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Uchwała Nr  XXXII/302/2005 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 28 grudnia 2005r. 

 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego osiedla „MOKOSZYN” wraz z terenami przyległymi 

w Sandomierzu. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990r.  o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591) oraz art. 7, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 15, 

poz. 139 z pó�n. zm.) w zwi�zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z pó�n. zm.)  R a d a   M i a s t a   S a n d o m i e r z a  uchwala, co na-

st�puje: 

 
 

ROZDZIAŁ I. 

PRZEPISY WPROWADZAJ�CE 

 

§ 1. 

§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osie-

dla „Mokoszyn” wraz z terenami przyległymi w Sandomierzu, zwany 

dalej „planem”, którego tekstowe ustalenia zawieraj� przepisy niniej-

szej uchwały. 

2. Integraln� cz��ci� planu jest rysunek planu w skali 1:2000, stanowi�-

cy zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały,  okre�laj�cy: 

a) granice terenu obj�tego planem, 

b) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nych funkcjach i ró�nych zasadach 

zagospodarowania, 
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c) zasady podziału terenu na działki budowlane, 

d) zasady kształtowania zabudowy – linie zabudowy, 

e) zasady obsługi w zakresie komunikacji. 

§ 2. 

§ 2.  Plan obejmuje obszar około 128 ha w dzielnicy Sandomierza Moko-

szyn, od północy ograniczony ulic� Pogodn� i terenami do niej przyle-

głymi,  od wschodu granic� administracyjn� miasta z gmin� Dwikozy, 

od południa ulic� Lubelsk�, od zachodu ulic� Dług� i granic� własno-

�ci Zespołu Szkół Rolniczych. Obszar obj�ty planem ma zró�nicowa-

n� rze�b� terenu – przez �rodek przepływa ciek wodny w zapadlisku     

o stromych brzegach, jest cz��ciowo zainwestowany przez obiekty, 

urz�dzenia i sady Zespołu Szkół Rolniczych w Mokoszynie oraz przez 

budynki zabudowy mieszkaniowej, rolniczej i usługowej.     

§ 3. 

§ 3. Celem niniejszego planu jest podział opisanego obszaru na tereny         

o ró�nym przeznaczeniu i funkcji (m.in. mieszkaniowej, usługowej, re-

kreacyjnej i zieleni) oraz zapewnienie ich obsługi komunikacyjnej. Do-

celowo projektuje si� na terenach zabudowy mieszkaniowej:          

240 działek budowlanych jednorodzinnych o wielko�ci min. 0,05 ha 

oraz wyznacza teren zabudowy szeregowej b�d� pod budynki kilkuro-

dzinne.  

§ 4. 

§ 4.1. Zmiana podstawowych elementów planu – układu komunikacyjnego 

oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy wymaga ponownego opraco-

wania planu.  

2. Dopuszcza si� zmian� podziału terenu na działki budowlane w ra-

mach własno�ci, o ile nie spowoduje to konieczno�ci zmiany układu 

komunikacyjnego oraz nie naruszy słusznych interesów s�siadów. 

Dopuszcza si�, w ramach zabudowy jednorodzinnej zmian� rodzaju 

zabudowy z wolnostoj�cej na bli�niacz� i odwrotnie. 
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§ 5. 

§ 5. ZASADY REALIZACJI PLANU 

Plan b�dzie realizowany etapowo przez indywidualnych wła�cicieli te-

renu, poprzez dokonywanie podziałów, wolnorynkow� sprzeda� dzia-

łek i wyst�powanie o pozwolenie na budow� przez inwestorów. 

Granice podziału dostosowano maksymalnie do granic własno�ci, 

jednak przy działkach obecnie zbyt w�skich na cele budowlane, na-

st�pi� musi ich wymiana lub sprzeda�, pozwalaj�ce na uzyskanie te-

renu mo�liwego do zabudowy. 

 
 

ROZDZIAŁ II. 

USTALENIA OGÓLNE  –  WARUNKI I ZASADY  KSZTAŁTO-

WANIA ZABUDOWY ORAZ URZ�DZENIA TERENU 

 

§ 6. 

§ 6.1. WARUNKI ZABUDOWY 

 Projektowane linie zabudowy ustala si� jako nieprzekraczalne tylko   

w przypadku sytuowania zabudowy na brzegach terenów o nachyle-

niu od 8–12 %. 

Projektowane linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu, w 

uzasadnionych przypadkach, mog� ulec nieznacznym korektom na 

etapie robót geodezyjnych. 

Projektowane linie podziału działek oraz usytuowanie budynków 

mieszkalnych ustala si� jako postulatywne. 

 

2. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 

 Istniej�c� zabudow� mieszkaniow� adaptuje si� z mo�liwo�ci� prze-

budowy, rozbudowy i modernizacji, b�d� przeznaczenia do rozbiórki, 

w zale�no�ci od jej stanu technicznego. 
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 Nowe budynki mieszkalne projektuje si�: 

– w przypadku zabudowy jednorodzinnej: 

• o dopuszczalnej maksymalnej wysoko�ci do 15 m od poziomu terenu 

do najwy�szego punktu konstrukcji dachu, 

• o dachu stromym i k�tach nachylenia połaci 30–45°, umo�liwiaj�cym 

wykorzystanie poddasza na cele mieszkalne, 

 
– w przypadku zabudowy wielorodzinnej: 
 
• o dopuszczalnej maksymalnej wysoko�ci do 20 m od poziomu terenu 

do najwy�szego punktu konstrukcji dachu (dla budynków III pi�tro-

wych) oraz 15 m od poziomu terenu do najwy�szego punktu konstruk-

cji dachu (dla budynków szeregowych lub kilkurodzinnych), 

• o dachu stromym i k�cie nachylenia połaci 30–45°, umo�liwiaj�cym 

wykorzystanie poddasza na cele mieszkalne.  

W terenach zabudowy wielorodzinnej proponowana lokalizacja zabu-

dowy ma charakter fakultatywny. Inne usytuowanie budynków jest do-

puszczalne w �cisłym powi�zaniu z dostosowaniem nowej lokalizacji 

do dróg dojazdowych. 

Na działkach mieszkalnych dopuszcza si� budynki gospodar-

cze i gara�owe jako wolnostoj�ce: parterowe, niepodpiwniczone, na-

wi�zuj�ce charakterem do budynków mieszkalnych. 

Je�eli ustalenia szczegółowe nie stanowi� inaczej, realizacj� funkcji 

usługowej w terenach mieszkalnych, głównie z zakresu handlu, ga-

stronomii lub rzemiosła usługowego itp. o uci��liwo�ci nie wykraczaj�-

cej poza granice działki dopuszcza si� wył�cznie   w przyziemiach bu-

dynków lub w ramach zmiany sposobu u�ytkowania istniej�cych bu-

dynków gospodarczych. 

 

Ustala si� minimalne powierzchnie działek dla: 

• zabudowy wolnostoj�cej: 0,08 ha 

• zabudowy bli�niaczej: 0,06 ha 

• zabudowy szeregowej: 0,04 ha 



 - 6 - 

       Rozmieszczenie terenów mieszkaniowych: 

a)  w cz��ci północnej – przyległe do ulicy Pogodnej i Długiej jako konty-

nuacja istniej�cych terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, 

b) w cz��ci zachodniej – jako uzupełnienie istniej�cych terenów zabu-

dowy jednorodzinnej i zagrodowej, 

c) w cz��ci wschodniej – jako uzupełnienie istniej�cych terenów zabu-

dowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz wprowadzenie osiedla zabu-

dowy jednorodzinnej w oparciu o nowy układ komunikacji, 

d) w cz��ci południowej – jako uzupełnienie istniej�cej zabudowy  wielo-

rodzinnej poprzez wprowadzenie osiedla zabudowy szeregowej b�d� 

domów kilkurodzinnych. 

3. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY USŁUGOWEJ 

Istniej�c� zabudow� usługow� adaptuje si� z mo�liwo�ci� przebudo-

wy i modernizacji b�d� przeznaczenia do rozbiórki, w zale�no�ci od jej 

stanu technicznego. 

Form� architektoniczn� i wielko�� obiektu nale�y dostosowa� do skali 

budynków s�siednich i wielko�ci działki. 

Prowadzenie działalno�ci usługowej nie mo�e powodowa� powstawa-

nia uci��liwo�ci wykraczaj�cej poza granice działki, a zwłaszcza hała-

su, wibracji, zanieczyszcze� powietrza, odorów. 

Rozmieszczenie zabudowy usługowej: 

a) w cz��ci południowej: usługi zwi�zane z o�wiat�, kultur�, handlem, 

hotelarstwem, turystyk� i gastronomi�, 

b) przy ul. Lubelskiej: usługi komercyjne z dopuszczeniem wytwórczo�ci,   

a tak�e usługi lokalne jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej       

(np. gastronomia, handel) z towarzysz�c� funkcj� sportu, rekreacji i 

ochrony zdrowia, 

c) w cz��ci północnej: usługi zwi�zane z obróbk� drewna i rzemiosła 

oraz dotycz�ce obiektu sakralnego. 
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4. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

 Zasadniczym elementem dla układu komunikacyjnego projektowane-

go obszaru jest ul. Lubelska w randze drogi wojewódzkiej zbiorczej 

tranzytowej (KZt), b�d�ca południow� granic� planu. 

 Do niej podł�czone zostan� drogi gminne w randze dróg lokalnych 

(KL) oraz dojazdowych (KD) stanowi�ce komunikacj� wewn�trzn� 

osiedla.  

 Uzupełniaj� ten układ ci�gi pieszo – jezdne (Kx). 

 W terenach przeznaczonych pod zabudow�, przyległych do drogi KZt 

zaleca si� stosowanie w budynkach akustycznie szczelnej stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz wykonanie pasów zieleni izolacyjnej. 

 W �rodkowej cz��ci obszaru osiedla, przeznaczonej na park z tere-

nami sportu i rekreacji, przewiduje si� �cie�ki rowerowe oraz space-

rowe, nie koliduj�ce ze sob�.    

    Cz��� terenów mieszkaniowych zostanie obsłu�ona komunikacyjnie 

poprzez słu�ebny przejazd przez działki s�siednie, posiadaj�ce bez-

po�redni dost�p do drogi publicznej. 

5. ZASADY UZBROJENIA TERENU 

Sie� wodoci�gowa: zasilanie terenów przewidzianych pod zabudo-

w� odbywa� si� b�dzie z istniej�cej miejskiej sieci wodoci�gowej, a 

przewody wodoci�gowe poprowadzone zostan� w ci�gach komunika-

cyjnych, z dopuszczeniem innej lokalizacji. 

Kanalizacja: odprowadzanie �cieków odbywa� si� b�dzie do miej-

skiej sieci kanalizacyjnej, a kolektory kanalizacji sanitarnej i opadowej 

poprowadzone b�d� w wydzielonych pasach komunikacyjnych, z do-

puszczeniem innej lokalizacji.  

Do czasu wybudowania kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej prze-

widuje si� odprowadzenie �cieków do wybieralnych osadników lub in-

dywidualnych oczyszczalni zlokalizowanych na poszczególnych dział-

kach. 
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Zaopatrzenie w gaz: przewiduje si� zaopatrzenie w gaz z istniej�cej 

sieci gazowej, a kolejne odcinki sieci zasilaj�cej nale�y poprowadzi� 

skrajem wydzielonych ci�gów komunikacyjnych, z dopuszczeniem in-

nej lokalizacji. 

Zaopatrzenie w energi� elektryczn�: przewiduje si� z istniej�cej lub 

projektowanej sieci elektroenergetycznej niskiego i �redniego napi�cia 

– napowietrznie lub kablami.   

Adaptuje si�, z mo�liwo�ci� modernizacji, istniej�ce stacje trafo, a 

przyszłe urz�dzenia słu��ce do zasilania nowych odbiorców nale�y 

stara� si� lokalizowa� w pasach drogowych ulic ( ich cz��ci zielonej) z 

dopuszczeniem innej lokalizacji. 

Ustala si�, �e w przypadku wyst�pienia kolizji projektowanych obiek-

tów z istniej�cymi sieciami elektroenergetycznymi wymagane jest od-

dzielne porozumienie Inwestorów obiektów z wła�cicielem sieci, gdy� 

sieci te nale�y przystosowa� do nowych warunków pracy, a koszty 

zwi�zane z przystosowaniem pokrywaj� Inwestorzy obiektów. 

Zaopatrzenie w ciepło: projektuje si� ogrzewanie budynków za po-

moc� własnych kotłowni wbudowanych (zalecane paliwa ekologiczne 

„czyste” – np. gaz ziemny). 

Sie� teletechniczna: przewiduje si� wykorzystanie istniej�cej sieci te-

letechnicznej a nowe fragmenty sieci nale�y prowadzi� w pasach dro-

gowych ulic, z dopuszczeniem innej lokalizacji.  

Gospodarka odpadami: poprzez gromadzenie, wst�pn� segregacj� i 

wywóz w oparciu o miejskie słu�by komunalne na miejskie wysypisko 

�mieci. 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA �RODOWISKA 

           6.1.  �RODOWISKO  KULTUROWE 

Obejmuje si� ochron� stanowisko archeologiczne Mokoszyn Kolonia 

2 ( AZP 89 – 74/113 ) – osad� ludno�ci kultury pucharów lejkowych i z 

wczesnego �redniowiecza.  W przypadku zmiany sposobu u�ytkowa- 
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nia terenu, na którym znajduje si� stanowisko archeologiczne, w tym 

prowadzenia tam jakichkolwiek prac ziemnych i budowlanych istnieje 

konieczno�� uzgodnienia ich ze słu�bami konserwatorskimi, za� same 

prace musz� by� poprzedzone archeologicznymi wyprzedzaj�cymi 

badaniami ratowniczymi. 

6.2.  �RODOWISKO  PRZYRODNICZE 

W obszarze obj�tym planem znalazły si� tereny o du�ych spadkach 

tworz�ce zbocza w�wozu – doliny cieku wodnego. W jego s�siedztwie 

wyst�puj� stawy i oczka wodne oraz enklawy zieleni parkowej i le�nej. 

Na terenach powy�szych tworzy si� park (ZP) mo�liwy do wykorzy-

stania rekreacyjnego, a do czasu jego  utworzenia przewiduje si� 

u�ytkowanie dotychczasowe, w tym rolno – sadownicze.   

W obszarze obj�tym planem wprowadza si� zakaz prowadzenia 

działalno�ci mog�cej pogorszy� stan elementów �rodowiska i 

przyrody, a wła�ciwe zagospodarowanie poszczególnych fragmentów 

obszaru powinno wpływa� niekorzystnie na �rodowisko przez emisje 

zanieczyszcze� d o powietrza, wytwarzanie �cieków i odpadów, hała-

su, wibracji i elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj�cego.  

W celu ograniczenia uci��liwo�ci komunikacyjnej – w liniach roz-

graniczaj�cych dróg, zwłaszcza drogi KZt, przewiduje si� mo�liwo�� 

lokalizacji obiektów i urz�dze� słu��cych ograniczeniu tej uci��liwo�ci. 

Dla celów ochrony przed hałasem kwalifikuje si� tereny o ró�nych 

funkcjach lub ró�nych zasadach zagospodarowania poszczególnych 

rodzajów terenów, zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt. 1 i art. 144 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony 	rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 ze zmianami: 

a) tereny: MN, MNU, MW, MNW, MNR, MNRU – do terenów pod 

zabudow� mieszkaniow�, 

b) tereny: UO, UT  -  do terenów zabudowy zwi�zanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzie�y, 

c) tereny ZP – do terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza mia-

stem.  
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ROZDZIAŁ III. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. 
 

§ 7. 

§ 7.1. ZABUDOWA MIESZKANIOWA 

MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– pow. ok. 17,09 ha. 

w tym: MN.1 – 0,96 ha,     MN.2 – 0,52 ha,     MN.3 – 2,11 ha,      

MN.4 – 0,49 ha,     MN. 5 – 0,89 ha,     MN.6 – 1,03 ha,     MN.7 – 

5,06 ha,    MN.8 – 1,38 ha,    MN.9 – 0,44 ha,   MN.10 – 2,53 ha,     

MN.11 – 0,29 ha, MN. 12 – 0,46 ha,  MN.13 – 0, 93 ha.   

Tereny wolne lub cz��ciowo zabudowane przeznacza si� pod lokali-

zacj� budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostoj�cych. 

W terenie MN.7 i MN.13 przewiduje si� działki budowlane „w drugiej 

linii zabudowy” o dost�pie do drogi publicznej poprzez ustanowienie 

słu�ebno�ci drogowej przez działki bezpo�rednio poło�one przy dro-

dze publicznej. 

 

MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

– pow. ok. 5,94 ha. 

w tym:  MW. 1 – 5,46 ha,   MW.2 – 0,48 ha.  

Tereny cz��ciowo zainwestowane przeznacza si� pod budownictwo 

wielorodzinne oraz inne formy zabudowy skoncentrowanej, w tym: 

domy kilkurodzinne, b�d� zabudow� szeregow� (szeroko�� traktu nie 

mo�e by� mniejsza ni� 10 m.) 

 

MNW – Teren zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzin-

nej – pow. ok. 2,20 ha.  

Ustalenia jak dla symbolu MW.  
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MNU – Teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem zabu-

dowy usługowej – pow. ok. 3,26 ha. 

w tym: MNU.1 – 1,11 ha,   MNU.2 – 2,15 ha.  

Tereny cz��ciowo zainwestowane przeznacza si� pod zabudow� 

mieszkaniow� jednorodzinn� oraz usługi komercyjne i drobn� wytwór-

czo��, rzemiosło – o uci��liwo�ci nie wykraczaj�cej poza granice 

działki. Przy realizacji obiektów usługowych nale�y przewidzie� miej-

sca postojowe. 

 

MNR – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabu-

dowy zagrodowej – pow. ok. 18,93 ha. 

w tym:  MNR. 1 – 1,85 ha,    MNR.2 – 1,78 ha,    MNR.3 – 1,98 ha, 

MNR.4 – 4,12 ha,    MNR.5 – 4,00 ha,    MNR.6 – 3,33 ha,    MNR.7 – 

1,87 ha.   

Tereny cz��ciowo zainwestowane przeznacza si� pod zabudow� jed-

norodzinn� z mo�liwo�ci� lokalizacji zabudowy zagrodowej. 

W terenie MNR.2 przewiduje si� działki budowlane „w drugiej linii za-

budowy” o dost�pie do drogi publicznej poprzez ustanowienie słu�eb-

no�ci drogowej przez działki bezpo�rednio poło�one przy drodze pu-

blicznej. 

 

MNRU – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabu-

dowy zagrodowej oraz usług podstawowych 

– pow. ok. 2,28 ha. 

w tym:   MNRU.1 – 1,03 ha,    MNRU.2 – 1,25 ha. 

Tereny cz��ciowo zainwestowane przeznacza si� pod zabudow�  

jednorodzinn� z mo�liwo�ci� lokalizacji zabudowy zagrodowej. Jako 

funkcj� uzupełniaj�ca w parterach budynków przewiduje si� usługi 

podstawowe np. z zakresu gastronomii, handlu itp. Przy realizacji 

obiektów usługowych nale�y przewidzie� miejsca postojowe. 
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2. ZABUDOWA USŁUGOWA 

 UO – Teren Zespołu Szkół Rolniczych w Mokoszynie  oraz 

O�rodka Doradztwa Rolniczego – pow. ok. 18,79 ha.  

w tym: UO.1 – 5,72 ha,   UO.2 – 9,31 ha,    UO.3 – O�rodek Doradz-

twa Rolniczego – 0,43 ha,    UO.4 – 3,33 ha. 

 Przewiduje si� mo�liwo�� lokalizacji nowych obiektów zwi�zanych z 

działalno�ci� Szkoły i O�rodka oraz modernizacj� budynków ju� istnie-

j�cych, a jedynie w terenach o symbolu: UO.1 oraz UO.2 utrzymuje 

si� dotychczasowe uprawy sadownicze, bez mo�liwo�ci zabudowy. 

 

UKs – Teren kaplicy rzymskokatolickiej – pow. 0,16 ha. 

Przewiduje si� adaptacj� obiektu z mo�liwo�ci� wprowadzenia  funkcji 

obsługi komunikacyjnej (parkingi). 

 

U – Teren usług komercyjnych – pow. ok. 2,66 ha. 

Teren przeznacza si� pod usługi komercyjne z dopuszczeniem wy-

twórczo�ci nieuci��liwej. Uzupełniaj�co dopuszcza si� usługi sportu, 

rekreacji i ochrony zdrowia. Przy realizacji obiektów usługowych i wy-

twórczych przewidzie� nale�y miejsca postojowe, w tym dla osób nie-

pełnosprawnych, w ilo�ci dostosowanej do charakteru i funkcji obiek-

tów.   

 

UT – Teren usług hotelarskich i obsługi turystycznej 

– pow. ok. 0,75 ha. 

Tereny cz��ciowo zainwestowany z mo�liwo�ci� lokalizacji obiektów 

zwi�zanych z funkcj� obsługi turystycznej i innych form organizacji 

pobytu czasowego. 

UKGH – Teren usług kultury, gastronomii i handlu 

– pow. ok. 0,15 ha. 

Teren przeznaczony pod lokalizacj� Centrum Kultury – Klub z uzupeł-

niaj�cymi funkcjami handlu i gastronomii. 
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3. TERENY ZIELENI. 

ZP – Teren zieleni parkowej – pow. ok. 29,01 ha. 

Wprowadza si� ziele�  wysok� i nisk�, w celu utworzenia kompleksu 

publicznego parku le�nego przeznaczonego do celów rekreacyjno – 

wypoczynkowych. W granicach parku chroni si� istniej�c� ziele�, 

zwłaszcza starodrzew otaczaj�cy stawy,  a tak�e zagajniki, k�py 

drzew o funkcji wiatrochronnej.  

Utrzymuje si� sie� cieków powierzchniowych oraz wód stoj�cych,       

a tak�e dopuszcza realizacj� stawów i oczek wodnych.   

Przewiduje realizacj� ci�gów spacerowych i �cie�ek rowerowych, lecz 

ich trasy przebiega� powinny bez wzajemnej kolizji. Dopuszcza si� lo-

kalizacj� ró�nych urz�dze� rekreacyjno – sportowych oraz lekkich 

obiektów kubaturowych zwi�zanych bezpo�rednio z działalno�ci� 

sportow� i obsług� (w tym gastronomiczn�), których rozmieszczenie 

na rysunku planu ma charakter fakultatywny. 

Dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej. 

Do czasu realizacji parku dopuszcza si� rolnicze u�ytkowanie terenu 

(sady, uprawy). 

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

TŁ – Teren ł�czno�ci – pow. ok. 0,09 ha. 

Stacja bazowa telefonii komórkowej „Sandomierz” – adaptacja trwała. 

Na du�ej wysoko�ci  wyst�puj� pola elektroenergetycznych stref 

ochronnych poza terenem stacji. 

NO – Teren oczyszczalni �cieków – pow. ok. 0,16 ha. 

Adaptacja istniej�cej biologiczno – chemicznej oczyszczalni �cieków. 

Przy realizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej – mo�liwo�� dalszego 

u�ytkowania lub rozbiórka. 

EE 110 kV – Istniej�ca linia elektroenergetyczna wysokich napi��  

110 kV ze strefa ochronn�.   

Obowi�zuje 18 – metrowa strefa od osi przebiegu linii zabudowy. Te-

ren strefy przeznaczony pod ziele� nisk�, uprawy polowe i ogrodowe, 

bez prawa zabudowy.  
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Istnieje mo�liwo�� indywidualnego zbli�enia obiektów budowlanych do 

istniej�cych urz�dze� elektroenergetycznych po uzyskaniu warunków 

technicznych okre�lonych przez wła�ciciela sieci. 

 

EE 15 kV – Istniej�ce linie elektroenergetyczne �redniego napi�-

cia    15 kV, ze strefami ochronnymi – przeznaczone do przeło�e-

nia / skablowania.   

Obowi�zuje strefa 6,5 m od osi linii do zabudowy i przeznaczenie te-

renu pod ziele� nisk� i uprawy polowe, ogrodowe, bez prawa zabu-

dowy. Istnieje mo�liwo�� indywidualnego zbli�enia obiektów budowla-

nych do istniej�cych urz�dze� elektroenergetycznych po uzyskaniu 

warunków technicznych okre�lonych przez wła�ciciela sieci. 

5. TERENY KOMUNIKACJI 

           – pow. ok. 13,45 ha 

 

 
Lp 

 
Sym-
bol 

drogi 
 

 
Pow.(ha) 

 

 
Klasa ulicy 

Charakter  
funkcji 

Szer.          
w liniach 
rozgran.  

(m) 

Linie zabu-
dowy mie-
rzonej od 
kraw�dzi 
jezdni do 
zabudowy 

(m) 

Szer. 
jezdni 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. KZt 3,42 ha Droga  
zbiorcza tran-
zytowa 

Mo�liwo�� powi�zania w 
skali mi�dzyregionalnej 

25 20 10 

2. KL 5,40 ha Droga 
lokalna  

Zapewnia obsług� otocze-
nia w skali osiedla 

12–15 12 6 

3. KD 2,59 ha Droga 
dojazdowa 

Zapewnia obsług� otocze-
nia w skali pojed. obiektów 

8–12 10–12 6 

4. KX 1,12 ha Ci�g 
pieszo – jezdny 

Zapewnia awaryjn� obsłu-
g� otoczenia w skali poj. 
obiektów 

4,5–8 8 3,5 

5. KP 0,92 ha Parkingi,  
gara�e 

Zapewnia mo�liwo�� po-
stoju 

1 stano-
wisko 

min. 2,5m 
x 5,5 m 

10–15 3,5 

6. – – 	cie�ki  
rowerowe 

Rekreacja 	cie�ka 
dwukie-
runkowa 

– 2 

Razem:  13,45 ha 
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W projektowanym pasie drogowym drogi KZt – przewidzie� ziele� izolacyjn�. 

Z projektowanych dróg i parkingów – wody opadowe odprowadzi� w sposób za-

pewniaj�cy pełn� ochron� przed przenikaniem zanieczyszcze� do wód i gleby.  

6. TERENY ROLNE 

R – Teren  upraw rolnych – pow. ok. 11,64 ha 

Teren otwarty, u�ytkowany rolniczo (m. innymi sady), bez prawa zabu-

dowy. 

Dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej. 

 
 

ROZDZIAŁ IV. 

USTALENIA  KO
COWE. 

§ 8. 

 
§ 8. Ustala si� jednorazow� opłat� w razie zbycia nieruchomo�ci obj�tej pla-

nem, w wysoko�ci:  

 20 % wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w przypadku terenów przezna-

czonych pod zabudow� mieszkaniow�. 

 30 % wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w przypadku terenów przezna-

czonych pod usługi.  

0 %  wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w przypadku terenów przezna-

czonych pod ulice. 

§ 9. 

§ 9. W zakresie obj�tym niniejsz� uchwał� trac� moc ustalenia zawarte       

w zmianie NR VA miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze-

strzennego miasta Sandomierza, uchwalonej: 

 

– uchwał�  Nr LXIX/503/98 Rady Miasta Sandomierza z dnia 09.06.1998r. 

wprowadzaj�c� zmian� Nr V A, ogłoszon� w Dz. Urz. Woj. Tarnobrze-

skiego Nr 19 z dnia 20.08.1998r. 
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§ 10. 

§ 10.  Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Woje-

wództwa 	wi�tokrzyskiego. 

§ 11. 

§ 11. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia            

w Dzienniku Urz�dowym Województwa 	wi�tokrzyskiego. 

 

§ 12. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 


