
Ocena na: 2007.04.12 - Lubel.01.61.887 - tekst pierwotny

System Informacji Prawnej Lex (Lex dla Samorządu Terytorialnego) 13/2007 -1-

Lubel.01.61.887

UCHWAŁA NR XLIII/299/2001
RADY MIEJSKIEJ W DĘBLINIE

z dnia 26 czerwca 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WIŚLANA II" w Dęblinie - I etap

(Lublin, dnia 14 sierpnia 2001 r.)

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 13
z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późn. zm.) - uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "WIŚLANA II" w
Dęblinie - I etap, zwany dalej planem.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 42,00 ha położony w zachodniej części miasta Dęblina.
2. Teren opracowania planu ograniczony jest ulicą Stężycką, wschodnią projektowaną linią rozgraniczającą ulicy Okrzei, wschodnią

granicą działek Nr ewid. 2899 i 2900, ulicami Michalinowską, Wiślaną oraz północną granicą osiedla zabudowy wielorodzinnej
"Wiślana" jak oznaczono graficznie na rysunku planu.

§ 2. Celem regulacji zawartych w planie jest:
1) Ustalenie przeznaczenia terenów.
2) Określenie warunków zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.
3) Koordynacja inwestycji w obszarze opracowania.
4) Zapewnienie ochrony interesów publicznych w zakresie realizacji usług ogólnomiejskich, dzielnicowych oraz komunikacji.

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania ściśle określone,
2) linie podziału wewnętrznego terenów zabudowy jednorodzinnej ściśle określone,
3) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są postulowane, mają charakter wytycznych i określają zasady:
1) podziału terenu na działki budowlane,
2) usytuowania obiektów,
3) przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

§ 4. Przyjmuje się następujące ustalenia ogólne określające sposób zagospodarowania i kształtowania zabudowy dla całego terenu
objętego opracowaniem.

1. Teren opracowania znajduje się w zasięgu uciążliwości spowodowanej hałasem lotniczym (starty, lądowania i przeloty statków
powietrznych). Obiekty budowlane przeznaczone na stały pobyt ludzi powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia akustyczne o
charakterze konstrukcyjno-budowlanym i architektonicznym, zmniejszające poziom hałasu poniżej dopuszczalnych norm.
Obowiązuje wprowadzenie:
1) Stolarki okiennej o podwyższonej izolacyjności akustycznej.
2) Odpowiednich ogrodzeń.

Zaleca się realizację fragmentów ogrodzeń jako pełnych, w narożach oraz przy wejściach i wjazdach na działki.
3) Zieleni izolacyjnej.

2. Podział terenu na działki budowlane odbywać się będzie na wniosek właścicieli.
3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MNj dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych,

lub uciążliwych o uciążliwości ograniczonej do granic działki, jako funkcji uzupełniającej, z wykluczeniem usług szkodliwych dla
środowiska i mogących pogorszyć stan środowiska.
Usługi powinny być realizowane w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem mieszkalnym, z wejściem od strony ulicy lub w
budynkach wolnostojących usytuowanych z uwzględnieniem przepisów dotyczących warunków technicznych zabudowy i zachowaniem
dopuszczalnej powierzchni zabudowy działki.

4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MNj i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
usługami oznaczonej symbolem MNj + U dopuszcza się:
1) Lokalizację garaży.

Garaże powinny być zintegrowane z budynkiem mieszkalnym i usytuowane w poziomie parteru lub zrealizowane w postaci
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odrębnego budynku w głębi działki pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy działki. Budynki
garażowe powinny być grupowane poprzez usytuowanie ich w granicy sąsiadujących ze sobą działek.

2) Lokalizację budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 50 m2, z zachowaniem dopuszczalnej powierzchni zabudowy
działki.
5. Poziom posadowienia parterów wszystkich obiektów na terenach zabudowy jednorodzinnej nie może przekraczać 0,60 m ponad

projektowany poziom terenu.
6. Na terenach zabudowy jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNj i jednorodzinnej z usługami, oznaczonej

symbolem MNj + U obowiązuje ujednolicenie charakteru i wysokości ogrodzeń od strony ulicy. Ogrodzenia należy sytuować w
docelowych liniach rozgraniczających ulic.

7. Podział na działki budowlane na terenach oznaczonych symbolami MNj i MNj+U, inne niż przedstawione na rysunku planu jest
możliwy pod warunkiem:
1) Opracowania projektu nowego podziału terenu, na którym będą naruszone granice wewnętrznego podziału przewidziane planem, z

uwzględnieniem projektowanej zabudowy. Na nowy podział muszą wyrazić zgodę wszyscy zainteresowani właściciele gruntów.
2) Zachowania ściśle określonych linii wewnętrznego podziału.
3) Zachowania frontu działki o szerokości minimum:

- 10,0 m dla zabudowy bliźniaczej
- 16,0 m dla zabudowy wolnostojącej.

4) Zmiana ilości działek w kwartale zabudowy nie może przekraczać 20 % z zaokrągleniem wzwyż w stosunku do ilości działek
przedstawionej na rysunku planu.
8. Na terenach przeznaczonych w planie pod budownictwo mieszkaniowe obowiązuje zakaz realizacji tymczasowych budynków

mieszkalnych, usługowych i gospodarczych, za wyjątkiem obiektów służących celom budowy.
9. Dopuszcza się adaptację istniejących budynków mieszkalnych usytuowanych pomiędzy nieprzekraczalną linia zabudowy, a linią

rozgraniczającą ulic.
10. Tereny przeznaczone w planie pod usługi publiczne i zieleń mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy lub inny

tymczasowy, ustalony przez władze miasta pod warunkami:
1) Użytkowanie to nie będzie powodowało uciążliwości dla terenów sąsiednich i nie będzie zakłócało ładu przestrzennego.
2) Zainwestowanie związane z tymczasowym wykorzystaniem terenu nie będzie miało trwałego charakteru.

11. Obowiązuje ochrona istniejącej zabytkowej alei lipowej wzdłuż ulicy Stężyckiej.
12. Obowiązują zasady kształtowania zieleni przedstawione na rysunku planu.
13. Infrastruktura techniczna

1) Zaopatrzenie w wodę
a) Ustala się, że zaopatrzenie w wodę obszaru opracowania odbywać się będzie docelowo z ogólnomiejskiego układu

wodociągowego miasta Dęblina.
Zasilanie odbywać się będzie poprzez magistralę wodociągową doprowadzającą wodę z centralnego ujęcia "Jagiellońska".

b) Jako rozwiązanie okresowe dopuszcza się zaopatrzenie w wodę - terenów zabudowy jednorodzinnej oznaczonej na rysunku
planu symbolem MNj i terenów mieszkaniowo-usługowych oznaczonych na rysunku planu symbolem MNj+U - z istniejącej stacji
wodociągowej przy ul. Wiślanej.

c) Sieć wodociągowa powinna być ułożona w projektowanych ulicach i ciągach pieszych.
d) Ustala się, że docelowo ujęciem wody w warunkach specjalnych będzie istniejące ujęcie wody "Wiślana", przystosowane do

potrzeb awaryjnych.
2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych

a) Ustala się, że odprowadzenie ścieków z obszaru opracowania odbywać się będzie docelowo do ogólnomiejskiego układu
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków miasta Dęblina.
Projektowany układ sieci kanalizacyjnej podłączony będzie do istniejącego głównego kolektora ∅ 800 mm, biegnącego na
południe od obszaru opracowania, w rejonie zachodniej granicy osiedla Wiślana III.

b) Jako rozwiązanie okresowe dopuszcza się odprowadzanie ścieków do osadników i szamb przydomowych, w wykonaniu
szczelnym.

c) Ustala się odprowadzanie ścieków deszczowych ulicznymi kanałami rurowymi do głównych kolektorów deszczowych
przewidzianych w programie kanalizacji deszczowej miasta Dęblina, oznaczonych symbolami: zbieracz Nr 2 i Nr 3.

3) Usuwanie odpadów stałych
a) Ustala się, że usuwanie odpadów stałych z obszaru opracowania odbywać się będzie na miejskie wysypisko odpadów stałych.
b) Gromadzenie odpadów odbywać się powinno na terenie poszczególnych posesji w pojemnikach usytuowanych w zadaszonych

osłonach śmietnikowych lub odpowiednich pomieszczeniach. Na terenach zabudowy jednorodzinnej osłony śmietnikowe powinny
być usytuowane przy wjazdach na działki, w ramach ogrodzenia.
Zaleca się wprowadzenie zasady segregacji odpadów.

4) Zaopatrzenie w ciepło
a) Ustala się, że zaopatrzenie w ciepło w całości zabudowy odbywać się będzie ze źródeł możliwych do pozyskania na terenie

miasta Dęblina, głównie konwencjonalnych spełniających przy spalaniu warunki ochrony atmosfery i środowiska naturalnego.
b) Ustala się, że zaopatrzenie w ciepło obiektów kubaturowych zabudowy wielorodzinnej i obiektów użyteczności publicznej może

się odbywać w III wariantach:
Wariant I
Z istniejącej kotłowni rejonowej osiedla "Wiślana I", po modernizacji i przeinstalowaniu jej urządzeń na zasilanie gazowe, olejem
opałowym lub innym rodzajem energii.
Wariant II
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Z istniejącej kotłowni ogólnomiejskiej zlokalizowanej przy ulicy Składowej pod warunkiem:
– modernizacji kotłowni pracującej obecnie na paliwie stałym (węglu i miale węglowym) polegającej na zainstalowaniu

skutecznych urządzeń oczyszczających spaliny z pyłów oraz tlenków węgla i azotu.
– modernizacji i przebudowy istniejącej magistrali ciepłowniczej biegnącej od tej kotłowni w kierunku zachodnim z

dostosowaniem do nowego obciążenia i doprowadzenia jej do istniejącej kotłowni Wiślana I przy założeniu zmiany tej kotłowni
na stację wymienników pracującą na parametrach wody sieciowej i instalacyjnej.
Wariant III
Z indywidualnych kotłowni opalanych gazem przewodowym lub olejem opałowym zrealizowanych w ramach powstających
sukcesywnie, w ramach potrzeb, zespołów mieszkaniowych.

c) Zaopatrzenie w ciepło zabudowy jednorodzinnej - ustala się przy pomocy małych, indywidualnych kotłowni zasilanych gazem
przewodowym, bezprzewodowym propanowo-butanowym lub innym ekologicznie czystym źródłem energii.

5) Gazyfikacja osiedla
a) Ustala się zaopatrzenie terenu opracowania w gaz ziemny przewodowy z ewentualnym uwzględnieniem potrzeb grzewczych.

6) Elektroenergetyka
a) Demontaże

W celu uwolnienia terenów budowlanych planuje się zdemontowanie odcinka magistrali napowietrznej 15 kV relacji GPZ
Dęblin-Sobolew od słupa nr 1 (zasilanego kablem 15 kV z GPZ) do ulicy Okrzei oraz linii napowietrznych odczepowych
zasilających stacje słupowe ST-17 przy ul. Towarowej, ST-65 przy ul. Wiślanej i ST-22 w istniejącym Osiedlu Wiślana. Zaleca się
zdemontowanie stacji słupowych ST-17 i ST-65 oraz stacji ST-2 przy ul. Okrzei.
Sieć niskiego napięcia zasilaną obecnie ze stacji ST-17 zaleca się podłączyć do stacji T-2 planowanej w osiedlu Wiślana-Żwica
oraz istniejącej stacji ST-62 położonej w pobliżu ulicy Staszica.

b) Zasilanie - stacje transformatorowe i sieć 15 kV
Przewiduje się ustawienie sześciu stacji transformatorowych wnętrzowych 15/0,4 kV oznaczonych na planie symbolami T-3 do
T-8, z transformatorami o mocach do 630 kVA.
Zdemontowany odcinek magistrali 15 kV relacji GPZ Dęblin-Sobolew należy zastąpić linią kablową 15 kV połączoną w okolicy
zbiegu ulic Podchorążych i Warszawskiej z istniejącym kablem do GPZ. Linia kablowa zasili dalszy odcinek magistrali do
Sobolewa wchodząc na słup planowany w pobliżu ul. Okrzei. Trasę początkowego odcinka napowietrznego przewiduje się
skorygować z postanowieniem odgałęzienia do stacji transformatorowej "Dęblin Osobowa". W miejscu odgałęzienia do
istniejącej stacji ST-2 przewiduje się wyprowadzenie linii kablowej 15 kV do planowanej stacji T-7.
Zaleca się utworzenie następujących ciągów kablowych 15 kV, przedstawionych na rysunku planu.
– z T-7 poprzez T-8 do stacji T-2 planowanej w Osiedlu Wiślana-Żwica,
– z T-7 poprzez T-4 i T-3 do stacji T-1 w Osiedlu Wiślana-Żwica,
– z T-4 poprzez T-5 i T-6 do połączenia z istniejącym kablem do stacji ST-69 (kabel ten wprowadzony jest obecnie na linię

magistralną planowaną do demontażu, połączenie kabli przewiduje się przy ul. Młynki w pobliżu stacji T-9 planowanej w
Osiedlu Wiślana III),

– z T-4 poprzez T-3 do stacji T-1 planowanej w Osiedlu Wiślana-Żwica.
Istniejące stacje słupowe ST-22, ST-23 i ST-24 zaleca się zasilić poprzez kabel ze stacji T-3 wprowadzony na linię napowietrzną
15 kV. W przypadku zrealizowania w Osiedlu Wiślana stacji wnętrzowej, która zastąpi trzy ww. stacje słupowe i wpięta będzie
przelotowo w linię kablową 15 kV z ST-81 do ST-20, ustala się jej połączenie kablem również stacją T-3.

c) Sieć niskiego napięcia
Celem zmniejszenia kosztów inwestycyjnych dopuszcza się wykorzystanie istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia w
ulicach Okrzei, Michalinowskiej, Zielonej i Wiślanej. Poszczególne obwody tych linii zaleca się zasilić kablami z istniejących oraz
planowanych stacji transformatorowych.
W ulicach projektowanych zaleca się wykonanie zasilania odbiorców liniami kablowymi.

7) Telekomunikacja
Przyjmuje się zgodnie z założeniami rozwoju telekomunikacji m. Dęblina budowę centrali na 3200 numerów, która zabezpieczałaby
potrzeby m.in. obszaru objętego planem po wybudowaniu kanalizacji telefonicznej.
Teren pod budowę tej centrali rezerwuje się na obszarze oznaczonym w planie symbolem 22 AUC przeznaczonym pod centrum
usługowe lub wariantowo 36 U przy ulicy Słonecznej.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

§ 5. 1. Teren oznaczony symbolem 1 MNj przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Minimalna powierzchnia działki - 350 m2, maksymalna - 1100 m2.
2) Powierzchnia zabudowy działki do 30 %.
3) Wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym.
4) Dachy strome o kącie nachylenia połaci 27-45o, symetryczne.
5) Obowiązuje ujednolicenie kolorystyki pokrycia dachów, dopuszcza się różne odcienie czerwieni, brązu lub stonowanej zieleni.
6) Ściany w kolorach jasnych, pastelowych z barwnymi akcentami elementów architektonicznych.
7) Nowe budynki mieszkalne powinny być usytuowane wzdłuż nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości:

20,0 m od krawędzi jezdni ulicy Michalinowskiej,
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12,5 m krawędzi jezdni ulicy Zielonej, to jest 15,0 m od osi jezdni tej ulicy.
Budynki mieszkalne powinny być usytuowane w strefach zabudowy mieszkaniowej, które oznaczono na rysunku planu.

8) Istniejąca zabudowa może podlegać adaptacji, modernizacji lub przebudowie zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku
planu.

9) Od strony ulicy Michalinowskiej należy zaprojektować i zrealizować pas zieleni izolacyjnej o szerokości około 9,0 m od uciążliwości
terenów kolejowych.

10) W pasie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZI+U dopuszcza się lokalizację ewentualnych budynków usługowych, z usługami
nieuciążliwymi (usługi komercyjne) z dostępem od ulicy.
Budynek usługowy powinien być usytuowany w odległości minimum 1 m od linii rozgraniczającej ulicy 08 KL.

11) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 6. 1. Teren oznaczony symbolem 2 UH przeznacza się pod usługi handlu.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) W programie - usługi handlu detalicznego.
2) Adaptacja istniejącego pawilonu z możliwością wymiany budynku.
3) Obowiązuje realizacja podjazdu i parkingu na minimum 4 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych.

§ 7. 1. Tereny oznaczone symbolami:
3 MNj
4 MNj
przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Minimalna powierzchnia działki - 350 m2, maksymalna - 1200 m2.
2) Powierzchnia zabudowy działki do 30 %.
3) Wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym.
4) Dachy strome o kącie nachylenia połaci 27-45o, symetryczne.
5) Obowiązuje ujednolicenie kolorystyki pokrycia dachów, dopuszcza się różne odcienie czerwieni, brązu lub stonowanej zieleni.
6) Ściany w kolorach jasnych, pastelowych z barwnymi akcentami elementów architektonicznych.
7) Nowe budynki mieszkalne powinny być usytuowane w nieprzekraczającej linii zabudowy w odległości 9,5 m od krawędzi jezdni ulicy

Zielonej, to jest 12,0 m od osi tej ulicy.
8) Istniejąca zabudowa może podlegać adaptacji, modernizacji, przebudowie, zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku planu.

Zaleca się usytuowanie budynków mieszkalnych w strefach zabudowy mieszkaniowej, które oznaczono na rysunku planu.
9) Od strony wschodniej terenu 4 MNj należy wydzielić ciąg pieszy o szerokości 2,5 m łączący ulicę Zieloną z chodnikiem ulicy 05 KZ.

10) Obowiązuje zapewnienie dojazdu koniecznego o szerokości minimum 3,5 m, z ulicy Zielonej do działki Nr ewidencyjny 2996/2.
11) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 8. 1. Teren oznaczony symbolem 5 UO (UK) przeznacza się pod usługi publiczne z zakresu oświaty lub kultury.
2. W programie - usługi oświaty np. przedszkole lub usługi kultury np. obiekt sakralny.
3. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Obiekty zrealizowane na tym terenie powinny mieć pod względem architektoniczno-przestrzennym charakter dominanty, akcentu
przestrzennego związanego kompozycyjnie z terenem zieleni publicznej 11 ZP i parkingiem 12 K.

2) Budynek przedszkola o wysokości do 2 kondygnacji z terenem zabaw dla dzieci. Plac zabaw i rekreacji zlokalizowany powinien być
od strony północnej.

3) W przypadku realizacji obiektu sakralnego - wysokość do 15,0 m nad poziom terenu.
4) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 9. 1. Tereny oznaczone symbolami:
6 MWN
7 MWN
przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o niskiej intensywności.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Obowiązują następujące wskaźniki:
a) Intensywność zabudowy netto w granicach: 0,70-0,80
b) Wysokość zabudowy: 4 kondygnacje, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym.

2) Budynki mieszkalne powinny być usytuowane w nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości:
20,0 m od krawędzi jezdni ulicy lokalnej 018-019 KL
22,0 m od krawędzi jezdni ulicy lokalnej 020 KL.

3) Dachy strome.
4) Garaże w parterze lub w podziemiach budynków.

Dopuszcza się garaże w wydzielonych zespołach.
5) Ilość mieszkań w segmencie do 6.

Zabudowa mieszkaniowa i zagospodarowanie terenu powinny być kształtowane w sposób umożliwiający łatwe wydzielenie
własności.

6) Teren powinien być wygrodzony z zapewnieniem izolacji poszczególnych segmentów.
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Od strony południowej zaleca się ogrodzenie pełne z fragmentami ażurowymi bram i furtek, usytuowane w linii rozgraniczającej
ulicy.

7) Obowiązuje ujednolicenie i koordynacja ogólnego charakteru zabudowy, elewacji budynków i kolorystyki dachów.
Ściany w kolorach jasnych, pastelowych z barwnymi akcentami balkonów, wykuszy itp.
Architektura może być kształtowana przy zastosowaniu współczesnych środków formalnych z zachowaniem drobnej, kameralnej
skali zabudowy.

8) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 10. 1. Tereny oznaczone symbolami:
8 KX
9 KX
przeznacza się pod wydzielone publiczne ciągi piesze.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Szerokość ciągów odpowiednio:
a) 8 KX - 4,0 m w liniach rozgraniczających,
b) 9 KX - 2,5 m w liniach rozgraniczających.

2) Obowiązuje realizacja pasów ruchów tych ciągów o nawierzchni z barwnej kostki betonowej i oświetlenie.

§ 11. 1. Teren oznaczony symbolem 10 MNj+U przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Minimalna powierzchnia działki - 700 m2.
2) Powierzchnia zabudowy działki do 45 %.
3) Wysokość nowych budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym.
4) Dachy strome o kącie nachylenia połaci 27-45o, symetryczne.
5) Obowiązuje ujednolicenie kolorystyki pokrycia dachów, dopuszcza się różne odcienie czerwieni, brązu lub stonowanej zieleni.
6) Ściany w kolorach jasnych, pastelowych z barwnymi akcentami elementów architektonicznych.
7) Nowe budynki mieszkalne powinny być usytuowane w nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 12,0 m od krawędzi jezdni ulicy

Okrzei.
8) Istniejąca zabudowa może podlegać adaptacji, modernizacji lub przebudowie zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku

planu.
9) Od strony wschodniej przewidziana jest realizacja zabudowy usługowej, o uciążliwości nie przekraczającej granic działki.

10) Wysokość budynków usługowych do 2 kondygnacji.
11) Obowiązuje wydzielenie ciągu pieszego oznaczonego symbolem KX, o szerokości 2,5 m łączącego ulicę Okrzei z ulicą 018 KL.
12) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 12. 1. Teren oznaczony symbolem 11 ZP przeznacza się pod zieleń publiczną, skwer z zielenią izolacyjną i ozdobną.
2. W projekcie zagospodarowania należy uwzględnić wydzielenie placu - zielonego wnętrza.
3. Obowiązuje powiązanie kompozycyjne z obiektem usługowym 8 UO (UK) oraz powiązanie funkcjonalne z terenem usługowym

13 UH, K.

§ 13. 1. Teren oznaczony symbolem 12 K przeznacza się pod urządzenia obsługi komunikacji - parking publiczny.
2. Maksymalna ilość miejsc postojowych - 12.
3. Obowiązuje zapewnienie dojazdu do stacji transformatorowej.

§ 14. 1. Teren oznaczony symbolem 13 UH, K przeznacza się pod usługi komercyjne z zakresu handlu z parkingiem.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Funkcja terenu - targowisko.
Inwestycja stanowić powinna atrakcyjny akcent programowo-przestrzenny tej części miasta.

2) W granicach terenu należy przewidzieć:

a) Halę targową o powierzchni ogólnej minimum 600 m2 z zapleczem targowiska.
b) Zadaszone lub częściowo zamknięte stanowiska handlowe.
c) W części zachodniej terenu dopuszcza się handel hurtowy. Powierzchnia przeznaczona pod ten rodzaj handlu nie może

przekroczyć 50% powierzchni ogólnej działki.
d) W północnej części terenu należy zaprojektować parking na około 50 stanowisk.
e) Od strony ulic należy zaprojektować pas zieleni izolacyjno-ozdobnej.

3) Wjazd na teren od ulicy oznaczonej symbolem 018 KL.
4) Obowiązuje trwałe ogrodzenie terenu z bramami wejściowymi dla pieszych od ulic 01 KZ oraz dodatkowymi z terenu 11 ZP i od

ulicy 021-022 KL.
5) Obowiązuje koordynacja przestrzenno-architektoniczna zagospodarowania całego terenu.
6) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 15. 1. Teren oznaczony symbolem 14 K przeznacza się pod realizację urządzeń komunikacji - dworzec autobusowy.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Minimalna wielkość dworca:
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5 stanowisk odjazdowych i 2 stanowiska przyjazdowe.
2) Budynek dworca powinien stanowić akcent architektoniczno-przestrzenny w rejonie skrzyżowania.
3) Dojazd i główne wejście do budynku dworca od strony wschodniej; wjazd na plac manewrowy od ulicy oznaczonej symbolami

019-020 KL lub 021-022 KL.
4) Obowiązuje ogrodzenie trwałe części terenu na zachód od budynku dworca, wzdłuż terenu należy zrealizować pas zieleni

izolacyjnej, ozdobnej.
5) Dopuszcza się wykorzystanie budynku i terenu dworca do celów obsługi komunikacji miejskiej.
6) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 16. 1. Teren oznaczony symbolem 15 K przeznacza się pod urządzenia obsługi komunikacji - parking publiczny.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Wielkość parkingu - do 40 stanowisk.
2) Wjazd z ulicy Michalinowskiej 09 KL.
3) W ramach terenu obowiązuje wydzielenie dojazdu do terenu oznaczonego symbolem 16 U, zgodnie z rysunkiem planu, o

szerokości minimum 5,0 m.
4) Wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy terenu należy zaprojektować pas zieleni izolacyjnej.
5) W granicach terenu - stacja transformatorowa
6) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 17. 1. Teren oznaczony symbolem 16 U przeznacza się pod usługi komercyjne.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) W programie: usługi komercyjne nieuciążliwe; jako uzupełniającą dopuszcza się funkcję mieszkaniową.

Powierzchnia ogólna części mieszkalnej dla każdej z wydzielonych działek nie może przekroczyć 220 m2.
2) Dla zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, usytuowanej przy ulicy Wiślanej obowiązuje zastosowanie zabezpieczeń o

charakterze techniczno-budowlanym i architektonicznym zmniejszających uciążliwość powodowaną ruchem drogowym do wielkości
poniżej dopuszczalnych norm.

3) Dopuszcza się podział terenu na 2 działki, zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku planu.
4) Powierzchnia zabudowy działki - do 40 %.
5) Wysokość zabudowy:

a) część mieszkalna do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym, w przypadku dachu płaskiego - 2
kondygnacje,

b) część usługowo-produkcyjna - 1 kondygnacja.
6) Dopuszcza się czasową adaptację istniejących obiektów.
7) Przy realizacji nowych obiektów obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; dla działki

przylegającej do ulicy Wiślanej - nieprzekraczalna linia zabudowy - 8,0 m od krawędzi jezdni ulicy Wiślanej.
8) Dojazd do działki Nr 2919 - od ulicy Wiślanej, do pozostałych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z ulicy Michalinowskiej

poprzez dojazd na terenie 15 K zgodnie z rysunkiem planu.
Docelowo dopuszcza się dojazd z ulicy zbiorczej 05 KZ.

9) Dopuszcza się wydzielenie ciągu pieszego o szerokości minimum 2,0 m łączącego działkę Nr ewidencyjny 2363 z ulicą Wiślaną,
jak oznaczono na rysunku planu.

10) Obiekty z pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi i ewentualną funkcją mieszkaniową należy usytuować w północnej części
działek. Dla części usługowej zabudowy przy ulicy Wiślanej obowiązuje ekspozycja i wejścia dla klientów z tej ulicy.

11) Wzdłuż południowej i zachodniej granicy terenu obowiązuje realizacja zwartego pasa zieleni izolacyjnej.
12) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 18. 1. Teren oznaczony symbolem 17 MW przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Adaptacja istniejącego osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z modernizacją budynków i zagospodarowania terenu.
W ramach modernizacji zagospodarowania należy przewidzieć:
a) Usprawnienie komunikacji:

– poszerzenie dojazdów,
– zwiększenie liczby miejsc parkingowych,
– uzupełnienie ciągów pieszych.

b) Zorganizowanie placów zabaw dla dzieci i odpoczynku dla starszych oraz zieleni osiedlowej.
c) Możliwość adaptacji istniejących budynków gospodarczych.

2) Obowiązują wjazdy na teren osiedla - od ulicy Wiślanej.
3) Dopuszcza się na terenie osiedla usługi nieuciążliwe, uzupełniające program podstawowy osiedla.
4) Obowiązuje zrealizowanie od strony południowej i południowo-zachodniej pasa zieleni izolacyjnej.
5) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 19. 1. Teren oznaczony symbolem 18 UK przeznacza się pod usługi kultury - dom parafialny.
2. Adaptacja obiektu z możliwością rozbudowy.

§ 20. 1. Tereny oznaczone symbolami:
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19 MNj
20 MNj
przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Adaptacja istniejących budynków z możliwością modernizacji, przebudowy lub wymiany.
2) Powierzchnia zabudowy działki do 40 %.
3) Wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym.
4) Wjazd na teren 20 MNj z istniejącej ulicy Wiślanej, na teren 19 MNj z drogi osiedlowej lub projektowanej ulicy miejskiej oznaczonej

symbolem 04 KZ.
5) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 21. 1. Teren oznaczony symbolem 21 K, ZP przeznacza się pod urządzenia obsługi komunikacji z zielenią publiczną -
ogólnodostępny parking.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:
1) Wielkość parkingu - do 120 stanowisk.
2) Dojazd z ulicy Wiślanej.
3) Teren od strony północnej przeznacza się pod zieleń publiczną - skwer z możliwością usytuowania akcentu plastycznego zgodnie z

zasadą przedstawioną na rysunku planu.
4) Od strony południowej dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 22. 1. Teren oznaczony symbolem 22 AUC przeznacza się pod usługi publiczne i komercyjne - ogólnomiejski ośrodek usługowy.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Ośrodek stanowić powinien centrum handlowo-usługowe z wybranymi elementami usług ogólnomiejskich oraz dominantę
programowo-przestrzenną miasta.

2) W programie ośrodka należy przewidzieć:

a) Usługi handlu - UH o powierzchni sprzedażowej do 960 m2.
Powinien to być obiekt zwarty typu "market", o wysokości minimum dwie kondygnacje.

b) Zespół usług komercyjnych - UH, UR, UG (handel, rzemiosło, gastronomia) o powierzchni ogólnej minimum 5500 m2.
Powinien to być zintegrowany przestrzennie zespół o wysokości 1 do 3 kondygnacji.
Dopuszcza się funkcję mieszkalną jako uzupełnienie programu tego zespołu pod warunkiem nieprzekroczenia 30 % powierzchni
użytkowej usług oraz lokalizowania jej na najwyższej kondygnacji.

c) Hotel z zapleczem - UI, o powierzchni ogólnej minimum 1800 m2.
Budynek o wysokości 3-5 kondygnacji.

d) Usługi kultury - UK (sala widowiskowo-kinowa, sale wystawowe, pomieszczenia klubowe, gastronomia) o powierzchni ogólnej

minimum 3200 m2.
Obiekt o wysokości do 2 kondygnacji.

e) Administracja i łączność - A, UŁ (bank, poczta i telekomunikacja) o powierzchni ogólnej minimum 1000 m2.
Budynek dwukondygnacyjny, ewentualnie z częścią wyższą - o wysokości do 5 kondygnacji.

f) Parkingi - K z zielenią towarzyszącą.
3) Dopuszcza się funkcje dodatkowe, stanowiące uzupełnienie i wzbogacenie programu centrum pod warunkiem ich nieuciążliwości

dla otoczenia, przy zachowaniu podstawowych zasad układu przestrzennego przedstawionego na rysunku planu.
4) Obowiązuje skoordynowanie przestrzenne i zakomponowanie pod względem architektonicznym projektowanych obiektów wraz z

zielenią towarzyszącą na terenie całego centrum.
5) W północnej części obszaru centrum należy wydzielić pas terenu oznaczony na rysunku planu symbolem K - przeznaczony na

potrzeby obsługi komunikacyjnej.
Należy tu przewidzieć ulicę dojazdową i parkingi o wielkości do 160 miejsc postojowych z zielenią towarzyszącą.

6) We wschodniej i zachodniej części ośrodka należy zaprojektować dwa place zamknięte obiektami usługowymi, małą architekturą i
zielenią, oznaczone na rysunku planu symbolami KX1 i KX2, które powinny być powiązane ciągiem pieszym obudowanym
obiektami handlowo-usługowymi.
Ciąg ten powinien tworzyć atrakcyjny pasaż handlowo-usługowy. Pasaż i place powinny być przystosowane do wykorzystania jako
kawiarnie, miejsca imprez handlowych i kulturalnych.

7) W obiektach usługowych należy zaprojektować atrakcyjne przeszklone przestrzenie publiczne łączące się z placami i ciągami
pieszymi, otwartymi.

8) Obiekty programu od strony południowej i zachodniej centrum należy lokalizować tak, aby stanowiły obudowę i pierzeję ulicy
lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 023 KL.

9) W kształtowaniu architektonicznym zabudowy należy zastosować współczesne środki formalne oraz materiały wykończeniowe
wysokiej jakości.

10) Obowiązuje:
- ujednolicenie zasad zagospodarowania terenu:

dojazdów, parkingów, ciągów pieszych i placów publicznych,
- koordynacja rodzajów nawierzchni i rzędnych ukształtowania terenu, które należy dostosować do poziomu ulic otaczających

centrum.
11) Obowiązuje koordynacja uzbrojenia i oświetlenia terenu.



Ocena na: 2007.04.12 - Lubel.01.61.887 - tekst pierwotny

System Informacji Prawnej Lex (Lex dla Samorządu Terytorialnego) 13/2007 -8-

12) Dopuszcza się etapową realizację zabudowy centrum, w taki sposób, że etap stanowić powinien element skoordynowanego
projektu zagospodarowania całego obszaru.

13) Warunkiem dopuszczenia realizacji obiektów na obszarze centrum jest uzbrojenie terenu w ogólnomiejskie urządzenia
wodociągowe i kanalizacyjne.

14) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 23. 1. Teren oznaczony symbolem 23 MW przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania

1) Dla terenu obowiązują:
a) Intensywność zabudowy netto In = 0,95.
b) Średnia ważona liczba kondygnacji 4,5.

c) Powierzchnia ogólna usług około 1400 m2.
2) Zabudowę należy kształtować w formie wyodrębnionych zespołów o obrzeżnym układzie budynków, z zielonymi wnętrzami od

strony południowej.
Dopuszcza się możliwość wydzielenia przestrzeni półprywatnej to jest wyodrębnienia przestrzennego poszczególnych zespołów
zabudowy.

3) Usługi handlu, gastronomii, rzemiosła i inne należy zlokalizować w poziomie parteru, zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku
planu, z ekspozycją i dostępem dla klientów od ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 023 KL.

4) Dachy strome, z wykorzystaniem użytkowym kondygnacji poddasza.
5) Garaże - dopuszcza się:

a) W kondygnacji podziemia.
b) W poziomie terenu.
c) W postaci zorganizowanego zespołu garaży dwupoziomowych na terenie oznaczonym symbolem 24 K.

6) Budynki mieszkalne od strony ulic należy usytuować w obowiązującej linii zabudowy przebiegającej w odległości:
15,0 m od krawędzi jezdni ulicy 023 KL,
53,0 m od krawędzi jezdni ulicy 01 KZ.

7) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 24. 1. Teren oznaczony symbolem 24 K przeznacza się na potrzeby obsługi komunikacji.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Parkingi i garaże jedno- i dwupoziomowe dla terenów mieszkaniowych oznaczonych symbolem 23 MW.
2) Dopuszcza się realizację etapową.
3) Dojazd do zespołów z projektowanej ulicy osiedlowej.
4) Od strony ulicy 01 KZ należy zrealizować pas zieleni izolacyjnej. Od strony południowej obowiązuje zrealizowanie pasa niskiej

zieleni izolacyjno-ozdobnej.

§ 25. 1. Teren oznaczony symbolem 25 MNj przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Minimalna powierzchnia działki - 700 m2.
2) Powierzchnia zabudowy działki do 30 %.
3) Wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym.
4) Dachy strome o kącie nachylenia połaci 27-45o, symetryczne.
5) Nowe budynki mieszkalne powinny być usytuowane w nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 8,5 m od krawędzi jezdni ulicy

032 KD to jest 11,0 m od osi tej ulicy.
6) W części północnej działek obowiązuje zrealizowanie pasa zieleni izolacyjnej.
7) Istniejąca zabudowa może podlegać adaptacji, modernizacji lub przebudowie zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku

planu.
8) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 26. 1. Tereny oznaczone symbolami
26 MNj
27 MNj
przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Istniejąca zabudowa może podlegać adaptacji, modernizacji lub przebudowie.
2) Powierzchnia zabudowy działki do 30 %.
3) Wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym.
4) Dojazd do terenu:

26 MNj z - ciągu pieszo-jezdnego 034 KX lub z ulicy dojazdowej z terenu 23 MW,
27 MNj - od strony północnej z ulicy dojazdowej 032 KD.

5) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 27. 1. Teren oznaczony symbolem 28 UZ przeznacza się pod usługi publiczne z zakresu zdrowia.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:
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1) Funkcja podstawowa - przychodnia zdrowia z apteką. Dopuszcza się inne usługi publiczne.

2) Powierzchnia ogólna obiektu około 1200 m2.
3) Wysokość budynku 2-3 kondygnacje.
4) Dojazd do obiektu z ulicy 033 KD. Przed budynkiem podjazd i parking.
5) Główne wejście od strony wschodniej.
6) Usytuowanie budynku w linii zabudowy równoległej do osi ulicy 07 KZ.
7) Nieprzekraczalna linia zabudowy 45,0 m od krawędzi jezdni ulicy 07 KZ.
8) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 28. 1. Teren oznaczony symbolem 29 ZP, US przeznacza się pod zieleń publiczną urządzoną oraz usługi sportu i rekreacji.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Funkcje - teren zieleni publicznej, rekreacji i sportu dla mieszkańców.
W programie należy przewidzieć:
a) Osiedlowy ogród wypoczynkowy
b) Zespół boisk (korty tenisowe, boisko uniwersalne z budynkiem klubowym) - z ogrodzeniem terenu.
c) Zespół otwartych boisk sportowych.
d) Ogród dziecięcy - z urządzeniami zabaw dla dzieci.
e) Ciągi piesze z zielenią towarzyszącą.

2) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 29. 1. Teren oznaczony symbolem 30 K przeznacza się pod urządzenia obsługi komunikacji - zespół garaży osiedlowych.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Adaptacja istniejącego zespołu garaży.
2) Obowiązuje ogrodzenie terenu od strony północnej i południowej ogrodzeniem pełnym, o wysokości około 1,7 m z fragmentami

ażurowymi.
Całość zespołu od zewnątrz należy pomalować w jasnych pastelowych barwach z ciemniejszymi akcentami kolorystycznymi
fragmentów ażurowych.

3) Awaryjny dojazd i wejścia dla pieszych - od strony północnej z ciągu pieszo-jezdnego 034 KX (ulica Słoneczna).
4) Od strony południowej należy zaprojektować bramy wjazdowe rozsuwane.
5) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 30. 1. Teren oznaczony symbolem 31 K przeznacza się pod urządzenia obsługi komunikacji - garaże osiedlowe.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Garaże stanowić powinny rozbudowę i zamknięcie od strony północnej istniejącego zespołu garaży i placu przy kotłowni.
2) Dojazd i wjazdy do garaży od strony południowej.
3) Od strony północnej, to jest od strony ciągu pieszego obowiązuje realizacja ogrodzenia w linii budynków garażowych - ogrodzeniem

pełnym z fragmentami ażurowymi i wejściami dla pieszych.
4) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 31. 1. Teren oznaczony symbolem 32 K przeznacza się pod urządzenia obsługi komunikacji - parking.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Wielkość parkingu - do 15 stanowisk.
2) Parking powinien obsługiwać również teren sportu oznaczony symbolem 29 ZP, US.
3) Dojazd - z ulicy osiedlowej.

§ 32. 1. Teren oznaczony symbolem 33 EC przeznacza się pod urządzenia infrastruktury technicznej w zakresie energetyki
cieplnej.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:
1) Teren pod realizację kotłowni gazowo-olejowej do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obiektów użyteczności

publicznej - która stanowi realizację wariantu III, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt 4 lit. b ustaleń ogólnych.
2) Obowiązuje maksymalne ograniczenie uciążliwości kotłowni dla otaczającego terenu.
3) Obowiązuje ogrodzenie terenu z pasem zieleni izolacyjnej.
4) Dojazd od strony południowej w formie przedłużenia drogi dojazdowej do zespołu garaży.
5) Linia rozgraniczająca teren od strony północnej jest orientacyjna; do ustalenia w projekcie zagospodarowania terenu kotłowni.
6) Obowiązują kolejno odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 33. 1. Teren oznaczony symbolem 34 UO przeznacza się pod usługi publiczne z zakresu oświaty - szkoła.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Wysokość budynku 1-3 kondygnacje.
2) W programie szkoły należy przewidzieć zespół sportowy (sala gimnastyczna ewentualnie pływalnia oraz forum szkolne).
3) Obowiązuje realizacja pełnego programu sportowych urządzeń terenowych.
4) Wzdłuż ogrodzenia należy zrealizować pas zieleni izolacyjno-ozdobnej.
5) Główne wejście i podjazd z ulicy dojazdowej 029 KD.
6) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.
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§ 34. 1. Teren oznaczony symbolem 35 UO przeznacza się pod usługi publiczne z zakresu oświaty - przedszkole.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Wysokość budynku 1-2 kondygnacje.
2) Główne wejście i dojazd od strony zachodniej z ulicy dojazdowej 027 KD.
3) Należy powiązać programowo i przestrzennie urządzenia rekreacyjne przedszkola z osiedlowym ogrodem dziecięcym

zlokalizowanym od strony północnej.
4) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 35. 1. Teren oznaczony symbolem 36 U przeznacza się pod usługi publiczne.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Funkcje dopuszczalne:
a) Posterunek Policji jako wariant lokalizacji.
b) Usługi telekomunikacji.
c) Inne nieuciążliwe usługi publiczne.

Decyzję o przeznaczeniu podejmą władze miasta.
2) Dojazd do terenu z ulicy 033 KD.
3) Obowiązuje usytuowanie budynków w linii zabudowy w odległości 15,0 m od krawędzi jezdni ulicy 033 KD.
4) Wysokość budynku: 2-3 kondygnacje.
5) Wzdłuż granicy północnej i południowej należy zrealizować pas zieleni izolacyjnej.
6) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 36. 1. Teren oznaczony symbolem 37 MNj+U przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Powierzchnia zabudowy działki do 40 %.
2) Wysokość budynku mieszkalnego do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym.
3) Wysokość budynku usługowego 1-2 kondygnacje, z przeszkleniami i ekspozycją od strony południowej.

Dostęp dla klientów i dojazd z ulicy 027 KD.
4) Uciążliwość usług nie może wykraczać poza granice działki.
5) Dopuszcza się podział terenu na dwie działki, z zabudową typu bliźniaczego lub trzy z zabudową szeregową.
6) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynku:

mieszkalnego - 9,5 m od krawędzi jezdni ulicy dojazdowej 032 KD, to jest 12,0 m od osi tej ulicy,
usługowego - 6,0 m od krawędzi jezdni ulicy dojazdowej 027 KD.

7) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 37. 1. Tereny oznaczone symbolami
38 MNj
39 MNj
przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Minimalna powierzchnia działki - 340 m2.
2) Powierzchnia zabudowy działki do 35 %.
3) Wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym.
4) Dachy strome o kącie nachylenia połaci 27-45o, symetryczne.
5) Nowe budynki mieszkalne powinny być usytuowane w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
6) Istniejąca zabudowa może podlegać adaptacji, modernizacji lub przebudowie zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku

planu.
7) W zachodniej części terenu 38 MNj, do dwóch działek nieprzyległych do ulicy obowiązuje zapewnienie dojazdu o szerokości

minimum 3,5 m z ulic dojazdowych oznaczonych symbolami 032 KD (ul. Słoneczna) i 027 KD.
8) Zabudowa uzupełniająca działek na terenie oznaczonym symbolem 39 MNj nie może przekroczyć strefy ochrony zabytkowej alei

lipowej.
9) Na terenie oznaczonym symbolem 39 MNj obowiązuje zakaz wjazdu na działki z ulicy Stężyckiej.

10) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 38. 1. Tereny oznaczone symbolami
40 MNj
41 MNj
przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy:

1) Minimalna powierzchnia działki - 340 m2.
2) Powierzchnia zabudowy działki do 35 %.
3) Wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym.
4) Dachy strome o kącie nachylenia połaci 27-45o, symetryczne.
5) Budynki mieszkalne powinny być usytuowane w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.
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6) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 39. 1. Tereny oznaczone symbolami:
42 MNj+U
43 MNj+U
44 MNj+U
przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną z usługami komercyjnymi.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Na terenie obowiązuje realizacja usług nieuciążliwych lub o uciążliwości nie przekraczającej granic działki.
Zabudowa działek mieszkalno-usługowych stanowić powinna akcent programowo-przestrzenny tej części osiedla.

2) Usługi powinny być zintegrowane z budynkami mieszkalnymi, z dostępem dla klientów i ekspozycją od ulicy.
3) Powierzchnia zabudowy działki do 40 %.
4) Wysokość budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym, a części usługowej 1-2

kondygnacje.
5) Nieprzekraczalna linia zabudowy:

budynki mieszkalne - 8,0 m od krawędzi jezdni ulic dojazdowych,
budynki usługowe - 6,0 m od krawędzi jezdni ulic dojazdowych,
wszystkie budynki - 11,0 m od krawędzi jezdni ulicy Okrzei.

6) Na działce 43 MNj+U i 44 MNj+U zabudowa nie może przekroczyć strefy ochrony zabytkowej alei lipowej.
7) Dachy strome o nachyleniu połaci 25-45o, symetryczne.
8) Poziom posadowienia parteru części usługowej nie może przekraczać 0,45 m, licząc od poziomu chodnika przylegających ulic.
9) Na terenach 43 MNj+U i 44 MNj+U obowiązuje zakaz wjazdu na działki z ulicy Stężyckiej.

10) Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu.

§ 40. 1. Teren oznaczony symbolem 45 EE przeznacza się pod urządzenia elektroenergetyki.
2. Adaptacja istniejącej stacji transformatorowej ST-82

§ 41. 1. Tereny oznaczone symbolami:
46 EE (T-6)
47 EE (T-5)
48 EE (T-4)
49 EE (T-3)
50 EE (T-7)
51 EE (T-8)
przeznacza się pod urządzenia elektroenergetyki - projektowane stacje transformatorowe.
2. Linie rozgraniczające terenów stacji transformatorowych określone są orientacyjnie - do ustalenia w projektach budowlanych.

§ 42. 1. Ustala się zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie:
1) Układu komunikacji zewnętrznej, który obejmuje:

- ulicę zbiorczą oznaczoną w planie symbolami 01-03 KZ (na kierunku wschód-zachód)
- ulicę zbiorczą, oznaczoną w planie symbolami 05-07 KZ (na kierunku północ-południe)
- ulicę Stężycką w kategorii ulicy lokalnej, oznaczoną w planie symbolami 010-011 KL
- ulicę Michalinowską lokalną, oznaczoną w planie symbolami 08-09 KL

2) układu komunikacji wewnętrznej, który obejmuje:
- ulicę Okrzei - lokalną, oznaczoną w planie symbolami 012-017 KL (wyłączona z uchwalenia I etapu)
- ulicę lokalną, oznaczoną w planie symbolami 018-022 KL
- ulicę lokalną, oznaczoną w planie symbolami 023-025 KL
- ulicę Zieloną - dojazdową, oznaczoną w planie symbolem 026 KD
- ulicę dojazdową, oznaczoną w planie symbolami 027-029 KD
- ulicę dojazdową, oznaczoną w planie symbolem 030 KD
- ulicę dojazdową, oznaczoną w planie symbolem 031 KD
- ulicę Słoneczną - dojazdową, oznaczoną w planie symbolem 032 KD
- ulicę dojazdową, oznaczoną w planie symbolem 033 KD
- w ciągu ulicy Słonecznej - ciąg pieszo-jezdny oznaczony w planie symbolem 034 KX.

3) Obsługi komunikacji obejmującej:
- dworzec autobusowy oznaczony w planie symbolem 14 K
- parking ogólnodostępny oznaczony w planie symbolem 15 K
- parking ogólnodostępny oznaczony w planie symbolem 21 K, ZP
- parking ogólnodostępny oznaczony w planie symbolem 32 K
- parking ogólnodostępny i garaże jedno- i dwupoziomowe oznaczone w planie symbolem 24 K
- zespół garaży osiedlowych oznaczony w planie symbolem 30 K
- zespół garaży osiedlowych oznaczony w planie symbolem 31 K
2. Ustala się następujące parametry techniczne dla poszczególnych ciągów komunikacyjnych:

1) dla ulicy oznaczonej symbolami 01-02-03 KZ:
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- szerokość w liniach rozgraniczających - 40,0 m
- dwie jezdnie 2 x 7,0 m z pasem dzielącym szerokości minimum 5,0 m
- chodnik obustronny szerokości minimum 2 x 4,0 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokości 5,0 m
- obowiązuje uwzględnienie w przekroju poprzecznym ścieżki rowerowej dwukierunkowej, towarzyszącej jezdni, o szerokości

minimum 2,4 m.
2) dla ulicy oznaczonej symbolami 04-05-06-07 KZ (przedłużenie ulicy Wiślanej):

- szerokość w liniach rozgraniczających - 30,0 m
- jezdnia szerokości - 7,0 m
- chodnik obustronny o szerokości 2 x 3,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokości 5,0 m
- na odcinku oznaczonym symbolem 05 KZ - wiadukt nad torami kolejowymi i ul. Michalinowską - zalecana szerokość jezdni na

obiekcie inżynierskim minimum 12,0 m + obustronny chodnik 2 x 2,0 m
- obowiązuje uwzględnienie w przekroju poprzecznym ścieżki rowerowej dwukierunkowej, towarzyszącej jezdni, o szerokości

minimum 2,4 m.
3) dla ulicy oznaczonej symbolami 08-09 KL (ulica Michalinowska):

- szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m
- szerokość jezdni - 7,0 m
- chodnik jednostronny od strony zabudowy szerokości 3,0 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokości 5,0 m

4) dla ulicy oznaczonej symbolami 010-011 KL (ulica Stężycka):
- szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m;
- szerokość jezdni - 6,0 m
- chodnik obustronny szerokości 2 x 3,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokości około 4,0 m,
- obowiązuje ochrona i zachowanie istniejącego zabytkowego drzewostanu.

5) dla ulicy oznaczonej symbolami 012-013-014-015-016-017 KL (ulica Okrzei) parametry zostaną uchwalone w II etapie opracowania.
6) dla ulicy oznaczonej symbolami 018-019-020-021-022 KL:

- szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0 m
- szerokość jezdni - minimum 7,0 m (komunikacja MPK i PKS)
- chodnik obustronny bezpośrednio przy jezdni szerokości 2 x 3,0 m

7) dla ulicy oznaczonej symbolami 023-024-025 KL:
- szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0 m
- szerokość jezdni - 7,0 m
- chodnik obustronny szerokości 2 x 3,0 m
- na odcinku oznaczonym symbolem 023 KL zaleca się zieleń ozdobną (pojedyncze drzewa w pasie chodnika)

8) dla ulicy oznaczonej symbolami 026 KD (ulica Zielona):
- szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m
- szerokość jezdni - 5,0 m
- chodnik obustronny bezpośrednio przy jezdni szerokości minimum 2 x 2,0 m

9) dla ulicy oznaczonej symbolami 027-028-029 KD:
- szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0
- szerokość jezdni - 6,0 m
- chodnik obustronny - na odcinku ulicy przylegającym do terenu szkoły i przedszkola - szerokości 2 x 3,0 m, oddzielony od jezdni

pasem zieleni szerokości 1,5 m, dalej szerokości 2 x 2,0 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokości 2,5 m
10) dla ulicy oznaczonej symbolem 030 KD:

- szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m
- szerokość jezdni 5,0 m
- chodnik obustronny bezpośrednio przy jezdni szerokości minimum 2 x 2,0 m

11) dla ulicy oznaczonej symbolami 031 KD:
- szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m
- szerokość jezdni 5,0 m
- chodnik obustronny bezpośrednio przy jezdni szerokości minimum 2 x 2,0 m

12) dla ulicy oznaczonej symbolem 032 KD (ulica Słoneczna):
- szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m;
- jezdnia szerokości minimum 5,0 m zakończona placykiem nawrotowym
- chodnik obustronny bezpośrednio przy jezdni szerokości minimum 2 x 2,0 m

13) dla ulicy oznaczonej symbolem 033 KD:
- szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m
- jezdnia szerokości 6,0 m (usytuowana niesymetrycznie) zakończona placykiem nawrotowym
- chodnik jednostronny od strony zabudowy szerokości 3,0 m

14) dla terenu oznaczonego symbolem 034 KX (ciągu ulicy Słonecznej):
- szerokość w liniach rozgraniczających - 6,0 m
- pas pieszo-jezdny szerokości minimum 4,0 m
- zalecana nawierzchnia z barwnej kostki betonowej

Rozdział 3
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Przepisy końcowe

§ 43. Na obszarze objętym niniejszym planem przestają obowiązywać ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Dęblina, zatwierdzonego uchwałą Nr X/37/77 WRN w Lublinie z dnia 29 września 1977 r. (Dziennik Urzędowy
WRN w Lublinie Nr 9 z dnia 29 października 1977 r. z późn. zm.).
Granice terenu objętego opracowaniem oznaczono na rysunku miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Dęblina w skali 1: 5.000 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 44. Ze względu na to, że ulica Okrzei jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego w tej części
miasta opracowanie II etapu planu zostanie wykonane po ostatecznym ustaleniu i uzgodnieniu jej przebiegu.

§ 45. Ustala się stawkę procentową wysokości jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości o wielkości 0 %.

§ 46. Plan przechowywany jest w Urzędzie Miejskim w Dęblinie, który zobowiązany jest do udostępniania go zainteresowanym w
ramach obowiązujących przepisów.

§ 47. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Dęblinie.

§ 48. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - 2

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO "WIŚLANA II" W DĘBLINIE - I ETAP
(grafikę pominięto)


