.

2. Zakaz lokalizacji usEug znacząco oddziaEywują-
cych na [rodowisko, o których mowa w przepisach 
odrębnych.

3. Zakaz realizacji nowej zabudowy wyrszej nir 7 
kondygnacji nadziemnych.

4. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej 
obejmującą tereny ograniczone ulicą 6 go Sierpnia 
(obustronnie) i granicą obszaru objętego opracowa-
niem, wg rysunku planu.

5. Dopuszcza się zabudowę w granicy na dziaE-
kach w pierzejach ulic PiEsudskiego i 6 go Sierpnia 
- dla terenu oznaczonego 17b MN/U.

RozdziaE 3
Ustalenia szczegóEowe 

Ustalenia dla poszczególnych terenów i dziaEek 
wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi. 

§11. Warunki zabudowy, zagospodarowania te-
renu i obsEugi technicznej terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 9a U/MW.

1. Przeznaczenie terenu 9a U/MW:
a) przeznaczenie podstawowe: tereny usEug nie-

uciąrliwych,
b) przeznaczenie dopuszczalne: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

a) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
budynków usEugowych i mieszkalnych pokazane na 
rysunku planu,

b) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
parkingów i garary podziemnych pokazane na ry-
sunku planu.

3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego 5%-owego 
udziaEu powierzchni biologicznie czynnej urządzonej 
na niezabudowanej czę[ci dziaEki inwestycyjnej lub 
na zielonych tarasach i dachach budynków.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

5. Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych:
a) nakaz stosowania ujednoliconego systemu 

o[wietlenia zewnętrznego,
b) zakaz realizacji elementów maEej architektury z 

materiaEów nietrwaEych,
c) zakaz realizacji wolnostojących no[ników rekla-

mowych, w tym umieszczanych na ogrodzeniach,
d) powierzchnia szyldów i no[ników reklamowych 

umieszczanych na budynkach ｠ Eącznie do 4 m2 na 
jednym budynku,

e) zakaz realizacji no[ników reklamowych i innych 
form reklamy wizualnej przesEaniających okna bu-
dynków.

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania przestrzennego:

a) ilo[ć kondygnacji nadziemnych ｠ maksymalnie 
4 kondygnacje, z zastrzereniem lit c,

b) maksymalna wysoko[ć budynków liczona od 
poziomu terenu do kalenicy lub najwyrszego punktu 
dachu ｠ maksymalnie 15,0 m z wyEączeniem wy-
dzielenia wewnętrznego, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem A,

c) w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym na 
rysunku planu symbolem A, ilo[ć kondygnacji na-
ziemnych ｠ maksymalnie 7 kondygnacji,

d) wielko[ć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dziaEki inwestycyjnej ｠ do 70%,

e) zakaz lokowania funkcji mieszkaniowej w par-
terach budynków,

f) w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym na 
rysunku planu symbolem A, dopuszcza się ogra-
niczenie udziaEu przeznaczenia podstawowego do 
10%,

g) zabrania się stosowania dachów o spadkach 
przekraczających 30°,

h) obowiązują, zgodnie z rysunkiem planu, odle-
gEo[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy budynków 
usEugowych i mieszkalnych:

- 5,0 m od linii rozgraniczającej ulicy Piaskowej,
- 0,0÷4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy Le[nej,
- 2,5 i 9,0 m od linii rozgraniczającej ulicy KoEEą-

taja,
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i) obowiązują, zgodnie z rysunkiem planu, odlegEo-
[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy parkingów i 
garary podziemnych:

- 0,0 i 2,5 m od linii rozgraniczającej ulicy KoEEą-
taja.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

8. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci:

a) podziaE terenu dopuszczalny pod warunkiem za-
pewnienia bezpo[redniego dojazdu do wydzielonych 
dziaEek,

b) ustala się minimalną wielko[ć dziaEek nowo wy-
dzielonych na 1000 m2, z wyjątkiem dziaEek prze-
znaczonych na doEączenie do innych w celu ich po-
większenia,

c) ustala się minimalną szeroko[ć frontów wydzie-
lonych dziaEek na 25 m, z wyjątkiem dziaEek prze-
znaczonych na doEączenie do innych w celu ich po-
większenia,

d) okre[la się kąt poEorenia granic dziaEek w sto-
sunku do pasa drogowego na min. 45 stopni.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) obsEuga komunikacyjna za po[rednictwem ulic: 
Piaskowej, Le[nej i KoEEątaja,

b) nie dopuszcza się realizacji nowych zjazdów z 
ulicy Piaskowej,

c) uzbrojenie terenu w oparciu o sieci infrastruktu-
ry technicznej zlokalizowane w pasach drogowych 
ulic Piaskowej, Le[nej i KoEEątaja,

d) zapewnienie wymaganych miejsc parkingo-
wych lub gararowych zgodnie z zapisami §9 pkt 7, 
niniejszej uchwaEy.

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów:

a) zakaz tymczasowego urządzania i urytkowania 
terenu 9a U/MW.

11. Zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
frastruktury technicznej:

a) uzupeEnienie istniejącej zabudowy usEugowej i 
mieszkaniowej.

12. Zasady organizacji funkcji rekreacyjno - wypo-
czynkowych:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

§12. Warunki zabudowy, zagospodarowania te-
renu i obsEugi technicznej terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 9b U.

1. Przeznaczenie terenu 9b U: tereny usEug ｠ tar-
gowisko miejskie.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

a) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
budynków usEugowych wskazane na rysunku planu,

b) [ciany elewacji frontowych budynków usEugo-

wych muszą być równolegEe do wskazanych na ry-
sunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy.

3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego 0,5%-owego 
udziaEu powierzchni biologicznie czynnej urządzonej 
na niezabudowanej czę[ci dziaEki inwestycyjnej lub 
na zielonych tarasach i dachach budynków.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

5. Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych:
a) nakaz stosowania ujednoliconego systemu 

o[wietlenia zewnętrznego,
b) zakaz realizacji elementów maEej architektury z 

materiaEów nietrwaEych,
c) zakaz realizacji wolnostojących no[ników rekla-

mowych, w tym umieszczanych na ogrodzeniach,
d) powierzchnia szyldów i no[ników reklamowych 

umieszczanych na budynkach ｠ Eącznie do 4 m2 na 
jednym budynku,

e) zakaz realizacji no[ników reklamowych i innych 
form reklamy wizualnej przesEaniających okna bu-
dynków.

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania przestrzennego:

a) ilo[ć kondygnacji nadziemnych ｠ maksymalnie 
4 kondygnacje,

b) maksymalna wysoko[ć budynków liczona od 
poziomu terenu do kalenicy lub najwyrszego punktu 
dachu ｠ 15,0 m,

c) wielko[ć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dziaEki inwestycyjnej ｠ do 80%,

d) zabrania się stosowania dachów o spadkach 
przekraczających 30°,

e) obowiązują, zgodnie z rysunkiem planu, odle-
gEo[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy:

- 5,0 m od linii rozgraniczającej ulicy Piaskowej,
- 1,5 m od linii rozgraniczającej ulicy 3-go Maja,
- 2,0 od linii rozgraniczającej ulicy KoEEątaja.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

8. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci:

a) zakaz wtórnego podziaEu terenu.
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsEuga komunikacyjna za po[rednictwem ulic: 

Piaskowej, KoEEątaja i 3-go Maja,
b) nie dopuszcza się realizacji nowych zjazdów z 

ulicy Piaskowej,
c) uzbrojenie terenu w oparciu o sieci infrastruktu-

ry technicznej zlokalizowane w pasach drogowych 
ulic Piaskowej, 3-go Maja i KoEEątaja,

d) zapewnienie wymaganych miejsc parkingo-
wych lub gararowych zgodnie z zapisami §9 pkt 7, 
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niniejszej uchwaEy.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów:
a) zakaz tymczasowego urządzania i urytkowania 

terenu 9b U.
11. Zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-

frastruktury technicznej:
- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 

lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.
12. Zasady organizacji funkcji rekreacyjno - wypo-

czynkowych:
- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 

lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

§13. Warunki zabudowy, zagospodarowania te-
renu i obsEugi technicznej terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 17a MW/U.

1. Przeznaczenie terenu 17a MW/U:
a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i usEug nieuciąrli-
wych.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

a) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
wskazane na rysunku planu,

b) dopuszcza się lokalizowanie budynków bezpo-
[rednio przy granicy oraz w odlegEo[ci mniejszej nir 
3,0 m od granicy z inną dziaEką budowlaną o takim 
samym przeznaczeniu.

3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego 30%-owego 
udziaEu powierzchni biologicznie czynnej urządzonej 
na niezabudowanej czę[ci dziaEki inwestycyjnej,

b) nakaz zachowania i uzupeEniania istniejącej zie-
leni wysokiej.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

5. Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych:
a) nakaz stosowania ujednoliconego systemu 

o[wietlenia zewnętrznego,
b) zakaz realizacji elementów maEej architektury z 

materiaEów nietrwaEych,
c) zakaz realizacji wolnostojących no[ników rekla-

mowych, w tym umieszczanych na ogrodzeniach,
d) powierzchnia szyldów i no[ników reklamowych 

umieszczanych na budynkach ｠ Eącznie do 4 m2 na 
jednym budynku,

e) zakaz realizacji no[ników reklamowych i innych 
form reklamy wizualnej przesEaniających okna bu-
dynków.

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania przestrzennego:

a) ilo[ć kondygnacji nadziemnych ｠ maksymalnie 
4 kondygnacje,

b) maksymalna wysoko[ć budynków liczona od 
poziomu terenu do kalenicy lub najwyrszego punktu 
dachu ｠ maksymalnie 15,0 m,

c) wielko[ć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dziaEki inwestycyjnej ｠ do 70%,

d) zabrania się stosowania dachów o spadkach 
przekraczających 30°,

e) obowiązują, zgodnie z rysunkiem planu, nie-
przekraczalne linie zabudowy:

- 5,0 m od linii rozgraniczającej ul. Józefa PiEsud-
skiego,

- 5,0 m od linii rozgraniczającej ul. Staszica,
- 5,0 m od linii rozgraniczającej ul. KoEEątaja.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

8. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci:

a) podziaE terenu dopuszczalny z warunkiem za-
pewnienia dojazdu do wydzielonych dziaEek,

b) ustala się minimalną wielko[ć dziaEek nowo wy-
dzielonych na 2000 m2, z wyjątkiem dziaEek prze-
znaczonych na doEączenie do innych w celu ich po-
większenia,

c) ustala się minimalną szeroko[ć frontów wydzie-
lonych dziaEek na 25 m, z wyjątkiem dziaEek prze-
znaczonych na doEączenie do innych w celu ich po-
większenia.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji i infrastruktury technicznej;

a) obsEuga komunikacyjna za po[rednictwem ulic 
Staszica, PiEsudskiego i KoEEątaja z zastrzereniem lit. 
b,

b) obsEuga komunikacyjna wydzielenia wewnętrz-
nego A z ulicy PiEsudskiego i ulicy 6 go Sierpnia za 
po[rednictwem ulicy Staszica,

c) uzbrojenie terenu w oparciu o sieci infrastruktu-
ry technicznej zlokalizowane w pasach drogowych 
Staszica, PiEsudskiego, KoEEątaja,

d) zapewnienie wymaganych miejsc parkingo-
wych lub gararowych zgodnie z zapisami §9 pkt 7, 
niniejszej uchwaEy.

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów:

a) zakaz tymczasowego urządzania i urytkowania 
terenu 17a MW/U.

11. Zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
frastruktury technicznej:

a) uzupeEnienie istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej i usEugowej,

b) adaptuje się budynki istniejące nie mieszczące 
się w przepisowej odlegEo[ci linii zabudowy okre[lo-
nych w art. 43 ustawy o drogach publicznych z dnia 
21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 14 z dnia 15 kwietnia 
1985 r. poz. 60 z pópn. zm.).

12. Zasady organizacji funkcji rekreacyjno - wypo-
czynkowych:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

§14. Warunki zabudowy, zagospodarowania te-
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renu i obsEugi technicznej terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 17b MN/U.

1. Przeznaczenie terenu 17b MN/U:
a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) przeznaczenie dopuszczalne: tereny usEug.
2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego:
a) zabudowa wolnostojąca i szeregowa,
b) adaptuje się istniejącą zabudowę wielorodzinną 

z morliwo[cią remontów i przebudów ograniczo-
nych bryEami budynków istniejących w dniu uchwa-
lenia planu,

c) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
wskazane na rysunku planu,

d) dopuszcza się lokalizowanie budynków bezpo-
[rednio przy granicy oraz w odlegEo[ci mniejszej nir 
3,0 m od granicy z inną dziaEką budowlaną o takim 
samym przeznaczeniu.

3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego 30%-owego 
udziaEu powierzchni biologicznie czynnej urządzonej 
na niezabudowanej czę[ci dziaEki inwestycyjnej,

b) nakaz zachowania i uzupeEniania istniejącej zie-
leni wysokiej.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej: Wobec bu-
dynków poEoronych przy ul. PiEsudskiego 3, 5, 7 
obowiązują:

a) nakaz zachowania formy architektonicznej bu-
dynku,

b) nakaz zachowania ukEadu kompozycyjnego bry-
Ey i elewacji wraz z jej detalami,

c) zakaz nadbudowy, rozbudowy oraz zmiany 
geometrii dachu,

d) dopuszcza się zmianę parametrów obiektów, o 
których mowa w lit. a, b i c, jedynie w przypadku 
dziaEaG zmierzających do przywrócenia historycznej 
formy tych budynków,

e) zakaz realizacji no[ników reklamowych,
f) powierzchnia szyldów umieszczanych na bu-

dynkach ｠ do 2m2.
5. Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych:
a) nakaz stosowania ujednoliconego systemu 

o[wietlenia zewnętrznego,
b) zakaz realizacji elementów maEej architektury z 

materiaEów nietrwaEych,
c) zakaz realizacji wolnostojących no[ników rekla-

mowych, w tym umieszczanych na ogrodzeniach,
d) powierzchnia szyldów i no[ników reklamowych 

umieszczanych na budynkach ｠ Eącznie do 4 m2 na 
jednym budynku z zastrzereniem pkt 4, lit. e, f,

e) zakaz realizacji no[ników reklamowych i innych 
form reklamy wizualnej przesEaniających okna bu-
dynków.

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania przestrzennego:

a) ilo[ć kondygnacji nadziemnych ｠ maksymalnie 
3 kondygnacje,

b) maksymalna wysoko[ć budynków liczona od 
poziomu terenu do kalenicy lub najwyrszego punktu 
dachu ｠ maksymalnie 12,0 m,

c) wielko[ć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dziaEki inwestycyjnej ｠ do 60%,

d) dopuszcza się wykorzystanie maksymalnie 
50% powierzchni urytkowej budynku mieszkalnego 
na cele usEugowe,

e) ustala się nakaz stosowania dachów stromych 
o spadkach zamykających się w zakresie 20° do 
45°,

f) obowiązują, zgodnie z rysunkiem planu, nieprze-
kraczalne linie zabudowy:

- 0,0 m od linii rozgraniczającej ul. Józefa PiEsud-
skiego - 09 KDG,

- odlegEo[ć zmienna: od 4,6 do 0,0 m od linii roz-
graniczającej ul. 6 Sierpnia,

- 3,5 m od linii rozgraniczającej teren parkingu 
oznaczonego 24 KS,

- 3,0 m od linii rozgraniczającej ul. Staszica.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:

a) ochrona konserwatorska - jak w pkt 4.
8. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci:
a) podziaE terenu dopuszczalny z warunkiem za-

pewnienia wydzielonym dziaEkom bezpo[redniego 
dostępu do drogi publicznej,

b) ustala się minimalną wielko[ć dziaEek nowo wy-
dzielonych na 1000 m2, z wyjątkiem dziaEek prze-
znaczonych na doEączenie do innych w celu ich po-
większenia,

c) ustala się minimalną szeroko[ć frontów wydzie-
lonych dziaEek na 25 m, z wyjątkiem dziaEek prze-
znaczonych na doEączenie do innych w celu ich po-
większenia.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji i infrastruktury technicznej;

a) obsEuga komunikacyjna za po[rednictwem ulic 
6 Sierpnia i PiEsudskiego,

b) dopuszcza się morliwo[ć wykorzystania ciągu 
pieszego 40KX jako dojazdu do zapleczy dziaEek bu-
dowlanych,

c) uzbrojenie terenu w oparciu o sieci infrastruktu-
ry technicznej zlokalizowane w pasach drogowych 
ul. 6 Sierpnia, Staszica, PiEsudskiego,

d) zapewnienie wymaganych miejsc parkingo-
wych lub gararowych zgodnie z zapisami §9 pkt 7, 
niniejszej uchwaEy,

e) dla istniejącej zabudowy pozbawionej morliwo-
[ci zorganizowania miejsc parkingowych w grani-
cach wEasnych dziaEek, dopuszcza się bilansowanie 
miejsc parkingowych w pasach drogowych przyle-
gEych ulic.

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów:

a) zakaz tymczasowego urządzania i urytkowania 
terenu 17b MN/U.

11. Zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
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frastruktury technicznej:
a) uzupeEnienie istniejącej zabudowy mieszkanio-

wej i usEugowej,
b) adaptuje się budynki istniejące nie mieszczące 

się w przepisowej odlegEo[ci linii zabudowy okre[lo-
nych w art. 43 ustawy o drogach publicznych z dnia 
21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 14 z dnia 15 kwietnia 
1985 r. poz. 60 z pópn. zm.).

12. Zasady organizacji funkcji rekreacyjno - wypo-
czynkowych:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

§15. Warunki zabudowy, zagospodarowania te-
renu i obsEugi technicznej terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem C1.UKr.

1. Przeznaczenie terenu C1.UKr:
a) teren o funkcji będącej kontynuacją funkcji 

oznaczonej tym samym symbolem na rysunku Pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto 
PuEawy jednostki bilansowej B i C, uchwalonego 
UchwaEą Nr XV/142/07 Rady Miasta PuEawy z dnia 
29 listopada 2007r., opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 28, poz. 
921 oraz 922 z dnia 26 lutego 2008 r.;

b) przeznaczenie podstawowe: usEugi kultu religij-
nego.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

a) zakaz realizacji jakichkolwiek obiektów kubatu-
rowych.

3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego 50%-owego 
udziaEu powierzchni biologicznie czynnej dziaEki in-
westycyjnej,

b) nakaz zachowania i uzupeEniania istniejącej zie-
leni wysokiej,

c) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć, dla któ-
rych raport o oddziaEywaniu na [rodowisko jest ob-
ligatoryjny lub more być wymagany,

d) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć, których 
uciąrliwo[ć wykracza poza granicę terenu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

a) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, 
§8 pkt 1 i 2.

5. Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych:
a) nakaz stosowania ujednoliconego systemu 

o[wietlenia zewnętrznego,
b) dopuszcza się realizację chodników i niezbęd-

nych elementów maEej architektury tj. schodków, 
murków oporowych itp.,

c) zakaz realizacji szyldów i zewnętrznych no[ni-
ków reklamowych.

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania przestrzennego:

a) wielko[ć powierzchni utwardzonych w stosun-
ku do powierzchni dziaEki inwestycyjnej - do 30%.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:

a) ochrona konserwatorska - jak w pkt 4.
8. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci:
a) zakazuje się podziaEu terenu,
b) dopuszcza się scalanie dziaEek w obrębie terenu.
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu komunikacji i infrastruktury technicznej;
a) obsEuga komunikacyjna za po[rednictwem ulic 

PiEsudskiego i Aignera,
b) uzbrojenie terenu w oparciu o sieci infrastruktu-

ry technicznej zlokalizowane w pasie drogowym ul. 
PiEsudskiego i Aignera.

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów:

a) zakaz tymczasowego urządzania i urytkowania 
terenu.

11. Zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
frastruktury technicznej:

a) dopuszcza się uzupeEnienie i modernizację ist-
niejącej infrastruktury technicznej.

12. Zasady organizacji funkcji rekreacyjno - wypo-
czynkowych:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

§16. Warunki zabudowy, zagospodarowania te-
renu i obsEugi technicznej terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem C1.P/U.

1. Przeznaczenie terenu C1.P/U:
a) teren o funkcji będącej kontynuacją funkcji 

oznaczonej tym samym symbolem na rysunku Pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto 
PuEawy jednostki bilansowej B i C, uchwalonego 
UchwaEą Nr XV/142/07 Rady Miasta PuEawy z dnia 
29 listopada 2007 r., opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 28, poz. 
921 oraz 922 z dnia 26 lutego 2008 r.,

b) przeznaczenie podstawowe: tereny produkcyj-
ne i usEugowe,

c) przeznaczenie dopuszczalne: administracja 
związana z obsEugą funkcji podstawowej.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

a) adaptuje się istniejącą zabudowę z morliwo[cią 
remontów, rozbudowy, nadbudowy oraz wymiany,

b) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
wskazane na rysunku planu,

c) dopuszcza się lokalizowanie budynków w gra-
nicach dziaEek oraz w odlegEo[ci mniejszej nir 3,0 m 
od granic dziaEek.

3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego 20%-owego 
udziaEu powierzchni biologicznie czynnej urządzonej 
na niezabudowanej czę[ci dziaEki inwestycyjnej,

b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć, dla któ-
rych raport o oddziaEywaniu na [rodowisko jest ob-
ligatoryjny,
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c) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć, dla 
których raport o oddziaEywaniu na [rodowisko more 
być wymagany,

d) zakazuje się lokalizacji obiektów, których uciąrli-
wo[ć wykracza poza granice dziaEek inwestycyjnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

5. Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych:
a) nakaz stosowania ujednoliconego systemu 

o[wietlenia zewnętrznego,
b) zakaz realizacji elementów maEej architektury z 

materiaEów nietrwaEych,
c) powierzchnia szyldów i no[ników reklamowych 

｠ Eącznie do 4 m2 na jeden budynek,
d) zakaz realizacji no[ników reklamowych i innych 

form reklamy wizualnej przesEaniających okna bu-
dynków.

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania przestrzennego:

a) ilo[ć kondygnacji nadziemnych ｠ maksymalnie 
3 kondygnacje,

b) maksymalna wysoko[ć budynków liczona od 
poziomu terenu do kalenicy lub najwyrszego punktu 
dachu ｠ maksymalnie 12,0 m,

c) wielko[ć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dziaEki inwestycyjnej ｠ do 80%,

d) ustala się nakaz stosowania dachów o spad-
kach do 30°,

e) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy:
- 0,0 m od linii rozgraniczającej ul. Józefa PiEsud-

skiego - 010 KDG.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

8. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci:

a) podziaE terenu dopuszczalny z warunkiem za-
pewnienia dojazdu do wydzielonych dziaEek,

b) ustala się minimalną wielko[ć dziaEek nowo wy-
dzielonych na 1000 m2, z wyjątkiem dziaEek prze-
znaczonych na doEączenie do innych w celu ich po-
większenia,

c) ustala się minimalną szeroko[ć frontów wydzie-
lonych dziaEek na 30 m, z wyjątkiem dziaEek prze-
znaczonych na doEączenie do innych w celu ich po-
większenia.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji i infrastruktury technicznej;

a) obsEuga komunikacyjna za po[rednictwem ulicy 
Rybackiej,

b) uzbrojenie terenu w oparciu o sieci infrastruk-
tury technicznej zlokalizowane w pasie drogowym 
ul. Rybackiej,

c) zapewnienie wymaganych miejsc parkingo-
wych lub gararowych zgodnie z zapisami §9 pkt 7, 
niniejszej uchwaEy.

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów:

a) zakaz tymczasowego urządzania i urytkowania 
terenu C1. P/U.

11. Zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
frastruktury technicznej:

a) uzupeEnienie istniejącej zabudowy produkcyjnej 
i usEugowej,

b) adaptuje się budynki istniejące nie mieszczące 
się w przepisowej odlegEo[ci linii zabudowy okre[lo-
nych w art. 43 ustawy o drogach publicznych z dnia 
21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 14 z dnia 15 kwietnia 
1985 r. poz. 60 z pópn. zm.).

12. Zasady organizacji funkcji rekreacyjno - wypo-
czynkowych:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

§17. Warunki zabudowy, zagospodarowania te-
renu i obsEugi technicznej terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem C3.ZP.

1. Przeznaczenie terenu C3.ZP:
a) teren o funkcji będącej kontynuacją funkcji 

oznaczonej tym samym symbolem na rysunku Pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto 
PuEawy jednostki bilansowej B i C, uchwalonego 
UchwaEą Nr XV/142/07 Rady Miasta PuEawy z dnia 
29 listopada 2007 r., opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 28, poz. 
921 oraz 922 z dnia 26 lutego 2008 r.,

b) przeznaczenie podstawowe: zieleG urządzona.
2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego:
a) zakaz realizacji jakichkolwiek obiektów kubatu-

rowych.
3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
a) nakaz utrzymania minimalnego 80%-owego 

udziaEu powierzchni biologicznie czynnej dziaEki in-
westycyjnej,

b) nakaz zachowania i uzupeEniania istniejącej zie-
leni wysokiej,

c) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć, dla któ-
rych raport o oddziaEywaniu na [rodowisko jest ob-
ligatoryjny lub more być wymagany,

d) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć, których 
uciąrliwo[ć wykracza poza granicę terenu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

a) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, 
§8 pkt 1 i 2.

5. Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych:
a) nakaz stosowania ujednoliconego systemu 

o[wietlenia zewnętrznego,
b) zakaz realizacji szyldów i zewnętrznych no[ni-

ków reklamowych.
6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania przestrzennego:
a) wielko[ć powierzchni utwardzonych w stosun-

ku do powierzchni dziaEki inwestycyjnej ｠ do 20%.
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7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:

a) ochrona konserwatorska - jak w pkt 4.
8. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci:
a) zakazuje się podziaEu terenu,
b) dopuszcza się scalanie dziaEek w obrębie terenu 

C3.ZP.
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu komunikacji i infrastruktury technicznej;
a) obsEuga komunikacyjna za po[rednictwem ulicy 

Księrnej Izabeli,
b) uzbrojenie terenu w oparciu o sieci infrastruktu-

ry technicznej zlokalizowane w pasie drogowym ul. 
Księrnej Izabeli i PiEsudskiego.

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów:

a) zakaz tymczasowego urządzania i urytkowania 
terenu.

11. Zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
frastruktury technicznej:

a) dopuszcza się uzupeEnienie i modernizację ist-
niejącej infrastruktury technicznej.

12. Zasady organizacji funkcji rekreacyjno - wypo-
czynkowych:

- nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeG 
lub ograniczeG w odniesieniu do w/w wymagaG.

§18. Projektowane przeznaczenie i ustalenia 
szczegóEowe dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem C1. KDG:

1. Teren o funkcji będącej kontynuacją funkcji 
oznaczonej tym samym symbolem na rysunku Pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto 
PuEawy jednostki bilansowej B i C, uchwalonego 
UchwaEą Nr XV/142/07 Rady Miasta PuEawy z dnia 
29 listopada 2007 r., opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 28, poz. 
921 oraz 922 z dnia 26 lutego 2008 r..

2. Ulica Czartoryskich - droga wojewódzka klasy G.
3. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających: 30,0 m, 

szeroko[ć jezdni 10,0 m.

§19. Projektowane przeznaczenie i ustalenia 
szczegóEowe dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 07 KDG, 08 KDG, 09 KDG, 010 
KDG:

1. Ulica Józefa PiEsudskiego - droga gminna klasy G.
2. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających: 25,0 ｠ 

41,0 m, szeroko[ć jezdni 7,0 - 13,0 m.
3. Wobec Mostu im. Prezydenta I. Mo[cickiego z 

1934 r. obowiązuje nakaz zachowania formy kon-
strukcji budowli.

4. Dopuszcza się realizację parkingu w pasie dro-
gowym na wysoko[ci terenu 17a MW/U.

§20. Projektowane przeznaczenie i ustalenia 
szczegóEowe dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 015 KDL:

1. Ulica 4-go PuEku Piechoty WP - lokalna ｠ pu-
bliczna.

2. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających: 20,0 m, 
szeroko[ć jezdni 6,0 m.

§21. Projektowane przeznaczenie i ustalenia 
szczegóEowe dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 016 KDL:

1. Teren przeznaczony na poszerzenie pasa drogo-
wego ulicy Le[nej - lokalnej ｠ publicznej, oznaczo-
nej w Miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego terenu ｧPOBRZEqA WISDY CZ. Aｦ w 
PuEawach uchwalonym uchwaEą Nr VI/40/07 Rady 
Miasta PuEawy z dnia 22 lutego 2007 r. symbolem 
016KL.

§22. Projektowane przeznaczenie i ustalenia 
szczegóEowe dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 040 KX:

1. Ciąg pieszy, zakoGczony schodami terenowymi 
041 KX od strony ul. S. Staszica.

2. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających: zmien-
na ｠ od 4,5 do 8,0 m.

3. Dopuszcza się morliwo[ć wykorzystania jako 
dojazdu do zapleczy dziaEek budowlanych poEoro-
nych w terenie oznaczonym 17b MN/U.

§23. Projektowane przeznaczenie i ustalenia 
szczegóEowe dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 041 KX:

1. Ciąg pieszy ｠ schody terenowe, Eączący ciąg 
pieszy 040 KX z ulicą S. Staszica.

2. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających: zmien-
na ｠ od 6,0 do 7,0 m.

RozdziaE 4
Ustalenia koGcowe

§24. Stawkę sEurącą naliczeniu jednorazowej 
opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, o 
której mowa w art. 36 ust.4 ustawy wynosi 30%.

§25. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-
towi Miasta PuEawy.

§26. W zakresie objętym niniejszą uchwaEą tra-
cą moc ustalenia uchwaEy Nr VI/40/07 Rady Miasta 
PuEawy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu ｧPOBRZEqA WISDY CZ. Aｦ w 
PuEawach oraz ustalenia §6 ust. 7 UstaleG ogólnych 
w/w uchwaEy.

§27. UchwaEa podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w 
rycie po upEywie 30 dni od daty jej publikacji.

 Przewodniczący Rady Miasta PuEawy 
Zbigniew ZliwiGski
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ZałGcznikNr2

doUchwałyNrVIII/81/11RadyMiastaPuławy

zdnia26maja2011r.





Sposóbrozpatrzeniauwagwniesionychdoprojektuzmianymiejscowegoplanu
zagospodarowaniaprzestrzennegoterenu„PobrzelaWiałycz.A”wPuławach.







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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80, poz. 717 z pójn. zmianami) stwierdza

siL, le do projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

„PobrzelaWisłycz.A”wPuławachwustawowymterminieniewniesionouwag.
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ZałGcznikNr3

doUchwałyNrVIII/81/11RadyMiastaPuławy

zdnia26maja2011r.





Okre`leniesposoburealizacji,zapisanychwzmianiemiejscowegoplanu
zagospodarowaniaprzestrzennegoterenu„PobrzelaWiałycz.A”wPuławach

inwestycjizzakresuinfrastrukturytechnicznej,którenalelGdozadaVwłasnych
gminy.







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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80, poz. 717 z pójn. zmianami) stwierdza

siL, le na terenie objLtym zmianG planu nie przewiduje siL inwestycji z zakresu

infrastrukturytechnicznejnalelGcychdozadaVwłasnychgminy.

 


