UchwalaNr XLIVl408102
Rady Miejskiej w Jqdrzejowie
z dnia 28 marca 2002roku

przestrzennego
w sprawiemiejscowegoplanu zagospodarowania
terenu pomiqdzyul. Przemyslowq,ul. Slowiariskqi ul. Dygasiúskiego
na obszarzemiastaJgdrzejów

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 5 ustawyz dnia8 marca1990r. o samorz4dziegminnym
(tekstjednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142poz. 1591) raz art.26 i art.28 ustawyz dnia7 lipca
przestrzennym
(Dz.U. z 1999r. Nr 15,po2.139,Nr 4l,poz"
1994r. o zagospodarowaniu
4 1 2 , N r1 1 1 , p o 21. 2 7 9 i 2 2 0 0 0r . N r 1 2 ,p o z . 7 3 6 , N 1r 0 9 p, o z .1 1 5 7 , N rl 2 0 , p o z " 1 2 6 8 i z
2 0 0 1r . N r 5 , p o z .4 2 i N r 1 4 , p o z .1 2 4 ,N r 1 0 0p o z . 1 0 8 5 N
, r I l 5 p o z . 1 2 2 9 ,N r 1 5 4p o z .
1804)RadaMiejskaw JEdrzejowieuchwalaco nastqpuje:

ROZDZIAL 1
PrzepislzwProwadza-i
ace
$ l
Uchwalasiq miejscowyplan zagospodarowania
przestrzennego
terenupomiqdzyul. Przemyslow4 ul. Slowiaúsk4i ul. Dygasiúskiego
miastaJqdrzejów.

$2
1. Teren zawartyw granicachplanu jest objqty ustaleniamimiejscowegoplanu ogólnego
zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Jqdrzejów uchwalonego uchwal4 Nr
XVIV55/80 Rady NarodowejMiasta i Gminy w Jqdrzejowiez dnia2 kwietnia 1980 r.,
ogloszonego
w Dz. Urz. Woj. KieleckiegoNr 6, poz.35 z dnia31 maja 1980r. ze zmianarrriuchwalonymiuchwalamiNr VV28l89 Rady NarodowejMiasta i Gminy w Jqdrzejowie z dnia 26 stycznia1989r. (Dz.lJrz. Woj. Kieleckiegonr 7, poz. 73 z 1989r.), Nr
XXVll40l92 Rady Miejskiej w Jqdrzejowiez dnia 22 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj.
KieleckiegoNr 9, poz.95 z 1992r.), Nr XXXVIIV245193Rady Miejskiejw Jqdrzejowie
z
dnia l0 wrzeSnia1993 r. (Dz. Urz. Woj. KieleckiegoNr 10, poz. 115 z 1993r.), Nr
Yl37l94 Rady Miejskiej w Jqdrzejowiez dnia7 grudnia1994r. (Dz.I-Jrz.Woj. Kieleckiego Nr 12,poz. 144z 1994r.).

przestrzenncgo
lttl¿rsta
2" Wynieniony w ust. 1 miejscowyplan ogólnyzagospodarowania
rygranicach
okreSlonych
ninie.iszymplanen.r.w
traci moc w' czqsciob.iqte,i
.lEdrzejowa
s u n k i e mp l a n u .
o l¿rsta
3 . W S t r - r d i u nut w a r u n k o w a úi k i e r u n k ó w z a g o s p o d a r o w a l tpi ar z e s t r z e n n e gM
uchwalonyl uchwal4Nr IX/(r5l99Rady Mie;skiejw Jgdrzejowicz dnia 25
Jqdrzejowa
nraja 1999 r. teren w granicachpiarrupolo2onyjest na obszarze,dla któregoglówn4
q stanowi4 obszary.zabudowy peryferyjnej, obejmuj4ce sektory:
funkc.¡
- pólnocny,od ul. Sw. Barbary,ul" JanaPawlaII, ul. Kiliúskiego,ul. Krzy'vve-j
do
granicmiastana wschodziei pólnocy,
- wschodni,od ul. Murawiecdo ul, Piúczowskiej,
Jasionki,Partyzantów,
- poludniowy,od ul. Parfyzantów,Topolowej,Dygasiúskiegodo projektowanejul.
Przypkowskiego,
- zachodni,obejmuj4cyrejon ZamoScie.
Podstawow),mwskazaniemkierunkowlmt w obszarzejest:
- utrzyrnaniepriory'tetumieszkalnictwa,
- wyodrqbnienieprzestrzenneinnych funkcji :
- szpital,
- Szkolapodstawowanr 1,
- cmentarze,
- targowisko,
- zespolyuslugowei produkcyjne,
- bazy transportowe,
- zabudowajednorodztnna- willowa,
- rezerwaterenowapod uslugipubliczne,
- porz4dkowanie
i dopelnienieukladówtransportowych,
- wyodrqbnienieprzesfrzenipublicznej,
- przestrzeganie
zasadzachowanialadu przestrzennego,
- rozwiniqcieobslugitransportowej,
lokalneji ponadlokalnej,
- modernizaciainfrastrukturytechnicznei.

$3
Terenobjqtyplanemnie wymaga zmianysposobuuZlkowania gruntówna cele nierolniczei
nieleénew rozumieniuustawyz dnia3 lutego1995r. o ochroniegruntówrolnychi lesnych.
$4
Cel planu
Celem niniejszego planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowaniaterenu
przeznaczonegow miejscowym planie ogólnym pod zabudowq. ObszaÍ wyznaczonyjest
obrzeLnieulicami Przemyslow4 Slowiaúsk4i Dygasiúskiego.Uszczególowieniuw planie
podlegaprojektowanaulica zbiorcza,!4czqcadocelowoul. Przemyslow4z centrummiasta.
Regularnyuklad wlasnoScipozwala uruchomiótereny budowlane,poprzez wprowadzenie
obslugikomunikacyjneji uzbrojeniabez potrzebyprzeksztalceniadzialek"
Równolegly uklad projektowanych dróg pozwala na etapowanie realizacji planu. I etap
stanowi4dzialki ciqZ4cekomunikacyjniedo istniej4cychulic. II etap powinna stanowió
realizacjaulicy lokalnejKL 1, umoZliwiaj4calokowanieod poludniafunkcji rzemieSlniczych
i handlu hurtowego, od póhrocy zabudowy mieszkaniowej. III etap stanowi realizacja
zabudowymieszkaniowejwzdluZ projektowanejulicy dojazdowejKD 2.

równodoSóekstcnsywnej,
realizacjgz-abudora,'y.icdnorodzinne.j
T.apisyplanu.dopLrszcza.jq
realizowanej
zabudowy
fbrm
zwarte.i
czesniepozwala.jqna wprowadzenie
,icdnorodz-inne.i
systenrem
zorganizowanym.
skalq i fbrmE
Zalozeniemplanu jest stworzenie wyraZnych zapisów okreSla.jilcyc:h
Iniejskiej.
kornpozycyjnieprzestrzeni
zabudowyslu24cestworzeniuzharmonizowanej
ZaloLenienfunkcjonalnlnnjest spiqcieci4gami pieszymi i rowerowyrni w zieleni, a takZe
terenów mieszkaniowych z,
wyra2nie oznaczonpi alejami w ramach ulic lokalnych
przystankami
komunikacjimiejskiej,szkol4 ko6ciolemi uslugamipodstawowymi.
PrzyjEtedoSrodkoweetapowanierealizacji planu pozwala przy obrze2nejzabudowiena
rolniczego
utrzymanierezerwyterenówbudowlanyeh, z mozliwoSci4ich dotychczasowego
wykorzystania.
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1. Ilekroów niniejszejuchwalejest mowa:
1) oplanie-nale?yprzeztorozumieóniniejsz4uchwalqRadyMiejskiejwJqdrzejowie.wÍaz
z rysunkamiplanu - stanowi4cymizalqcznikido niniejszejuchwaly,
2) o przepisach szczególnych- nale|y przez to rozumieó przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,
3) o rysunku planu - nale|y przez to rozumieó rysunek stanowi4cyintegraln4czEríóplanu,
stanowi4cydwa zalEcznikido planu:
w skali l:i000
a) Nr 1 - planszapodstawowa
w skali 1:1000
b) Nr 2 - planszauzbrojeniatechnicznego
4) o przeznaczeniupodstawowym - nalezy przez to rozumieó taki rodzal inwestycji, bez
realizacjiktórego nie mo2ebyó realizowaneprzeznaczeniedopuszczalne,
5) o przeznaczeniudopuszczalnym- nale|y przez to rozumieótaki rodzaj inwestycji, który
mo2e byó realizowany jako funkcja uzupelniaj4caw proporcjach okreSlonychw
ustaleniach
szczególowych,
6) o obszarze- naleíy przez to rozumieó teren zawartyw granicachlinii rozgrantczaj4cych
tereny o róZnym przeznaczeniu i róZnych zasadach zagospodarowania.nazwany
sl.rnbolemcyfrowo - literowyrn, lub literowo - cyfrowym,
7) o sluzebnoScigruntowej - nale?yprzez to rozumieó dostqpnoSógruntowq do przejazdu,
przechoduorazuzbrojeniatechnicznego
potwierdzon4wpisem
do ksiqgiwieczystej,
8) o wska2nikuintensywnoScizabudoury- naleíy przez to rozumieó stosunekpowierzchni
calkowitej(liczonej zgodniez norrn4budowlan4)wszystkichkondygnacjinadziemnych
obiektówkubaturowychzlokalizowanychna dzialcedo powierzchnitej dzialki
2. Prognoza skutków wplywu ustaleú m.p.z.p. na Érodowisko przyrodnicze stanowi
dol4czonedo planu,opiniowanei wyloZonel4czniez planem.
opracowanie

ROZDZIA+- 2
U s t a l e n ioas ó l n e
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Przedmiotem
ustaleúplanus4:
1) terenyzabudowymieszkaniowej- jednorodzinnej- MN
2 l t c r e n yz a b u d o w yu s l u g o w e j U
rzemioslaprodukcyjnegooraz handlu
3) tereny rzemioslauslugowego z dopuszczentem
hurtowegoi detalicznego- RPU
zbiorczym-KZ
4) ulice publiczneo charakterze
lokalnym- KL
5) ulicepubliczneo charakterze
dojazdowym- KD
6) ulice publiczneo charakterze
7) publiczneci4gipieszew zieleni._P
- EE
8) terenystacjitransformatorowych
9) urz4dzema projektowanej infrastruktury technicznej i ich orientacyjny przebieg
oznaczonyna rys. planu:
- kanalizacja
sanitama
- kanalizacjadeszczowa
- wodoci4g
- gazoci4g
10)sposóbpodzialunieruchomoSci
I 1)prawobudowyw granicy
l2) sposóbksztaltowaniazabudowy

$7
Rysunekplanu zawteranastqpuj4ceoznaczeniagraf'rcznestanowi4ceustaleniaobowi4zuj4ce:
l) graniceterenuobjqtegoplanem,
2) linie rozgraniczajEce
tereny o róznych zasadachzagospodarowania,
przeznaczona
przebudowy,rozbudowyna warunkach
istniejqca
zabudowa
3)
do zachowania,
w ustaleniachplanu
okreSlonych
4) istniej4cazabudowaprzeznaczona
do wyburzenia,
5) terenmoZliwy do zabudowy nieprzekraczalne
linie zabudowy
6) linie moZliwychpodzialów- orientacyjne,
7) glówneci4gi pieszew zieleni,
8) linie SN 15 kV wraz ze stref4bezpieczeistwa2x7,5 m.
9) dopuszczonedojazdy sluZebnedla drugiej linii zabudowy
I 0) kierunki obslugi komunikacyjnej,
| | ) przyb\iznny sposób aranlacji p asów drogow ych,
12)orientacyjnysposóbnasadzeúwysokiejzieleniozdobnejwzdIuLci4gów pieszych,
| 3) przybliíony sposób ulozenia ci4gów infrastrukturytechnicznej.
$ 8
Na obszarachokreSlonychw planie symbolem MN dla inwestycji obejmuj4cejteren o
powierzclrniminimum 3 dzialekbudowlanychoznaczonych
na rysunkuplanu - dopuszczasiq
inny niL przewidziano planem sposób ksztaltowania zabudowy - pod warunkiem
wykorzystania terenu zgodnie z obowi4zuj4cym przeznaczeniem,zachowania skali i
intensywnoSci
zabudowy,nieprzekraczalnej
linii zabudowyod strony dróg publicznychoraz
nie pogarszania
warunkówzabudowyna dzialkachs4siednich.

s9
Na obszarach zabudowy jednorodzinnej MN ustala siq nieprzekraczerlnywskaZnik
rntensl,wrtoSci
zabudolvy na 0.8
2. Na obszarachzabudowy mieszkaniowejjednorodzinnejMN powierzchniaterenówzieleni
na grunciew ramachpowierzchni dzialki budowlanejnie moZe byó nrniejszani2 25oA.
3. Na terenachzabudowy uslugowej irzemieSlniczej RPIJ powierzchnia zielcni na gruncie
nie moZe byó mniejsza niL 20oApowierzchni obszaru.
L
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l. Zakazujesiq utwardzaniadróg i placów oraz podjazdówwewnqtrznychnawierzchni4
pylAcqtypu tluczei, 2uZel.
2. Indyr,vidualne2ródla ciepla nalely rozwiqzywaó w oparciu o paliwo uznane za
ekologiczne np. gaz, oleje opalowe, elektrycznoSólub przewidywaó centralne
zaopalrzenie
w cieplo zgodniez planem ucieplownieniamiasta.
$1l
1. Na obszarach,
na których funkcjqdopuszczaln4
stanowi4uslugipodstawowenieuci42liwe
- a ustalenia szczególowenie stanowiq inaczej - zakazujesiq realizacji przedsiqwziqó
rnog4cychznaczqcooddzialywaóna Srodowisko,okreélonychw przepisachszczególnych
oraz uslug produkcyjnych, baz magazynów hurtowych, uslug samochodowych,
stolarskichi Slusarskich,rzeLni,
przetwórni,skladowisksurowcówwtórnych.
2. Za nieuciq|liwe uwaZa siq uslugi , których ewentualneuci4Zliwe oddzialyr,vanie
na
Srodowiskow formie emisji substancjiszkodliwychdo atmosfery,zapachów,pylów,
wibracji i halasujest ograniczonedo granicwlasnoÉcii nie uniemozliwialokalizacji- w
granicachdzialki wlasnej - funkcji podstawowej.
3. Na obszarachzabudowy mieszkaniowej MN nie uznaje siq za sprzecznez planem
wykorzystaniepomieszczei mieszkalnychna funkcje uslugowe typu gabinety,biura,
pracowniedo pracycichej.
$12
1. Wprowadza siq zakaz lokalizacji szczelnychzbiorników écieków oraz indywidualnych
urz4dzertdo oczyszczaniaSciekówze wzglqdu na lokalneuwarunkowania
2. Do czasu rozpoczEciarealizacji miejskiego systemukanalizacji sanitarnej na obszarze
MN - nie przylegaj4cychdo istniej4cejkanalizacji sanitarnejobowiqzuje zakaz
wydawania pozwolenia na budowq budynków mieszkalnych lub uslugowych
wlrnagaj4cychdoprowadzeniawody.
3. Obowi4zujezakaz wydawania pozwoleú na budowq bez zaopatrzeniaobiektu w wodq z
sieciwodoci4gumiejskiego.
4. Au'aryjne zaopatrzenie'w wodq dla celów obrony cywilnej razwi4zuje,,Planzapewnienia
dostawwody w warunkachspecjalnychdla miastai gminy Jqdrzejów"z 1998r.
5. Sprawy gospodarki odpadami reguluje uchwala Rady Miejskiej w JqdrzejowieNr
XLII1l276l98z dn. 12.02.1998
r.
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LJstala siQ przebieg glównych projektowanych ci4gów infrastrLrkturytechrliczncj o
przybliZonympoloZeniu,oznaczonychna rys. planu. Nie uznajesiq za sprzccznez plancm
infrastrukturytechnicznejnie oznaczonejlta rys. planu w pasachistniej4cychi
realizacje,
projektowanych dróg publicznych, ci4gów pieszych i zieleni publicznel ora'L w
przypadkachna terenachprylvatnycho ile nie naruszato generalnychzasad
uzasadnionych
uzbrojeniaprzyjqtegow planie.
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obszary o rózn1'nt
l. Podzial nieruchomoScimozliwy jest wzdluz linii rozgraniczal4cych
przeznaczeniu
PodzialnieruchomoScina obszarachzabudowyjednorodzinnejMN oznaczonyna rysunku
planu nie jest obowi4zuj4cy i moZe byó zmieniony pod warunkiem zachowania
minimalnej szerokoScifrontu dzialki przylegajqcejdo drogi publicznej - 9 m oraz
zachowaniunastqpuj4cych minimalnych szerokoécii wielkoSci dzialek:
- szerokoSó
powierzchnia400 ml8 m,
dla zabudowywolnostoj4cej
powierzchnia
300 mz
szerokoSó
12
m,
bliZniaczej
dla zabudowy
powierzchnia2}} m'
9 m,
szerokoSó
dla zabudowyzwartej
1
Do czasu wydzielenia przez gminq ulic lokalnych okreSlonychw rysunku planu
syrnbolemKD2, KD3 i KL I zakazujesiq wydzielania dzialek,których obslugazgodntez
jej wydzielenia.
planemodbywasip z tej ulicy, a wniosekwlaÉcicielanie uwzglEdnia
^
RPU i tJ na
w
obszarach
podzial
przeksztalcenie
i
nieruchomoÉci
- . Dopuszczasiq
opracowanejprzezosobqposiadaj4c4upranienia
podstawiekoncepcjizagospodarowania,
w specjalnoSciarchitektonicznej.pod
budowlane
lub
uprawnienia
urbanistyczne
warunkiemzapewnieniapol4czeniawydzielonychdzialekbudowlanychz ulic4 publiczna,
min. 7.5 m. szerokoSci.
drog4r,vewnEtrzn4

$ls
1. Do czasuwydzieleniaulicy KL 1 - obowi4zujezakazwydawania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniaterenu na dzialkach, których obsluga komunikacyjna
przewidzianajest z tej ulicy.
2. Do czasuwydzieleniaulicy KD2 i KD3 dopuszczasiq lokalizacjqzabudowyw drugim
rzEdziew stosunku do ul. Slowiaúskiej pod warunkiem wydzielenia drogi dojazdowej
szerokoéci5 m lub slu2ebnoScigruntowejdo czasurealizacjttych ulic.
$ 16
1. Istniej4cazabudowa okreÉlonana rysunku planu jako zabudowa pÍzeznaczonado
rozbiórkize wzglqduna kolizjq z uklademkomunikacyjnymmo|e byó remontowanabez
prawarozbudowydo czasurealizacjifunkcji okreSlonejw planie.
2 . IstniejEca zabudowa pÍzeznaczona do trwalej adaptacji moze byó rozbudowy'r,vana,
nadbudowywanai remontowanaz zachowaniemwarunków okreSlonychw ustaleniach
szczególowychdla poszczególnychobszarów.
a
J .
dopuszcza siQ inny ntz w ustaleniach
Dla zabudowy istniej4cej rozbudowyr,vanej
szczególov,rych
sposób ksztaltowania bryly, jeSli wymagaj4 tego oczywiste wzglqdy
technicznei formalne.

Q1 7
l. Na terenach zabudowy ,jednorodzinnejMN, rzerlieSlnicze.jRPLJ i uslugctwc.jtJ
wprowadzasiEprawo budowy w granicy dzialki lub w odlegloScimniejsze.jniz 3 nr, ale
(o ilc przcpisyszczególncttic starrowi4
rriemniejszejniL 1,5 m. od granicyz s4siadami
inaczej)dla :
a) budynkumieszkalnego jeSli budynekmieszkalnys4siadaznajdujesig w granicy
w granicy
w prawie budowlanymdla zabtrclowy
dzialki i spelniawarunki okreSlone
budynkuo szerokoéci7 m.
dziatki uniemoZliwiarealizacje
lub szerokoSó
jezeli
uniemoZliwiabudowEbudynkuo
dzialki
szerokoéó
b) zabudowyrzemieÉlniczei
min. 7 m.
szerokosci
c) Zabudowy gospodarczeji garaíowej - jeSli budynek garaíowy lub gospodarczy
s4siada znajduje siQ w granicy dzialki i spelnia warunki okreSlone w prawie
budowlanym dla zabudowy w granicy lub szerokoSódziatki uniemoZliwia realizacje
budynkuo szerokoéci4 m.
$18
1 . Iloéó miejsc postojowych dla samochodówosobowych na\e?y przyjmowaó zgodnie z
w oparciu o aktualnezalecanew literaturzefachowej wy'tycznei
analíz4przeprowadzon4
wskaZniki oraz zewnqtrzne warunki komunikacyjne, z tym 2e dla zabudowy
nrieszkaniowej
MN nale|y przyjmowaóminimum 2 miejscapostojowena mieszkanie.
L.
Funkcjeparkingudla uzytkownikówobszarówRPU moZeprzejqóczqSciowoulica KL 1.
ROZDZTAL 3
Ustaleniaszczeeólowe

$le
l . Wyznaczasiq obszary zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4

jest funkcja
MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, SMN dla których podstawowp przeznaczeniem
j
mieszkaniowaednorodzinna.
2 . Dopuszcza siq funkcjq uslug podstawowych nieuci4Zliwych w parterach budynków
mieszkalnychlub jako obiekty wolnostoj4ceo powierzchni calkowitej (liczqc wg norrny
budowlanej)do 100m'.
a
J .
Dopuszczasiq budowq wolnostoj4cychlub dostawianychw granicy parterowychgaraLy
na samochodyosobowei dostawczeorazbudynkówgospodarczych
o powierzchnilEcznej
calkowitejdo 60 *'. Ograt-ticzenie
powierzchninie dotyczy dzialekjuz zabudowanych
budynkiem mieszkalnym, gdzie powierzchniq zabudowy reguluje wspólczynnik
intensywnoSci
i powierzchniterenuzieleni.
/1
-- Dla obszarówzabudowyjednorodzinnejMN ustalasiq nastqpuj4ce
warunki zabudowyi
zagospodarowania
terenu(nie ujqtew ustaleniachogólnych):
l) wyznaczasiq obszarymoZliwedo zabudowy(nieprzekraczalne
linie zabudowy)
2) obowi4zujesytuowaniezabudowyw ukladzie kalenicowy.rn,
z tym 2e na dzialkach
naroZnych budynki powinny byó ksztaltowane w sposób podkreSlajqcy uklad
urbanistyczny z zastosowanie akcentów architektonicznych i podkreSleniem
formalnym naroLy budynków,
3) wysokoSózabudowy ustala siE maksymalnie na trzy kondygnacje,z fym 2e trzeciE
kondygnacjEstanowi poddaszeuZytkowe, wysokoSólinii przeciqciaplaszczyzny
dachuze Scian4okapow4wynosi max 7 m, a wysokoSókalenicy 12 m. (miar4 przy
spadkuterenujest SredniawysokoSóna obwodzie),

4) k4t nachylenia
dachuustalasiq na 38"do 45",
5) lqcz.nadlugoSófacjat w plaszcz.yZnie
Scianyokapowc.jnie nrozc przekroczyóll2
dlugoSciokapu,
6) kolor elewacji pastelowe,
cieplenaturalne
barwyziemi ,
7) kolor dachów naturalnykolor dachówkiceranricznej
do br4zów,
8) ogrodzenia
lekkie,wysokoSó
do 180cm.
9) Dla dzialki nr 27 w obszarach3 MN, 5 MN warunkienrpelnej zabudowyjesr
przebudowa
napowietrznej
linii SX lS KV. DopLrszczasiEodstgpstwá
od tych ustaleú,
pod
warunkienl
przekraczania dopuszczalnych natE2en pola
nie
elektroenergetycznego,
okreSlonycl-rw przcpisach szczególnychoraz za zgodq
wlaSciwegozarz4dusieci.
10)Dla dzialki nr 36 w obszarze7MN dopuszczasiEwydzieleniedzialki budowlanejw
drugiej linii zabudowypod warunkiemzapewnieniasiuzebnoSci
gruntowejlub drogi
wewnEtrznejod ulicy KL 1 o szerokoóci
min. 5 m.
$20
1. WyznaczasiE obszary zabudowy rzemieSlniczejI RPU, 2 RpU, 3 RpU, dla których
glówn4 funkcjq stanowi rzemioslo uslugowez dopuszczeniemrzemioslaprodukcyjnego,
handluhurtowegoi detalicznego.
2. W obszarach RPU dopuszcza siQ lokalizacjq przedsiqwziqé mog4cych znacz1co
oddzialywaóna Srodowisko,dla których obowiEzeksporz4dzeniaraportu moze byó
wi..rnaganypod warunkiem zastosowaniarozwi4z.aitechnicznych,technologicznychi
organízacyjnych,ktÓrewyeliminuj4 szkodliwe oddzialywaniena Srodowiskopoza teren
zakladu,do któregoinwestorposiadatytul prawny.
3. Dla obszarów zabudowy rzemieélniczej RPLJ, ustala sig nastqpujEcewl.tyczne
ksztaltowania
zabudowyi zagospodarowania
terenu:
1) wyznaczasiq obszarymozliwe do zabudowy(nieprzekraczalne
linie zabudowy),
2) maksymaln4wysokoSóokreélasiq na 11 m,
3) kolor krycia dachów- od naturalnejterakotydo ciemnychbr4zów.
4. Do czasurealizacjifunkcji podstawowejdopuszczasiErolnicze wykorzystaniegruntów.
5. Dla kolejnych inwestycji realizowanychna obszarachRPU wprowadza siq obowi4zek
przedkladaniado wniosku o pozwoleniena budowqdowodu zharmonizowaniaobiektu
projektowanego
z otoczeniem- rozwiniqciepierzeiod stronyulicy KZI i KLI.
$21
1. Wyznaczasiq obszaryzabudowyuslugowejI IJ, 2 US, 3US dla których glówn4 funkcj
4
stanowi4nieuci42liweuslugi ogólnomiejskiez zakresuhandlu detalicznego,
gastronomii,
kultury, administracji,sluZby zdrowia, oSwiaty,sportu oraz nieuci42liwegorzemiosla
uslugowego.
2 . Dla obszaru |U, 2u, 3U dopuszczasiq funkcjq mieszkaniow4powyzej parteru. Dla
obszaru2U obowi4zuje odlegtoSózabudowy micszkaniowejod skrajnej projektowanej
jezdni ulicy Przemyslowej20 m.
a
J.
Ustalasiq nastqpujEcezasadyksztaltowaniazabudowy:
1) wyznaczasiq terenmoZliwy do zabudowy(nieprzekraczalne
linie zabudowy),
2) wysokoSóbudynków ustala siq maksymalniena 3 kondygnacje,z fym Ze frzeciq
kondygnacjqstanowipoddaszeuzy'tkowe.a wysokoSóprzeciqciaScianyokapowe.jz
plaszczyzn4dachunie moZeprzekroczyó7 m. a w kalenicv lZ m od ooziomuterenu
(Sredniana obwodzie),
istniejqcego
3) k4t nachyleniadachówokreSlasig na 38odo 45".

4) lilczna dlugoSó fac.jat w plaszczy2nie okerpowej nie mo2e przekroczyó l/2 dlLrgoÉci
okapu,
5) kolor dachów - naturalnykolor dachówki ceramicznejdo br4zów.
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podstawowego
i lokalnego:
l. Wyznaczasiqterenypublicznychulic miejskichLrkladu
terenówprzemyslorvych
istniej4cych
ulicazbiorczado pol4czenia
1) KZ1 - projektowana
z drog4krajow4nr 7 orazdo obslugiterenówrozwojowychpoloZonychw
- 30,0 m;jezdnia
w liniach rozgraniczaj4cych
poludniowejczEScimiasta;szerokoSó
szer.7,0m; chodnikdla pieszychobustronneoddzieloneod jezdnipasemzielenio
szer.8,0 m.- po poludniowejstronieo szer.2,5 m. a od stronypólnocnejpol4czony
z istniejqcymii projektowanynti
o szer.3,0 m: skrzyZowania
ze Scie2kqrowerowE
ulicami zwykle.
projektowanebudownictwo
2) KLI - projektowanaulica lokalnaobsluguj4ca
- 15,0m; jezdnia
w liniach rozgraniczaj4cych
mieszkaniowei uslugowe;szerokoÉó
szer.6,0 m; chodnikdla pieszychjednostronny2,0 m po stroniepólnocnej,oddzielony
od jezdni pasemzielenio szer.3,0 m.
3) KLz - projektowanaulica lokalnalqczqcaprojektowaneosiedlez ulic4 zbiorczEKZl;
- 13,0m;jezdnia szer.6,0 m; chodnikdla
w liniach rozgraniczaj4cych
szerokoSó
jednostronnypieszych
2,0 m oddzielonyod jezdni pasemzielenio szer.3,0 m.
4) KL3 - projektowanaulica lokalnalqcz4caprojektowane
osiedlez ulic4 zbiorcz4KZl;
jezdnia
w liniach rozgraniczaj4cych13,0m;
szer.6,0 m; chodnikidla
szerokoéó
pieszychobustronneoddzieloneod jezdni pasemzielenio szer.3,0 m.- po stronie
zachodniejo szer.2,0 m. a od strony wschodniejpol4czonyze ScielkErowerowEo
szer.3,0 m.
5) KD1 - istniej4caulica Slowiaúska- dojazdowaobsluguj4caistniejqcei projektowane
terenybudownictwamieszkaniowegojednorodzinnego,przewidzianado adaptacji;
- 12,0m; chodniki dla pieszychobustronneo
w liniach rozgraníczaj4cych
szerokoSó
jezdni.
szer.1,5 m, przylegledo
6) KD2 - projektowanaulica dojazdowaobsluguj4caprojektowaneterenybudownictwa
- 12,0m; jezdnia szer.5,0 m;
jednorodzinnego;szerokoéów liniach rozgraniczajqcych
chodnikdla pieszychjednostronnyo szer.2,5 m, oddzielonyod jezdnipasemzielenio
szer.2,5m.
7) KD3 - projektowanaulica dojazdowa,l4czqca
istniej4c4ulicq Slowiaíisk4z
projektowan4ulic4IlJ21' parametrytechniczne- tak jak KD2.
2. Pasy ulic miejskich slu24 do umieszczeniasieci uzbrojenia komunalnego.Projekty
budowy oÍaz modernizacji dróg musz4 uwzglqdniaó mozliwoSci prowadzenia
podstawowychsieciuzbrojeniakomunalnego:
- kanalizacjideszczowej,
- kanalizacjisanitarnej,
- wody,
- kabli energetycznych
Sredniego
i niskiegonapiEcia,
- kablitelekomunikacyjnych,
- gazuórednioi niskoprqZnego(docelowo).
3. Powylsze uzbrojenie komunalne powinno byé za wyj4tkiem kanalizacji deszczowej
zlokalizowane poza jezdni4. W
przypadkach uzasadnionych istniejqcym
zagospodarowaniem
w dobryn stanietechniczn¡nndopuszczasiq za zgod4 zarzqdudrogi
realizacjqkanalu sanitamegopod j ezdni4.
4. MinimalneodlegloScizabudowymierzoneod krawqznikajezdni okreSlatabelaNr 1:

Synbol na rysunku
planu

Rodzajulicy

KZl

P r o j e k t o w a n au l i c a
zbiorcza ukladu podstawowego

Odlegloéó
od krawqznikaiezdni(rn):
od zabudou,y
przeznacz.onejna staly pobyt ludzi

od z¿tbudowyLrslugowej,
gospodarczc¡i produkcyjnej

15,0

15,0

Projektowanaulica
8,0
6,0
lokalna
KL2,KL3
Projektowaneulice
8,0
8,0
lokalne
R O
KD1
Istniej4caulica dojaz8,0
dowa
KD2, KD3
Projektowaneulice
8,0
8,0
doiazdowe
1) istniej4cazabudowaprzeznaczona
na rysunku planu do trwalej adaptacjimo2e byi
rozbudowywanaw odlegloSciach
mniejszychniz okreSlatabelaNr 1, w istnie.j4cej
linii zabudolvy,pod warunkiemeliminacji skutków uci4zliwoSciod komunikacji,np.
przezstosowaniestolarkidZwiqkoszczelnej,
specjalnego
ksztaltowaniafunkcji
2) rozbudowabudyrków istniej4cychprzeznaczonychdo trwalej adaptacji,powoduj4ca
zbli2eniedo drogi mniejszeniz okreSlonew tabeli Nr l, wymaga zgody zarzEdudrogt
5. uSciSlasiq linie rozgraniczaj4ceulicy Przemyslowej oznaczonejw planie miejscowym
przestrzennego
zagospodarowania
m. Jqdrzejowasymbolem06KZ na 15,0 m od osi istniej4cejjezdni.
6. WyznaczasiEci4gi pieszePl, P2, o zmiennejszerokoSci
6,0 do 12,0m dla ruchupieszego i rowerowego;szerokoéó
utwardzonego
pasamin. 3,0 m.
KLl

$23
1 Wyznaczasiq obszarlokalizacji stacji transformatorowej1E.
Lokalizacjastacji transformatorowejw obszarzeIRPU jest orientacyjnai ulegnieuSciéleniu w projektachbudowlanychzagospodarowania
terenu.
J.
Docelowybilans potrzeb energetycznych
naleZyoprzeóna maksymalnychwskaZnikach
intensywnoScizabudowy okreSlonychw planie przy zaloíeniu budowy sieci kablowej NN
o przekrojunie wiqkszymni|l2O+150 mm2.
^ Zasilaniestacjitransformatorowych
nalezyprojektowaókablamiStrt* pasachdrogowych
i ci4gachprzestrzenipublicznych.
5 . l) IstniejEcalinia SN tS kV do przebudowy.WyznaczasiEpasyterenuo szerokoSci
odpowiednio7,5 m. od istniej4cejlinii 15 kV po obu stronachlinii, w których nie powinna
byó realizowana zabudowa przeznaczonana staly poby't ludzi. Lokalizacja obiektów w
tych pasachnie przeznaczonychna staly pob).t ludzi, musi spelniaówarunki okreSlonew
przepisachszczególnychi normach.
2) Dopuszczasiq odstqpstwood ustaleúpkt 1 - pod warunkiem nie przekraczaniadopuszczalnych
natEZeú
pola elektroenergetycznego
okreélonychw przepisachszczególnych
oraz za zgod4wlaóciwegozarz4dusieci.
I

a
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I " Rozprowadzanie
sieciwodoci4gowejz rstniej4ccgo
wodoci4gumic.jskiegonale2ywykonaów pasachdrogowychistniej4cych
iprojektowanychulic z,warunkienrwykonaniazarnkniEtych
pierScieni.
2. Bilansowaniedocelowegozapotrzebowania
na wodq nale|y dokonaów oparciuo maksymalnewska2nikiintensywnoSci
zabudowyprzyjqtew planie.

$2s
l. Kanalizacjqsanitarn4i deszczowEnale|yrozwi4zywaów oparciu o przyjqty w rysunku
p Ianu pr zybliíony pr zebieg si eci grawi tacyj nej.
2. Bilansowaniedocelowej iloóci Scieków nale|y wykonywaó w oparciu o maksymalny
przyjgtyw planie wspólczynnik intensywnoÉcizabudowy.
$26
Rozprowadzenie
Srednioprqznej
sieci gazu ziemnegonale2yrealizowaów pasachdrogowych
istniej4cychi projektowanychulic z warunkiemwykonaniazamkniEtychpier5cieni.

PIOZDZIAI,4
Postanowienia
szczeqólne
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Ustalasiq stawkqprocentow4slu24c4naliczaniuoplaty,o której mowa w ust. 3 ustawyo zagospodarowaniuprzestrzennymw wielkoSci0%
ROZDZTAN,5
Przepis]¡koúcowe
$28
Niniejszauchwal podlegaogloszeniuw DziennikuUrzqdowym WojewództwaSwigtokrzyskiego

$2e
Niniejszauchwalaobowi4zujepo uplyr,vie14 dni od ogloszeniajej w DziennikuUrzqdowym
WojewództwaSwiqtokrzyskiego
$30
wykonanie uchwaly powierza siqzarz4dowi Miejskiemuw Jqdrzejowie.
dnicz4cy
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