NMI MIHJST{A
p J$r¿ejowio

Uchwala Nr XXXVll336l0l
Rady Miejskiej w Jpdrzejowie
z dnia 6 wrze5nia2001 roku

w sprawiemiej scowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennego
terenupomiEdzyal. J. Pilsudskiego,ul. Przypkowskiegoi Szkolq
PodstawowqNr 2 na obszarzemiastaJgdrzejów

Na podstawieart. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym(Dz.U. Nr 13,pz. 74,Nr 58,pz. 26I, Nr 106,poz.496,Nr 132,poz.622,z 1997
r. Dz. U. Nr 9, Wr.43, Nr 123,poz.775,Nr 107po2.686,Nr ll3 poz.734,Nr 106pz. 679
pz306,Nr 48,po z .
162,p2.1162,22000r .Nr 26,
i z 1 9 9 8 r . D z.U .N r 1 5 5 ,p o 2 .1 0 1 4,Nr
552,Nr 91,poz.1009,Nr 20,p2.306, Nr 62 po2.718,Nr 95, poz.1041,z 2001r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
p r z e s t r z ew rym(D
z. 9 9 9 r.N r 1 5,poz.l39,Nr 4l,poz.412,Nr1l1,W Z.1279iz20 A0
l l .z1
r. Nr 12,pz. 136,Nr 109,Wz. | 157,Nr 120,poz. 1268i z 200I r. Nr 5, poz.42 i Nr 14,poz.
124)RadaMiejskaw Jqdrzejowieuchwalaco nastqpuje:

P(OZDZIAtr,I
Przepisywprowadzaj4ce
$ 1
terenu pomiEdzy al. J.
przestrzennego
Uchwala sip miejscowy plan zagospodarowania
miastaJEdrzejów
i Szkol4PodstawowqNr2 na obszarze
ul. Przypkowskiego
Pilsudskiego,

$2
1 . Teren z.aurartyw granicach planu jest objEty ustaleniami miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Jgdrzejów uchwalonego uchwal4 Nr
XVII/55/80 Rady Narodowej Miasta i Gminy w JEdrzejowiez dnia 2 kwietnia 1980 r.,
ogloszonegow Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 6, poz.35 z dnia 3l maja 1980 r. ze
zmia¡lrrmi uchwalonymi uchwalami Nr Yl/28189 Rady Narodowej Miasta i Gminy w
Jqdrzejowie z drua26 stycznia 1989 r. (Dz.lJrz. Woj. Kieleckiego nr 7, poz. 73 z 1989 r.),
Nr XXV/140192 Rady Miejskiej w Jgdrzejowiez dnia 22 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj.
KieleckiegoNr 9, poz.95 z 1992r.), Nr XXXVUI/245193 Rady Miejskiej w Jqdrzejowiez
dnia l0 wrzeínia 1993 r. (Dz. IJrz. Woj. Kieleckiego Nr 10, Wz. ll5 z 1993 r.), Nr
V/37/94 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie z dnia 7 grudnia 1994 r. (Dr. Urz. Woj.
KieleckiegoNr 12, poz.144 z 1994r.).

2 . Wymieniony w ust. I miejscowy plan ogólny zagospodarowaniaprzestrzennegomiasta
JEdrzejowa traci moc w czESci objgtej niniejszym planem, w granicach okreSlonych
rysunkiem planu.

3 . W Studium uwarunkowaú i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
JEdrzejowauchwalonym uchwal4 Nr Dl65l99 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 25
maja 1999 r. teren w granicach planu polozony jest na obszarze,dla którego glówn4
funkcjg stanowi obszar wielofunkcyjnej zabudowy óródmiejskiej, obejmujqcy swym
zasiEgiem czgsci miasta us¡tuowane w pasie ulic 1l listopad4 J. Pilsudskiego i
Przlpkowskiego.
o

Glówne funkcje obszaru: administracja, oÉwiata, kultura, sluzba zdrowia, handel,
uslugi. Funkcja tow arzysz4ca- mieszkalnictwo;

o

W

obszarze tym

wystqpui4 zróZnicowane funkcjonalnie i

przestrzenno

architektonicznieelementy, takie jak :
-

historycznie rozwiniEty pas zabudowy uslugowo - mieszkalnej wzdlu? ulicy l l
listopada zakoiczony zespolami zabudowy mieszkalnej z lat 1960 - tych przy ul.
Dmowskiego;

-

rozproszona zabudowauslugowo - mieszkalna w sektorze al. Pilsudskiego - ul.
Przypkowskiego - ul. Strazackieji ul. I I listopada;

-

kompleksy obiektów uslug publicznych, w tym: administracji samorz4dowej,
rejonowej, gospodarczej;

o

zespólprodukcyjny - browar,,Strzelec"

Rozbudow4 budow4 przeksztalcenie istniej4cej zabudowy w obszarze,powinny byó
ukierunkowanew strong:
-

aktywizacji i wykorzystarúa zasobów terenowych i obiektowych dla lokalizacji
uslug i urz4dzeñ podnosz4cych wartoÉó u4tkow4

estetyczn4 i prestDowq

cechujqc4wspólczesnei przyszloScioweCentrum (obszar kluczowy) Jgdrzejowai
Ziemi Jgdrzejowskiej;
-

urzqdzenie przestrzeni publicznych na wysokim poziomie estetycznym i
technicznym;

-

usprawnieniefunkcjonowania systemukomunikacji kolowej (parkingi) i pieszej;

-

usprawnieniefunkcjonowania systemuinfrastruktury;

-

wykluczenie, b4d2 oslabienienegatywnegooddzialywania u2y'tkowafi sprzecznych
z podstawolvymi funkcjami i charakterem obszaru jako obnizaj4cych wartoéó
pr zestrzeni éródmiej skiej ;

-

wyksztalcenie koncentracji uslug administracji publicznej, samorzqdowej i
gospodarczej, ulatwiaj4cej dostgpnoSódla uZl.tkowników i podnosz4cej prestiZ
Jgdrzejowa;

$3
Teren objgty planem nie wymaga zmiany sposobuuZ1'tkowaniagruntów na cele nierolnicze i
nieleÉnew rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leSnych

$4
Cel planu
Celem niniejszego planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowaniaterenu dla
zabudowy

mieszkaniowej

i

uslugowej

na

obszarze stanowi4cym

czESó kwartalu

uryznaczonego obrze2nym ukladem ulic I I listopada, J. Pilsudskiego, Przypkowskiego i
okreSlonegow planie ogólnym jako tereny budowlane.
Rozproszona, doÉó chaotyczna zabudowa obrzehna kwartalu, brak dróg umo2liwiaj4cych
podziaty, brak uzbrojenia - powoduj4 blokadg decyzji w sprawachbudowlanych.

Ze wzglgdu na polo2enie terenu w obszarze Sródmiejskim - teren przylegaj4cy do ul.
Przypkowskiego i J. Pilsudskiego pnzeznaczonow planie pod funkcje uslug ogólnomiejskictU
realizowanych w sposób vtyznaczajqcy system przestrzeni publicznych w formie pasaZy
w zdluz mv artej zabudowy p ierzejowej - miej skiej.
Realizacja planu, bardzo zachowawczego w stosunku do zabudowy istniej4cej,
pozwoli na uporz.4dkowaniei wypelnienie obszaru.
Jednym z celów planu jest stworzenie zasad polityki przestrzennej pozwalaj4cej etapowaó
realizacjqplanu.
I etap rcalizacji planu stanowi4 obszary ciqlqce komunikacyjnie do ju2 wyksáalconego
ukladu ulic. Ich podzial (kz

przekszta\ceniawlasnoéci) i zabudowa s4 moZliwe przed

realizacjqprojekfowanych dróg dojazdowych. Warunkiem jest tu wydzielenie tymczasowych
dojazdów slu2-bowychdo dzialek w drugiej linii zabudowy.
II etap realizacji planu w formie zabudowy bardziej intensywnej, realizowanej ,,systemem
zorgantzowanym" wymagaj4cym dokonania przeksztalceniawlasnoSci poprzez scalenie i
podzial - wymaga realizacjidróg dojazdowych orazpeLnegouzbrojeniatechnicznego.
Za\oaeniem planu jest stworzenie wyruhnych zapisów okreSlajqcych skalg i formy
zabudowy tak, by realizowana w róZnym czasie, ptzez róZnych inwestorów - stworzyla
kompozycyjnie zharmonizowan4przestrzertmiejsk4.
Jednym z zaloaefifunkcjonalnych jest spigcie systememci4gów pieszych wszystkich funkcji
publicznych w obszarze.
Przyjqte doSrodkowe etapowanie rcalizacji umo2liwia koncentrowanie obrzeine zabudowy
przy utrzymaniu rezerwy terenów budowlanych w postaci otwartych terenów zielonych, z
mo2liwoSci4ich tymczasowegou44kowania rolniczego.

$5
Ilekroó w niniejszej uchwale jest mowa:
l) o planie - mleiry przezto rozumieó niniejsz4uchwalg Rady Miejskiej w Jqdrzejowie,wraz
z rysunkiem planu - stanowiqcymzalqczniki do niniejszej uchwaty,
2) o przepisach szczególnych - naleLy przez to rozumieó przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,

3) o rysunku planu - mleiry przez to rozumieó rysunek stanowiqcy integralnq czgió planu,
bqdqcy zalqcznikami do planu:

a) Nr 1 - planszapodstawowaw skali 1:1000

b) Nr 2 - planszauzbrojeniatechnicznegow skali l:1000
4) o pÍzeznaczeniupodstawowym - nale2y przez to rozumieó taki rodzal inwestycji, bez
r ealizacji kt órego nie mo2e byé r eahzowarteprzeznaczenie dopuszczalne,

5) o przeznaczeniudopuszczalnym- naleZy przez to rozumieó taki rcdzaj inwestycji, który
moae byó realizowany jako funkcja uzupehriaj4ca w proporcjach okreSlonych w
ustaleniach szczegílowy ch,

6) o obszarze- nalely przez to rozumieó teren zawarty w granicach linii rozgraniczaj4cych
tereny o róimym przeznaczeniu i róznych zasadach zagospodarowania, nazvvany
symbolem cyfrowo - literowym, literowym lub cyfrowo - literowo - cyfrowyrr¡

7) o sluzebno5cigruntowej - nalely pruez to rozumieó dostppnoéógruntow4do przejazdu,
przechodu orazuzbrojeniatechnicznegopotwierdzon4 wpisem do ksiggi wieczystej,

8) o wskaáriku intensywnoici zabudov'r.y- rnlezy przez to rozumieó stosunek powierzchni
calkowitej (liczonej zgodnie z norm4budowlan4) wszystkich kondygnacji nadziemnych
obiektów kubaturowych zlokalizowanychna dzialcedo powierzchni tej dziatki

e) o

obszarze zorganizowanej dzialalno5ci inwestycyjnej - nalely przez to rozumieó

budownictwo, które mahebyé realizowane:
a) przez inwestorów indywidualnych po dokonaniu uprzednio scalenia i podzialu
gruntów

w

granicach poszczególnych obszarów na

podstawie przepisów

szczegílov,'ych o scalaniu i podziale,
b) przez

jednego

inwestora

w

ramach

decyzii

o

warunkach

zabudowy

i

zagospodarowaniaterenu obejmuj4cej caly obszar,

l0)o uslugach podstawolvych - nale|y przez to rozumieó uslugi charakterystyczne dla
o5rodka w skali osiedla sluZqcezaspokajaniu potrzeb codziennych w zak¡esie handlu,
gastronomii, uslug rzemieSlniczych, uslug zdrowia, oSwiaty, kultury, administracji,
l4cznoici, o zasiEguteoretycznym obslugi gwarantuj4cymrentowno5ów promieniu 500 m
(dojéciapieszego),

realizacji
11)o zwartej zabudowie pierzejowej - rtrllehy przez to rozumieó obowiq,zek
w granicy zabudowy na pehr4szerokosófrontu dzialkizptawemi obowi4Tkiem budowy
dotyczyto równie2 zabudowy oficynowej w drugiej linii zabudowy.

P(OZDZIAT- 2
Ustalenia ogólne
$6
PrzedmiotemustaleúPlanu s4:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej MN
dzialalnosci
2) tereny zabudowy mieszkaniowej - realizowanych w obszarzezotganizowanej
inwestycyjnej - wymagaj4cescaleniai podzialu MNS
3) terenyuslug ogólnomiejskich- U; US
powyzej parterów4) tereny ustug ogólnomiejskich z dopuszczeniemfunkcji mieszkaniowej
UM
5) tereny ulic miejskich o charakterzedojazdowym KD
6) tereny glównego publicznego pasaZuw zieleni ZP
P oraz publicznych ci4gÓw pieszych z
7) tereny publicznych ci4gów pieszych
dopuszczeniemdojazdów - KP
8) tereny stacji transformatorowych- EE
-F
9) tereny stacji transformatorowych- usltuowanie orientacyjnew obszarze
10) urz4dzenia projektowanej infrastruktury technicznej i

ich orientacyjny przebieg

oznaczonyna rYS.Planu:
-

kanalízacja sanitarna

-

ka¡alizacjadeszczowa

-

wodoci4g

-

gazoci4g

11)sposóbpodzialunieruchomoSci
12)prawo budowYw granicY
13) sposóbksáahowania zabudowY

$7
obowi4zuj4ce:
Rysunek planu zawieranastEpuj4ceomaczenia grafrcznestanowi4ceustalenia
1) graniceterenu objqtego Planem
2) finie rozgran íczajqcetereny o róZnych zasadachzagospodarowania

3) istniejqcazabudowa przeznaczonado zachowania,przebudowy, rozbudowy na warunkach
okreSlonychw ustaleniachplanu
4) istniej4cazabudowa pÍzeznaczonado wyburzenia z mo2liwoSciqremontów i ograniczonej
rozbudowy
5) teren mo2liwy do zabudowy - nieprzel'raczalne linie zabudowy
6) orientacyjny, przybliaony zarys budynków wraz z obowiq¡uj4cym kierunkiem ustawienia
kalenicy ze w zglgdów kompozycyjnych
7) obszaryzorganizowanejdziatalno5ciinwestycyjnej i ich granice
S) linie omaczalqceprawo budowy w granicy
9) dopuszczonedojazdy sfuZebnedla drugiej linii zabudowy
10) obowi4zuj4calinia rwartej zabudowy pierzejowej
I l)linie mo2liwych podzialów terenu (przyblizone)
12) akcent architektoniczny- dominantaurbanistyczna- wyró2nia miejsca
13) glówne ciqgi pieszeogólnodostQpnew ramachposzczególnychobszarów uslugowych
14) orientacyjny sposóbnasadzeúwysokiej zieleni ozdobnej wzdba2ci4gów pieszych
15) przyblizo ny sposób ksáaho wzuria pr zeh'roju ulic
16) przejazdy bramowe obowiqzuj 4ce
17)projektowane glówne sieci uzbrojenia komunalnego (usytuowanie przybliZone) ideogram

$8
Na obszarachokreSlonychw planie symbolem MN i MNS dla inwestycji obejmuj4cej teren o
powierzchni minimum 3 dzialek budowlanych ozrnczonychna rysunku planu - dopuszczasiE
inny fiz

przewidziano planem sposób ksztaltowania zabudowy - pod warunkiem

wykorzystania terenu zgodnie z obowiq.zuj4cym przeznaczeniem, zachowania skali i
intensywnoScizabudowy, obowi4gujqcej linii zabudowy od strony dróg publicznych oraz nie
pogarszaniawarunków zabudowy na dzialkachs4siednich.

$e
1. Na obszarachzabudowy jednorodzinnej MN i MNS ustala siq nieprzekraczalnywskaZnik
intensywnoScizabudowy na 0,8

2 . Na obszarachzabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej MN i MNS powierzchnia terenów
zieleni na gruncie w ramach powierzchni dzialki budowlanej nie moZe byó mniejsza ni2
25%.

3 . Na terenach zabudowy ustugowej i uslugowo - mieszkaniowej powierzshnia zieleni na
gruncie nie moZebyó mniejszani?20Yo powietzcltni obszaru'

$10
1. Zakazujesig utwardzaniadróg i placów oraz podjazdówwewngtrznychnawierzchni4
pylqc4typu tluczei Ávi.El.
2 . Indywidualne iródla ciepla rale|y

rorwtqzywaó w oparciu o paliwo uznane za

ekologiczne np. gaz, oleje opalowe, elektrycznoíé,lub w formie centralnego iródla ciepla
zgodnie z gminnym programem energetycznym.

$11
l . Na obszarach,na których funkcjg dopuszczalnqstanowi4uslugi podstawowe nieuci4Zliwe
- a ustalenia szczególowenie stanowiq inaczej - zakazvJesip realizacji przedsigwzipÓ
mog4cych znacz4co oddzialywaó na Srodowisko, dla których obowiqzek sporzqdzenia
raportu jest obligatoryjny lub mo2e byó wymagany orez uslug produkcyjnych, baz
magazyn1w hurtowych, uslug samochodolvyclL stolarskich i Slusarskich, rzeini,
przetwórni, skladowisk surowców wtórnych.

Dopuszcza siQ drobne rzemioslo

produkcyjne i uslugi gastronomiczf,rena warunkach okreSlonych w charakterystyce
wptywu inwestycji na Srodowisko.

2 . 7,a nieuciqiliwe uwaza siE oprócz uslug wymienionych w ust. 1 - uslugi , których
ewentualne uci4Zliwe oddzialywanie na Srodowisko w

formie emisji substancji

szkodliwych do atmosfery, zapachów,pylów, wibracji i halasujest ograniczonedo granic
wlasnoSci i nie uniemoaliwia lokalizacji - w granicach dziallki wlasnej - funkcji
podstawowej.

3 . Na obszarachzabudowy mieszkaniowej MN i MNS nie umaje sig za spÍzecznez planem
wykorzystanie pomieszczeú mieszkalnych na funkcje uslugowe typu gabinety, biura,
pracownie do pracy cichej.

$12
l . Wprowadza sip zakaz lokalizacji szczelnych zbiorników Scieków oraz indywidualnych
urzqdzehdo oczyszczaniaSciekówze wzglgdu na lokalne uwarunkowania

2 . Do czasu rczpoczgcia realizacji miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze
MN - obowi4zuje zakazwydawania pozwolenia na budowg budynków mieszkalnych lub
uslugowych wymagaj4cychdoprowadz.eniawody.
a
J.

Obowiq.zuje zakaz wydawania pozwoleú na budowq bz zaopatrzenia obiektu w wodg z
sieci wodoci4gumiejskiego.

4. Awaryjne zaopatrzeniew wodg dla celów obrony cywilnej rozwiqzuje,"Plan zapewnienia
dostaw wody w warunkach specjalnychdla miasta i gminy Jgdrzejów" z 1998 r.

5 . Sprawy gospodarki odpadami reguluje uchwala Rady Miejskiej w Jqdrzejowie Nr
XLIIÍ1276198z dn. 12.42.1998r.
Ustala sig przebieg glównych projektowanych ci4gów infrastruktury technicznej o
przybh2onympolo2eniv, oznaczonychna rys. planu. Nie uznaje sig za sprzecznezplanem
realizacjg infrastruktury technicznej nie oznaczonejna rys. planu w pasachistniej4cych i
projektowanych dróg publicznych, ci4gów pieszych i zieleni publicznej oraz w
uzasadnionychprzypadkach na terenach prywatnych o ile nie narusza to generalnych
zasriduzbrojenia przyjgtego w planie.

$13
Na obszarachoznacz,onychna rysunku planu symbolem MNS - zsrganuowanej dzialalnoéci
inwestycyjnej - obowi4zuje zakaz budowy obiektów budowlanych, do czasu scalenia i
podziafu nieruchomoici na dzialki budowlane w trybie okreSlonym w

przepisach

szczególnychw sprawie scalenia i podziafu lub zatwierdzenia projektu budowlanego dla
zabudowy zor garizowanej calego obszaru.

$14
1. Podzia.lnieruchomoSci mo2liwy jest wzdluz linii rozgraniczajqcych obszary o róZnym
przeznaczeniu
2. Podzial nieruchomoScina obszarachzabudowyjednorodzinnej MN oznaczonyna rysunku
planu nie jest obowiq¡.uj4cy i moZe byó zmieniony pod warunkiem zachowania
minimalnej szerokoÉci frontu dziatki przylegaj4cej do drogi publicznej - 9 m oraz
zachowaniunastqpuj4cychminimalnych szerokoÉcii wielko éci dzialek:
dla zabudowy wolnostoj4cej

- szerokoSé18 rn"

powierzchnia 400 m2

d la zabudowy bh2niaczej

- szerokoéó12 ttt,

powierzchnia 300 m'

dla zabudowy nvartej

- szerokoéó9 n1

powierzchnia2}} n?

3 . ObowiqAuje zakaz podzialu

gruntów

na

obszarze zorgarúzowanej dzialalnoSci

inwestycyjnej MNS w innym trybie niz okreslony w przepisacho scaleniu i podziale lub
na podstawie zatwierdzonegoprojektu zagospodarowaniaterenu w systemiebudownictwa
zorganizowanego. Okreélony w rysunku planu sposób podzialu obowiq,zuje dla trybu
scalenia i podzialu. Dla realizacji systemem zorganizowanym mo?c byó zmieniony z
zachowaniemprzepisów ust. 2.

4 . Do czASUwydzielenia przez gminQ ulic lokalnych okreSlonych w rysunku planu
symbolem KD zakazuje siq wydzielania dzialek, których obsluga zgodnie z planem
odbywa siEz tej ulicy, a wniosek wlaÉcicielanie uwzglEdniajej wydzielenia.

5 . Do czasuwydzielenia ulicy KD5 i KD6- ustala sigzakaz wydawania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniaterenu na dzialkactu do których dojazd przewidziany jest
w pfanie ztych ulic. Nie dotyczy to dzialki Nr 407.

$15
Dopuszczasig budowg w drugiej linii zabudowy w stosunkudo istniej4cychulic miejskich na
dzialkach oznaczonychw rysunkach planu pod warunkiem wydzielenia drogi dojazdowej
szer. 5 m lub slu2ebnoScigruntowej.

$16
L Istniejqca z¿budowa okreSlona na rysunku planu jako zabudowa przeznaczona do
rozbiórki ze wzglgdu na kolizjg z ukladem komunikacyjnym mohe byó remontowana
z prawem rozbudowy o 25Yokubatury.

2. Istniej4ca zabudowa przeznaczona do trwalej adaptacji mohe byó rozbudowyrvana,
nadbudowywana i remontowana z zachowaniemwarunków okreSlonych w ustaleniach
szczegílov,rychdla poszczególnychobszarów.

3 . Dla zabudowy isniej4cej rozbudowywanej dopuszcza siQ inoy niZ w ustaleniach
szczególowych sposób ksztahowania bryly, je5li wymagajq tego oczywiste wzglpdy
technicznei formalne.

$17
1 . Wprowadza sig prawo budowy w granicy dla dzialek oznaczonychw rysunku planu.

l0

2. Dla zwartej zabudowy pierzejowej uslugowej U i ustugowo - mieszkalnej UM prawo
budowy w granicy stanowi obowiq,zekbudowy w granicy.

3 . Dopuszczasigetapowaniezabudowy na dwa etapy dla obszarów okreslonych w ustqpie2,
z tym Ze pierwszry etap musi stanowió budynek w jednej z granic z drugq ScianQ
szczytow4pehr6 umo2liwiaj4cq rozbudowq obieklu.

$18
l . IloSó miejsc postojowych dla samochodów osobowych naleiry przyimowaé zgodnie z
analizqprzeprowadzonqw oparciu o aktualne zalecanew literaturze fachowej wytyczne i
wskazniki

oraz zewnEtrzne warunki komunikacyjne, z

tym 2e dla zabudowy

mieszkaniowej MN i MNS nalezy przyjmowaó minimum 2 miejsca postojowe na
mieszkanie.

2 . Dla obszarów 1U, 2US i 3US przyjmuje siq rozwiq,zanieparkingów publicznych w pasie
drogowym ul. Józefa Pilsudskiego.

P(AZDZIAL 3
Ustalenia szczególowe
1. BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
$le

1 . Wyznacza siq obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4
MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN dla których podstawowym przeznaczeniemjest funkcja
mieszkaniowa j ednoro dzintn.

2. Dopuszcza siq funkcjq uslug podstawowych nieuci4Tliwych w parterach budynków
mieszkalnych lub jako obiekty wolnostoj4ce o powierzchni calkowitej (licz4c wg normy
budowlanej)do 100 m2.
J.

Dla obszaru 6 MN dopuszcza sig dodatkowo jako funkcjg podstawow4 realizacjp
nieuci42liwego rzemiosla uslugowego lub produkcyjnego z zachowaniem wskaánika
intensywnoScizabudowy max0,7 i wysokoóci obiektów 6 m.

4 . Dopuszcza siq budowg wolnostoj4cych lub dostawianych w granicy parterowych garu\
na samochodyosobowe i dostawcze otazbudynków gospodarczycho powierzchni lqczn€1
calkowitej do 60 mt. Ograniczenie powierzchni nie dotyczy dzialek juz zabtdowanych
budynkiem mieszkalnyn¡

gdzie powierzchniq zabudowy reguluje wspólczynnik

intensywnoécii powierzcbni terenu zieleni.

ll

5. Dla obszaru zabudowy jednorodzinnej MN ustala sip nastgpuj4cewarunki zabudowy i
zagospodarowaniaterenu (nie ujEtew ustaleniachogólnych):
1) wprowadza sip nieprzekraczalnelinie zabudowy w stosunkudo dróg publicznych oraz
poi4dany sposóbksfaltowania zabudowy i ukladu kalenia - okre5lonew rys. planu,
2) wysokoéó zabudowy ustala siE maksymalnie na trzy kondygnacje, z tym 2e trzeciq
kondygnacjE stanowi poddasze u4rtkowe, a wysokoSó linii przeciqcia plaszczyzny
dachu ze Scianqokapow4wynosi max 7,5 m, mierzone od terenu istniej4cego (przy
spadkuterenu miar4jest Srodekbudynku),
3) kqt nachyleniadachu ustala siq na 38odo 45o,
4) lqczna dlugo5ó facjat w plaszczyánie Sciany okapowej nie moZe przekroczyé ll2
dtugoSciokapu,
5) kolor dachów ustala sig w kolorze naturalnej czerwieni dachówki,
6) kolor budynków ustala siq w gamie pastelowych, rozbielonych kolorów ziemi i
naturalnych materialów budowlanych,
7) ogrodzeniaod strony ulic aZurowe,wysokoSódo 180 cm.
Dla dzialki Nr 306 przed przystqpieniem do budowy niezbpdne jest wykonanie
geosozologicznych badari okreSlajqcych wielkoSó istniej4cych nasypów i ich stan
kompakcji, co bEdziedecydowaóo ewentualnejwymianie gruntów.

BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
W GRANICACH ZORGANIZOWANEJ
DZI AL ALNOSCI INWESTYCYJNEJ
$20
.WyznaczasiE
obszary zabudowy mieszkaniowej 1 MNS, 2 MNS realizowanej w ramach
l.
zorganizowanejdzialalnoSciinwestycyjnejalternatyrvnie:
l) jako budownictwo mieszkaniowe realizowane przoz poszczególnychinwestorów, na
wydzielonych, w trybie okre5lonym w przepisach szczególnycho scaleniu i podziale,
dzialkactl
2) jako budownictwo mieszkaniowe realizowane systemem zorganizowanym ptzez
jednego inwestora w granicach jednego obszaru z zachowaniem nieprzekraczalnej
intensywnoScii skali zabudowy (rwiryek z $ 8).

2. Dopuszcza siE funkcjg uslug podstawowych nieuciqZliwych w parterach budynków
mieszkalnych lub jako obiekty wolnostoj4ce w proporcjach nie przek'raczaiqcych2AoA
powierzchni calkowitej obiektów.

tz

3. Zakazuje sig budowy wolnostoj4cych garcíy na samochody osobowe i dostawcze oÍaz
budynków gospodarczych (dopuszcza siQ zespoly garaZowe do obstugi zabudowy
mieszkaniowejrealizowane systememzorgarrizowanymw zwi4zku z $ 8).
4. Dla obszarów okreslonych w planie symbolem MNS dopuszczasiE do czasu tealizacii
funkcji okre5lonej w planie, budowg altanek gospodarczycho powierzchni calkowitej do
20 m'

i wysoko$ci do 3,5 m oÍaz rolnicze wykorzystanie gruntu, zgodnie 7'

dotychczasowymsposobemu2ltkowania.
5. I)la zabudowy w obszarach okre3lonych w planie symbolem MNS wprowadza siE
nastgpuj4cewarunki ksztahowaniazabudowy:
l) wysokoSó budynków zabudowy jednorodzinnej ustala siQ maksymalnie na 3
kondygnacje, z tym 2e trzeciq kondygnacjg stanowi poddasze uZytkowe, a linia
pr7eciqciaplaszcz,yznydachu ze ScianqokapowqokreÉlasiE maksymalnie na 7,5 m od
terenu istniej4cego(przy spadkuterenu miar4jest irodek budynku),
2) k4t nachyleniadachów ustala siq na 38odo 45o,
3) l4czna dtugo3ó facjat w plaszczy2nie Sciany okapowej nie moZe przek'raczaé,213
dtugo5ciokapu,
4) kolor dachów ustalasiq w barwach od czerwieni do ciemnegobrqzu,
5) kolor elewacji ustala siq w gamie kolorów jasnych ziemi i naturalnych materialów
budowlanych,
6. Granice obszarów oznaczonych symbolem MNS na rys. planu stanowi4 granice
zor ganizowanej dzialalnoSci inwe stycyj nej.

USI-UGI OGÓLNOMIEJSKIE

$21
sig obszary zabudowy uslugowej ! IJ,2 US, 3US dla których glówn4 funkcjq
1. li.{:t¡znacza
stanowi4 nieuciqzliwe usfugi ogólnomiejskie z zakresu handlu detalicznego, gastronomii,
kultury, administracji, sluZby zdrowia, oSwiaty, sportu oraz nieuci¿liwego rzemiosla
uslugowego.
2. Dla obszaru | íJ,2 US, 3 US dopuszczasig funkcjq mieszkaniowqw proporcjachnie
przektaczaj4cych 3A% powierzchni calkowitej

inwestycji

stanowi4c4 integralne

uzupehrieniefunkcji podstawowej.
3. Podzial terenu poszszególnych obszarów oznaczony na rysunku planu mohe byó
dokonany:

l3

l)

w trybie przepisów szczególnycho scaleniui podziale dla obszarów 2 US i 3 U S w
ramach

obszaru zorganizowanej dzialalnoSci inwestycyjnej

dla

inwestycji

realizowanych przez poszczególnych inwestorów,
2) po zrealizowaniu i odbiorze inwestycji realizowanej w sposób zorgantzow¿trlyprzez.
jednego inwestora na Wszczególneobszary - jeheli zatwierdzony projekt budowlany
spehria wa¡unki do wyodrEbnienia samodzielnych lokali i nieruchomoíci, z tym 2e
drogi wewnetrzrrc i wspólne urz4dzenia infrastruktury technicznej powinny zostaó we
wspótwlasnoSci.
4. Ustala siq nastqpujqcezasadyksztahowaniazabudowy:
l) Wzf,lacza sig obowi4,zuj4c4liniq rwartejnbudowy pierzejowej (mtiqzok z $ 17 ust. 2
i 3),

2) wysokoSó budynków ustala siE na 3 kondygnacje, z tym 2e trzeci4 kondygnacjp
stanowi poddasze u2ytkowe. Wysokoéó do gzymsu wiericz4cego okap dachu 8 rn
Wysoko$ókalenicy - 12:14 m od poziomu terenu istniej4cego (Sredniana obwodzie),

3) k4t nachyleniadachów okreSlasig na 38o,
4) lqczna dtugoéé facjat w plaszczyánie okapowej nie moze przeY'roczyó 1/2 dlugoSci
iciany okapowej,

s) wprowadza siq obowiq-zekwieúczenia óciany okapowej gzymsem (miejski

charakter

zabudowy). W uksztaltowaniu mansard i detali architektoniczrtych naleLyposzukiwaó
twórcrychm,riqzkówzhistoryczn4zabudow4Jgdrzejowa.
6) architekturq obiektów

szszngókne staranny detal

musi cechowaó harmoni4

szlachetny material,
7) ci4g pieszy wzdhtzpierzei budynków o szeroko5ci4 m wykonaó zplyt chodnikowych
betonowych 50x50 z zastosowaniemprzewiqzai kostk4 brukowq granitow4. Spadki
projektowanych

ciqgów

rm.leL.y nawíryaé, do

rzgdnych

charakterystycznych

okreSlonychw rysunku planu.
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l . Wyznacza siE obszary zabudowy uslugowo mieszkaniowej 1 Ull/., 2 UM, dla których
podstawow4 funkcjq stanowi4 uslugi ogólnomiejskie z zakresu handlu detalicznego,
gastronomil, kultury, administracji, sluZby zdrowi4 oSwiaty, sportq turystyki oraz funkcji
mieszkaniowej realizowanej powyZej poziomu parteru.

2. Wyznacza sig nastgpujqcezasadyksztaltowania zabudowy:

l4

l) Wzrncza sig obowi4zujqc4liniE mvartejzabudowy pierzejowej (zwiqzek z $ T7 ust- 2
i 3),
2) wysokoÉó budynków ustala siE na 3 kondygnacje, z tym 2e trzeciq kondygnacjq
stanowi poddasze uzytkowe. Wysoko5ó do gzymsu wiencz4cego okap dachu 8 m.
Wysokoéókalenicy max l4 m od poziomu terenu istniej4cego(Sredniana obwodzie),
3) k4t nachyleniadachów okreélasig na 38o,
4) lqczna dlugoSó facjat w p\aszczyZnieokapowej nie moze przekroczyó 112 dlugo5ci
iciany okapowej,
5) wprowadza siq obowiq.zekwieúczenia Sciany okapowej gzymsem (miejski charakter
zabudowy). W uksztaltowaniu mansard i detali architektonicznych posz.ukiwaó
twórczych mviryków z history czn4 zabudow4 Jqdrzejowa.
6) architekturg obiekfów musi cechowaó harmonia, szczególnie staranny detal,
szlachetnymaterial,kolorystykajak dla obszarów 1U,2 US i 3 US.
7) ciag pieszy o szer. wzdlu2 pierzei budynków wykonaó z ptyl chodnikowych
betonowych 50x50 cm z zastosowaniem przewiq¡aú kostk4 brukow4 granitow4.
Spadki projektowanych ci4gów rnleiry nawiry,aó do rzgdnych charakterystycznych
okreólonychw rysunku planu.
3. Dla zabudowy w drugiej linii ul. Przypkowskiego ustala siq wysokoSómax 3 kondygnacje
z tyn, ie trzeciq kondygnacjg stanowi poddasze u,4rtkowe, dach o k4cie 38'. Dla
budynków I i 2 kondygnacyjnych dopuszczasig realizacjg dachów plaskich. Pozostale
ustaleniajak w ust. 2.

$23
l.

Wyz.naczasig obszarglównego pasaZupublicznego w zieleni 7,Pbez.prawa zabudowy.

2. Wyznacza siq orientacyjnie przybliilony przebieg ci4gów pieszych w zieleni oraz
zieleni wysokiej o charakterze miejskim. Ich realizacja
orientacyjny sposób nasadz,enia
musi byó powi44anaz realizacjquzbrojenia technicznegoi spelniaé róv¡noczeSniefunkcjg
dróg technologicznych do obslugi infrastruktury.
ci4gów pieszychokreSlasig na 3,5 m.
3. Maksymaln4szerokoSó
4. Nawierzchnig ci4gów piesrych nale|y wykonaó z kamienia naturalnego w pol4czeniu z
ptytami betonowymi50x50 cm.
5. 7,ieleñ wysokq z,e specjalnie ksztaltowana koron4 nale?y dobieraó z gatunków
szlachetnychi odpornych na uci4zliwoScikomunikacyjne.

l5

6. Istniej4ce siedlisko - docclowo przeznaczonena poszerzenie pasa drogowego ul.
Pilsudskiego- do cz¿su realizacji funkcji docelowej - mole byó modernizowanez prawem
rozbudowykubaturyo 25 %o.
KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNI CZNA
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l.

sig terenypublicznychulic miejskich ukladu lokalnego:
Wyz.nacza
1) KDl - projektowanaulica dojazdowa obsluguj4caprojektowane tereny budownictwa
jednorodzinnego;szerokoSów liniach rozgraniczalqcych- 21,0; jezdnia szer' 6,0 m;
chodnik dla pieszychjednostronny 3,0 m po stroniezachodniej,oddzielony od jezdni
pasemzieleni o szer.6,0m.
2) KD2 - projektowana ulica dojazdowa \4cz4caistniej4cqul. Pilsudskiego (poprzez
istniej4cy parking) z projektowan4ulic4 KD1; szerokoSów liniach tozgraniczalqcych
12,0; jezanta szer.5,Om; chodnik dla pieszychjednostrowry 2,5 m po stronie
póhrocnej,oddzielony od jezdni pasem zieleni o szer.2,5 m.
3) KD3 - projektowana ulica dojazdowa"zakoiczona pgtl4 do zawracania"obslugujqca
projektowanetereny budownictwa jednorodzinnego; szerokoSów liniach
rozgrantczal4cych- 12,0; jezúrnaszer. 5,0 m; chodnik dla pieszychjednostronny 3,0
m po stronie póhrocnej,oddzielony od jezdni pasemzieleni o szer. 2,5 rn4) KD4 - projektowanaulica dojazdow4 obsluguj4caprojektowanetereny budownictwa
jednorodzinnego;szeroko5ów tiniach rozgraniczajqcych- 12,0; jezdna szer. 5,0 m;
chodnik dla pieszychjednostronny 3,0 m o przebieguzgodnym z rysunkiem planr¡
oddzielony od jezdni pasemzieleni o szer. 2,0 m'
5) KD5 - projektowana ulica dojazdow4 zakoficzonapEtl4do zawracari4 obsluguj4ca
projektowanetereny budownictwa jednorodzinnego; szerokoSów liniach
rozgrarnczajqcych- 12,0; jezdnta sznr.5,0 m; chodnik dla pieszychjednostronny 2,0
m po stronie póhocnej, oddzielony od jezdni pasemzieleni o szer. 3,0 m.
6) KD6 - projektowana ulica dojazdowah1cz4caulicp Projektowan4z projektowanym
ukladem ulic osiedla; szerokoSów liniach rozgraruczaj4cych- 10,0 - 12,0 zgodtie z
rysunkiem planu; jezúnia szer. 5,0 m; chodnik dla pieszychjednostronny 2,0 m po
stronie póhrocnej,oddzielony od jezdni pasem zieleni o zmiennej szer. 1,5 - 3,0 rn

2. Pasy ulic miejskich sluZ4 do umieszczenia sieci uzbrojenia komunalnego. Projekty
budowy

oraz modernizacji dróg

muszq uwzglEdniaó moZliwoSci prowadzenia

podstawowychsieci uzbrojenia ko munalnego:
-

kanalizacji deszczowej,

l6

a
J.

-

kanalizacjisanitarnej,

-

wody,

-

Sredniegoi niskiego napigcia,
kabli energetycznych

-

kablitelekomunikacyjnycl¡

-

ga^r órednioi niskoprg2nego(docelowo)-

powyLszn uzbrojenie komunalne powinno byé za wyjqtkiem kamlizacji deszczowej
zlokalizowane

Wza

jezdni4.

W

przypadkach

uzasadnionych

istniej4cym

zagospodarowaniemw dobrym stanie technicznym dopuszcza si¿za zgodqzarz4du drogi
reahzacjgkanalu sanitarnego pod jezdni4.
4. Minimalne odlegloScizabudowy mierz,oneod krawq2nikajezdni okre5latabela Nr l:
OdlegloSóod krawE2nikajezdni (m):
Rodzaj ulicy
Symbolna

rysunku
planu
KDI

od zabudowy

od zabudowy uslugowej,

przezr:eiczonejna statY

gospodarczej i

pobyt ludzi

produkcyjnej

Projektowana ulica

15,0

15,0

8,0

6.0

8,0

8,0

dojazdowa

KDz

Projektowana ulica
dojazdowa

KD3

Projektowana ulica
dojazdowa

KDI

Isüliejqca ul ica dojazdowa

8,0

8,0

KD5. KDó

Projektowane ulice

8,0

8,0

dojazdowe

prze iactor:r- tn rysunku planu do trwalej adaptacji moZe byó
rozbudowywana w odlegloSciachmniejszych ni2 okreSla tabela Nr l, w istniej4cej

@wa

linii zabudowy, pod warunkiem eliminacji skutków uciq,zliwo5ciod komunikacji, np.
przezstosowaniestolarki dáwigkoszczelnej,specjalnegoksztaftowaniafunkcji
2) rozbudowa budynków istniej4cych przeznaczonychdo trwalej adaptacji, powoduj4ca
zbli2erttedo drogi mniejsze nü okreilone w tabeli Nr 1, wymaga zgody zarz4dudrogi
5. Wyznacza sig ci4gi piesze z dopuszczeniemlokalnego ruchu pojazdów, omaczonych na
piesz4
rysunku planu symbolami KPl, KP2 sluz4ce powiq¡aniom komunikacj4
rowerow% dojazdom do projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz przeprowadzaniu
uzbrojenia. SzerokoSó i lokalizacja ci4gów zgodna z rysunkiem planu. Minimalna
szerokoSóutwardzanianawierzc.hnici4gu - 3,5 m.

l1

p i e s z el P , 2 P , 3 P , 4 P o z m i c n n e j s z e r o k o é c i 5 , 0 d o 2 0 ' 0 m z g o d n i e z
6. Wyznaczasigci4g
rysunkiemplanu dla ruchu pieszegoi rowerowego;szerokoióutwardzonegopasamin. 3'0
m.

$2s
l.

Wyznaczasig obszar lokalizacji stacji transformatorowych E.

2. Lokalizacja stacji transformatorowych w
inwestycyjnej jest orientacyjna i

obszarze zorgattízowanej dzialalnoSci

ulegnie uSciSleniu w

projektach budowlanych

zagospodarowaniaterenu.
3. f)ocelowy bilans potrz.ebenergetycznych naleZy oprzeó na maksymalnych wskaZnikach
intensywno5cizabudowy okreSlonychw planie przy zaloleniu budowy sieci kablowej NN
o przekroju nie wigkszymrnz120+150 mm2.
4. Z,asilarttestacjitransformatorowychnalezy projektowaó kablami SN * pasachdrogowych
i ci4gach przestrzeni publicznych. Rozprowadzenie nsilania kablami NN wykonaó w
pasachdro gowych orazw ci4gach przn*rznri publicznych.

$26
l. Rozprowadzanie sieci wodociqgowej z istniej4cego wodoci4gu miejskiego rm'leLy
wykonaó w pasach drogowych istniejqcych i projektowanych ulic z warunkiem
wykonania zamknigtych pierScieni.
2. Bilansowanie docelowego zapotrzebowania na wodg naleiry dokonaó w oparciu o
maksymalne wskaÍniki intensywnoSci zabudowy pnyjqte w planie.

527
1. I(¿¡;¡g¡lizacjEsanitarn4 i deszczow4 naleiry rowtigywaÓ w oparciu o przyiety w rysunku
planu przyblihony przebieg sieci grawitacyjnej.
2. Bilansowanie docelowej iloéci écieków mleLy wykonywaó w oparciu o maksymalny
przyjety w planie wspólczynnik intensywnoSci zabudowy.

$28
RozprowadzenieSrednioprq2nejsieci gazu ziemnego rcleL.y realizowaÓw pasachdrogowych
istniej4cych i projektowanych ulic zwarunkiem wykonania zamknigtych pierScieni.

l8

ROZDZTAL4
POSTANOWIENIASZCZEGÓLNE

$2e
o
Ustala siq stawkE procentow4 sluz4c4 naliczaniu oplaty, o kfórej mowa w ust' 3 ustawy
zagospodarowaniuprzestrzennymw wie lko Sci0oA

5
ROZDZTANPRZEPISYKOÑCOWE
$30
Niniejsza uchwal podlega ogloszeniu w

Dzienniku Urzqdowym Województwa

Swigtokrryskiego
$3l
Niniejszauchwalaobowiqpujepo upfrvie l4 dni od ogloszeniajej w DziennikuUrzqdowym
go
WojewództwaSwigtokrzYskie
$32
WykonanieuchwalypowierzasiqZatzqdowiMiejskiemuw JEdrzejowie.

Pnewodniczqcy
Rady Miej skigfw Jgdrzejowie
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