
 
 

Uchwała  XV/132/2007 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 28 listopada 2007r 

 
 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie   

ulic: Lubelskiej i Zamiejskiej w Sandomierzu  
 
Działaj�c na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym – 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) oraz art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z pó�n.zm.)  

Rada Miasta Sandomierza postanawia, co nast�puje: 
 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, dla terenu  
o powierzchni około 6.5 ha, poło�onego w terenu w rejonie ulic: Lubelskiej i Zamiejskiej 
w Sandomierzu i przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000: 

 
§ 2 

 
1. Zał�cznikami do niniejszej uchwały s�: 

1)     Zał�cznik Nr 1 – rysunek planu stanowi integraln� cz��� uchwały (ustale� planu) 
i obowi�zuje w zakresie zastosowanych oznacze� okre�lonych jako obowi�zuj�ce, 
wykonany na mapie sytuacyjno- wysoko�ciowej w skali 1:1000, 

2)     Zał�cznik Nr 2 – rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania.  

2. Rozwi�zania przestrzenne zawarte w planie s� zgodne z ustaleniami „ Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza” 
uchwalonego uchwał� nr  XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000r. 
wraz ze zmianami: I zmian� uchwalon� uchwał� Nr XI/83/2007 z dnia 4 lipca 2007r. oraz 
zmian� uchwalon� uchwał� Nr XII/101/2007Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 
2007r. 

3. Dla terenów obj�tych niniejszym planem, uzyskana została zgoda na przeznaczenie gruntów 
rolnych na cele nierolnicze ((Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.057-
602-662/06 z dnia 2006-11-14) - zgodnie z art. 7 ust. 2  ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 
o ochronie gruntów rolnych i le�nych (t.j. Dz.U.z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z pó�n. zm.); 

4. Do projektu planu wyło�onego do publicznego wgl�du nie zostały zło�one �adne uwagi 
w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 
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§ 3 
 

ROZDZIAŁ II 

USTALENIA WSPÓLNE DLA CAŁEGO TERENU OBJ�TEGO PLANEM  
 

§ 4 
 

Ustala si� podstawowe przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi i oznaczonych nast�puj�cymi symbolami literowymi: 
1) U (U1, U2)    – tereny zabudowy usługowej 
2) ZC           – tereny cmentarza, 
5)   ZP                 - tereny zieleni parkowej, 
3) R             – tereny u�ytków rolnych, 
4) KDW,KS     – tereny komunikacji drogowej-wewn�trznej, tereny parkingu. 

 
§ 5 

 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
 
1. Ustala si� zakaz tymczasowego zagospodarowania i u�ytkowania terenów za wyj�tkiem 

wykorzystania zgodnie z dotychczasowym u�ytkowaniem. 
2. Na terenach przeznaczonych pod zabudow� wyznacza si� nieprzekraczaln� lini� zabudowy 

(odległo�ci zabudowy okre�lono w rozdziale III - ustalenia szczegółowe): 
3. Przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniej�cych budynków jest dopuszczalna, je�eli nie 

narusza si� przepisów odr�bnych oraz przy zachowaniu zasady, �e działania inwestycyjne s� 
zgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia i zagospodarowania terenu. 

4. Dopuszcza si� sytuowanie reklam na terenach KDW, KS w formie: 
1) słupów reklamowych o wysoko�ci nie wi�kszej ni� 3m; 
2) tablic, neonów i ekranów o powierzchni nie wi�kszej ni� 8m w obrysie zewn�trznym. 

5. Dopuszcza si� lokalizacj� nie wyznaczonych na rysunku planu urz�dze�, sieci i obiektów 
infrastruktury technicznej o lokalnym charakterze, niezb�dnych do obsługi terenu. 

6. Wokół projektowanego cmentarza na terenach oznaczonych symbolami KS,U,R i ZP ustala 
si� 50 metrow� stref� ochrony sanitarnej, w obr�bie której obowi�zuje zakaz lokalizowania 
zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi (zabudowania mieszkalne), zakłady 
produkuj�ce artykuły �ywno�ci, �ywienia zbiorowego, zakłady przechowuj�ce artykuły 
spo�ywcze oraz studnie, �ródła i strumienie, słu��ce do czerpania wody do picia i na 
potrzeby gospodarcze. 

7. Na terenach zagro�onych osuwaniem si� mas ziemnych obowi�zuje zakaz lokalizacji 
wszelkiej zabudowy kubaturowej. 

 

§ 6 
 

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 
1. Na terenach obj�tych planem ustala si� zakaz lokalizacji przedsi�wzi�� uci��liwych 

mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, dla których jest wymagany lub mo�e by� 
wymagany raport oddziaływania przedsi�wzi�cia na �rodowisko, zgodnie z przepisami 
odr�bnymi, za wyj�tkiem sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej, niezb�dnej do obsługi 
przeznaczenia podstawowego,. 

2. Ustala si� konieczno�� zachowania warunków wynikaj�cych z poło�enia terenu w obr�bie 
systemu przyrodniczo-krajobrazowego miasta, poprzez zastosowanie rozwi�za� technicznych 
i technologicznych, nie powoduj�cych zagro�e� dla �rodowiska wodnego i mog�cych 
doprowadzi� do ska�enia wód podziemnych: 
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1) w zakresie gospodarki �ciekowej 
2) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych terenów parkingów i terenów zabudowy 

usługowej przy wykorzystaniu separatorów zwi�zków ropopochodnych; 
3. Wymagania w zakresie ochrony powietrza wód, gleby, ziemi, ochrony przed wibracjami 

i polami elektromagnetycznymi realizowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami odr�bnymi. 
4. Z uwagi na spływ wód podziemnych ze stawów rybnych w kierunku projektowanego 

cmentarza, nale�y utworzy� stref� bakteriologiczn� szeroko�ci pasa ochronnego minimum 
41 m, odgradzaj�c� stawy rybne od cmentarza 

5 Obowi�zuj� warto�ci dopuszczalne poziomów hałasu w �rodowisku ustalone 
w Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska, w tym: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U dopuszczalny poziom hałasu 

w �rodowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 
2) dla pozostałych terenów wskazuje si� dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 
6. W obszarach cennych pod wzgl�dem krajobrazowym i w polach otwar� widokowych ustala 

si� podporz�dkowanie form zainwestowania zasadzie utrzymania czytelno�ci walorów 
przyrodniczych i kulturowych 

7. Znaleziska archeologiczne odkryte w trakcie prowadzonych robót budowlanych nale�y 
niezwłocznie zgłosi� wła�ciwym słu�bom ochrony zabytków. 

8. W obr�bie zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych niezb�dne jest 
przeprowadzenie wyprzedzaj�cych bada� archeologicznych. 

 
§ 7 

 
Zasady kształtowania działek budowlanych  

 
1. Ustala si� nast�puj�ce zasady przeprowadzania scale� i podziałów nieruchomo�ci w celu 

uzyskania wła�ciwej powierzchni i szeroko�ci działki umo�liwiaj�cej realizacj� inwestycji: 
1) podziały nieruchomo�ci mog� by� dokonywane na podstawie przepisów cywilno – 

prawnych, 
2) ka�da nowo wydzielona działka musi mie� dost�p do drogi publicznej lub wewn�trznej 

w rozumieniu przepisów odr�bnych, 
3) dopuszcza si� zmian� granic istniej�cych działek pod warunkiem zachowania: 

a) obowi�zuj�cych przepisów techniczno – budowlanych; 
b) maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
c) ustalonego układu komunikacyjnego. 

4) w przypadku scalenia i podziału nieruchomo�ci poło�onych w terenach oznaczonych 
w planie na cele zabudowy nale�y zachowa�: 
a)  minimalne szeroko�ci frontów działek:   – 15m;  
b)  minimaln� powierzchni� nowo wydzielonych działek: – 300 m2; 

5) ustala si� poło�enie granic nowo wydzielonych działek w stosunku do pasa drogowego 
pod k�tem 60o do 90o.  

6) odst�pstwo od zasad okre�lonych w pkt 4 jest dopuszczalne:  
a) je�eli celem podziału jest powi�kszenie s�siedniej nieruchomo�ci lub regulacja 

granic mi�dzy s�siaduj�cymi nieruchomo�ciami, 
b) dla wydzielenia terenów na cele infrastruktury społecznej, technicznej 

i komunikacyjnej (rozbudowa cmentarza, drogi, doj�cia, dojazdy, place zabaw, 
ziele�, stacje transformatorowe itp.), 

2. Tereny obj�te planem mog� by� wykorzystane w sposób dotychczasowy do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 
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§ 8 
 

Ustalenia dotycz�ce infrastruktury technicznej i komunikacji  
 
1. Zaopatrzenie w wod� z istniej�cej miejskiej sieci wodoci�gowej przebiegaj�cej wzdłu� ul. 

Lubelskiej, 
2. Odprowadzania �cieków i wód opadowych jako rozwi�zania indywidualne w sposób nie 

powoduj�cy ponadnormatywnego zanieczyszczenia wód i gruntów,  
3. Gospodarka odpadami -gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach zamkni�tych na 

własnej działce. 
1) odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki na zasadach 

obowi�zuj�cych w gminie.  
2) odpady wytworzone w wyniku prowadzonej działalno�ci usługowej zostan� 

wykorzystane lub unieszkodliwione na zasadach okre�lonych odr�bnymi przepisami.  
4. Zaopatrzenie w energi� elektryczn� i gaz z istniej�cych sieci przebiegaj�cych wzdłu� ul. 

Lubelskiej, z uwzgl�dnieniem warunków wynikaj�cych z przepisów odr�bnych: 
5. W granicach całego terenu obj�tego planem dopuszcza si� lokalizowanie nie wyznaczonych 

na rysunku planu urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej, niezb�dnych dla obsługi terenu 
pod warunkiem, �e ich lokalizacja nie naruszy przeznaczenia podstawowego. 

6. Dopuszcza si� realizacj� ci�gów pieszych ogólnodost�pnych w liniach rozgraniczaj�cych  
usług (U), zieleni urz�dzonej (ZP) oraz ci�g pieszo-jezdnego i parkingu (KDW,KS), 

7. Miejsca parkingowe ogólnodost�pne zwi�zane z funkcj� cmentarza i działalno�ci� 
gospodarcz� zwi�zan� charakterem z s�siedztwem cmentarza nale�y wyznaczy� w ilo�ci 
niezb�dnej dla tej funkcji,  

8. Istniej�ca droga gruntowa (ul.Zamiejska) ulega przekształceniu i w obr�bie terenów:   
• oznaczonych symbolem KDW,KS – stanowi� b�dzie ci�g pieszo-jezdny (drog� 

wewn�trzn�) do bramy cmentarza, nie oznaczony na 
rysunku planu 

• oznaczonych symbolem ZC – stanowi� b�dzie alej� cmentarn�, nie oznaczony na rysunku 
planu 

• oznaczonych symbolem ZP – stanowi� b�dzie ci�g pieszy nie oznaczony na rysunku planu    
 

 

ROZDZIAŁ III 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

 

§ 9 
 

1. Ustala si� podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudow� usługow� i usługowo-handlow� 
w budynkach wolnostoj�cych, okre�lonego na rysunku planu symbolem -U (1U i 2U) 
zwi�zan� z obsług� cmentarza (kwiaciarnie, usługi nagrobkowe). 

 2. Jako przeznaczenie uzupełniaj�ce ustala si�: 
1) urz�dzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
2) obiekty małej architektury,  
3) ziele� ozdobn� i rekreacyjn�, 
4) miejsca parkingowe i dojazdy niezb�dne dla obsługi przeznaczenia podstawowego. 
5) obiekty i urz�dzenia sanitarne dla obsługi cmentarza 

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) na terenach przeznaczonych pod zabudow� wyznacza si� nieprzekraczaln� lini� zabudowy: 
    od linii rozgraniczaj�cej drogi – ul. Lubelskiej poło�onej poza granicami planu-

pokrywaj�cej si� z północn� granic� planu - 30 m 
2) co najmniej 20% działki stanowi� powinna powierzchnia biologicznie czynna; 
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3) wska�nik intensywno�ci zabudowy nie mo�e przekracza�  0,6; 
4) forma architektoniczna zabudowy usługowej: 

a) budynki wył�cznie jako wolnostoj�ce, 
b) wysoko�� budynków – 1 kondygnacja nadziemna, maksymalnie 7.5m licz�c od 

projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu, 
c) dachy dwu-lub wielospadowe o k�cie nachylenia głównych połaci od 25o do 40o 

i kalenicy nad główn� brył� budynku usytuowan� prostopadle do ul. Lubelskiej,  
d) pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce (br�zowe lub br�zowo-czerwone), ceramiczne 

lub imituj�ce dachówk� faktur� i kolorem, 
e) kolorystyka �cian zewn�trznych budynku jasna z mo�liwo�ci� zastosowania ciemnych 

detali (kolory tzw. naturalne np.: piaskowy, pastelowy brzoskwiniowy, „złamana biel”) 
6) obowi�zuje zachowanie warunków, zwi�zanych z poło�eniem w strefie o szeroko�ci 50 m 

od terenu cmentarza, okre�lonych przepisami odr�bnymi, dotycz�cymi cmentarzy. 
4. Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II.  
 

§ 10 
 

1. Ustala si� podstawowe przeznaczenie terenu pod cmentarz, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZC  

1) cmentarz nale�y ogrodzi� a wzdłu� ogrodzenia od strony wewn�trznej urz�dzi� pas zieleni 
izolacyjnej zimozielonej oraz wykona� rów opaskowy odprowadzaj�cy wody opadowe 
poza teren stawów, 

2) w obr�bie cmentarza nale�y zwi�kszy� zdolno�� infiltracyjn� podło�a poprzez zabudow� 
alejek mi�dzykwaterowych i alejek głównych na podsypce piaszczysto-�wirowej, 

3) przy prowadzeniu prac ziemnych nale�y zachowa� nieprzekraczalny k�t nachylenia 
powierzchni terenu 250, 

4) przy realizacji pochówków nale�y uwzgl�dni� obowi�zek ochrony istniej�cych stanowisk 
archeologicznych, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale II, 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza si� lokalizacj�: 
1) kaplicy cmentarnej i innych obiektów zwi�zanych z funkcjonowaniem i obsług� 

cmentarza, za wyj�tkiem obiektów o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem terenów 
U1 i U2, 

2) sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej; 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza si� innego sposobu zagospodarowania 

terenu. 
 

§ 11 
 

1. Ustala si� podstawowe przeznaczenie terenu pod ziele� parkow�, oznaczon� na rysunku 
planu symbolem ZP   

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza si� lokalizacj�: 
1) oczek wodnych (poza stref� ochronn� od cmentarza),  
2) małych form architektonicznych; 
3) ci�gów pieszych, 
4) sieci infrastruktury technicznej w tym o�wietlenia ci�gu pieszego; 

3. Ustala si� zakaz zabudowy kubaturowej, w tym obiektów przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi. Istniej�ca zabudowa jednorodzinna (dwa siedliska) przeznaczona jest do wykupu 
i rozbiórki; 

4. Nale�y utrzyma� w stanie naturalnym istniej�ce formy morfologii terenu (w�wozy lessowe), 
5. Obowi�zuje zachowanie warunków, zwi�zanych z poło�eniem w strefie o szeroko�ci 50 m 

od terenu cmentarza, okre�lonych w rozdziale II i w przepisach odr�bnych, dotycz�cych 
cmentarzy. 
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§ 12 
 

1. Ustala si� podstawowe przeznaczenie terenu pod u�ytki rolne, oznaczone na rysunku planu 
symbolem R   

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza si� lokalizacj�: 
1) ci�gów pieszych , 
1) sieci infrastruktury technicznej w tym o�wietlenia ci�gu pieszego i rowerowego; 

3. Ustala si� zakaz zabudowy kubaturowej, w tym obiektów przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi; 

4. Obowi�zuje zachowanie warunków, zwi�zanych z poło�eniem w strefie o szeroko�ci 50 m od 
terenu cmentarza, okre�lonych w rozdziale II i w przepisach odr�bnych, dotycz�cych 
cmentarzy. 

 

§ 13 
 

1. Ustala si� podstawowe przeznaczenie terenu pod komunikacj� drogow�-wewn�trzn�  
(poł�czon� z ul. Lubelsk�) oraz pod parking dla samochodów osobowych oznaczony na 
rysunku planu symbolem KDW, KS . 

2. W obr�bie terenu, o których mowa w ust. 1 dopuszcza si� lokalizacj�: 
1) urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej na warunkach okre�lonych w § 8; 
2) pasów zieleni izolacyjnej. 

3. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania terenu: 
1) zakaz grodzenia terenu; 
2) nale�y zapewni� ochron� wód podziemnych poprzez odwodnienie powierzchniowe 

parkingów, dróg i placów manewrowych z zastosowaniem urz�dze� wyposa�onych 
w separatory zwi�zków ropopochodnych, 

3) teren parkingu musi posiada� nawierzchni� utwardzon�, 
4) nale�y zapewni� o�wietlenie terenu parkingu, 
5) niewykorzystany teren pod lokalizacj� parkingu i dróg wewn�trznych nale�y urz�dzi� 

zieleni� z dopuszczeniem elementów małej architektury; 
4. Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II.   
 

ROZDZIAŁ IV 
USTALENIA KO�COWE  

 

§ 14 
 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala si� opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si� na: 
1) 30% dla terenów oznaczonych symbolem U,  
2) 0%      dla pozostałych terenów . 
 

§ 15 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 16 
 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 


