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UCHWAŁA Nr 59/XLIV/2010 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 26 paŎdziernika 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola  
obejmującego w granicach administracyjnych miejscowość Zaręby. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. nr 142, 
poz. 1591 z póŎniejszymi zmianami), art. 20  
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎniej-
szymi zmianami) oraz uchwały nr 22/V/2007 z 
dnia 29 marca 2007r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy ŏabia 
Wola obejmujņcego w granicach administracyj-
nych miejscowoŌń Zarňby oraz stwierdzajņc, Őe 
niniejszy plan miejscowy jest zgodny ze Stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy ŏabia Wola 
(uchwała nr 45/2005 Rady Gminy ŏabia Wola z 
dnia 3 listopada 2005r.) oraz zmianņ Studium 
(uchwała Rady Gminy ŏabia Wola nr 
18/XVI/2008 z dnia 29 kwietnia 2008r.), Rada 
Gminy ŏabia Wola uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. 

Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy ŏabia Wola obejmujņcy 
w granicach administracyjnych miejscowoŌń 
Zarňby zwany dalej planem, na obszarze i w 
brzmieniu okreŌlonym niniejszņ uchwałņ. 

§ 2. 

Granice obszaru o pow. 536,36ha objňtego pla-
nem oznaczone sņ odpowiednim symbolem 
graficznym na rysunku planu sporzņdzonym w 
skali 1:2000 stanowiņcym załņcznik graficzny do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. 

1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiony niniejszņ uchwałņ; 

2) rysunek planu w skali 1:2000 bňdņcy inte-
gralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały stano-
wiņcy załņcznik nr 1; 

3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objňtego 
granicami planu przy uŐyciu oznaczeŊ za-
stosowanych i opisanych odpowiednio w 
legendzie: 

a) oznaczenia graficzne bňdņce ustale-
niami planu: 

- granice obszaru objňtego planem, 

- linie rozgraniczajņce tereny o róŐ-
nym przeznaczeniu lub róŐnych za-
sadach zagospodarowania, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy, 

- wymiarowanie linii rozgraniczajņ-
cych i linii zabudowy, 

- przeznaczenie terenów – okreŌlone 
symbolem literowym i cyfrowym, 

- strefa ochrony konserwatorskiej za-
bytku archeologicznego, 

- strefa ochrony terenu zabytkowego 
zespołu dworskiego, 

b) pozostałe oznaczenia graficzne majņ 
charakter informacji, nie stanowiņcych 
ustaleŊ planu, 

c) wyrys ze studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy ŏabia Wola (uchwała nr 
45/2005 Rady Gminy ŏabia Wola z dnia 
3 listopada 2005r. oraz uchwała Rady 
Gminy ŏabia Wola nr 18/XVI/2008 z 
dnia 29 kwietnia 2008r.) wraz z okreŌle-
niem granic obszaru objňtego niniej-
szym planem. 

2. Integralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały jest 
rozstrzygniňcie bňdņce załņcznikiem nr 2 do-
tyczņce sposobu rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu zgłoszonych w czasie wyłoŐenia 
projektu planu do publicznego wglņdu. 

3. Integralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały jest 
rozstrzygniňcie bňdņce załņcznikiem nr 3 do-
tyczņce sposobu realizacji inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej oraz zasadach 
ich finansowania, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych Gminy. 

§ 4. 

1. Plan sporzņdza siň w zakresie zgodnym z 
ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. W planie nie wystňpujņ obszary przestrzeni 
publicznej w rozumieniu ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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§ 5. 

1. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleŐy przez to rozumień miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obejmujņcy w granicach ad-
ministracyjnych miejscowoŌń Zarňby w 
gminie ŏabia Wola, o którym mowa w 
§ 1 uchwały; 

2) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek sporzņdzony na mapie ewiden-
cyjnej w skali 1:2000, stanowiņcy załņcz-
nik graficzny do niniejszej uchwały; 

3) uchwale – naleŐy przez to rozumień ni-
niejszņ uchwałň Rady Gminy ŏabia Wo-
la, o ile z treŌci przepisu nie wynika ina-
czej; 

4) ustawie – naleŐy przez to rozumień prze-
pisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, o ile z treŌci przepisu nie wy-
nika inaczej; 

5) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

6) obszarze – naleŐy przez to rozumień ob-
szar objňty planem w granicach przed-
stawionych na rysunku planu; 

7) terenie – naleŐy przez to rozumień czňŌń 
obszaru planu o okreŌlonym przeznacze-
niu, sposobie uŐytkowania lub odrňb-
nych zasadach zagospodarowania, wy-
znaczonņ na rysunku planu liniami roz-
graniczajņcymi, numerem i symbolem li-
terowym; 

8) linii rozgraniczajņcej – naleŐy przez to ro-
zumień granice terenów przedstawione 
na rysunku planu liniņ ciņgłņ, dzielņce 
obszar planu na tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zago-
spodarowania; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczonņ na rysun-
ku planu lub ustalonņ liniň okreŌlajņcņ 
najmniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń bu-
dynku od linii rozgraniczajņcej drogi, od 
innych obiektów lub granic działki; poza 
nieprzekraczalne linie zabudowy mogņ 
wystawań elementy budynków wymie-
nione w przepisach ogólnych; 

10) przeznaczeniu podstawowym terenu – 
przeznaczenie terenu, które powinno 
dominowań w danym terenie lub obsza-
rze w sposób okreŌlony ustaleniami pla-
nu; 

11) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – 
naleŐy przez to rozumień przeznaczenie 
terenu inne niŐ podstawowe, które uzu-
pełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe terenu w sposób okreŌlony w 
ustaleniach planu, ustalony na zasadzie 
braku konfliktu z przeznaczeniem pod-
stawowym wynikajņcym z ich sņsiedz-
twa; 

12) przeznaczeniu uzupełniajņcym terenu – 
naleŐy przez to rozumień rodzaj przezna-
czenia terenu niezbňdny do realizacji i 
funkcjonowania przeznaczenia podsta-
wowego terenu; 

13) usługach towarzyszņcych – naleŐy przez 
to rozumień usługi zwiņzane z obsługņ 
zabudowy mieszkaniowej, których celem 
jest zaspokojenie podstawowych potrzeb 
ludnoŌci takich jak: usługi handlu deta-
licznego, działalnoŌń biurowa, projekto-
wa, ochrona zdrowia, gabinety odnowy 
biologicznej, fryzjerskie, pracownie pracy 
twórczej itp. oraz drobne zakłady na-
prawcze takie jak: usługi napraw artyku-
łów uŐytku osobistego i domowego, 
usługi szewskie, usługi zegarmistrzow-
skie, krawieckie itp.; nie naleŐņ do nich 
obiekty handlu powyŐej 2000m² po-
wierzchni sprzedaŐy; 

14) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez 
to rozumień usługi niewytwarzajņce dóbr 
materialnych bezpoŌrednimi metodami 
przemysłowymi takie jak: usługi handlu 
detalicznego, gastronomii, działalnoŌci 
biurowej, działalnoŌci zwiņzanej z obsłu-
gņ firm i finansami, projektowej, pra-
cownie pracy twórczej, ochrona zdrowia, 
gabinety odnowy biologicznej, fryzjer-
skie, usługi napraw artykułów uŐytku 
osobistego i domowego, usługi szew-
skie, usługi zegarmistrzowskie, krawiec-
kie itp., a takŐe drobna wytwórczoŌń, któ-
rych działalnoŌń nie powoduje koniecz-
noŌci wprowadzenia ruchu transportu 
ciňŐkiego ponad 3,5 t; 

15) maksymalnej liczbie kondygnacji - naleŐy 
przez to rozumień nieprzekraczalnņ iloŌń 
uŐytkowych nadziemnych kondygnacji 
budynku; 

16) maksymalnej wysokoŌci zabudowy – na-
leŐy przez to rozumień maksymalnņ wy-
sokoŌń budynku liczonņ od poziomu te-
renu przy wejŌciu głównym do budynku 
do wysokoŌci głównej kalenicy lub naj-
wyŐszego punktu dachu; 

17) elewacji frontowej – elewacja budynku 
zlokalizowana od strony frontu działki; 
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18) froncie działki – czňŌń działki budowlanej 
przyległej do drogi publicznej lub drogi 
wewnňtrznej, z której odbywa siň zjazd 
na działkň; 

19) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy - 
nieprzekraczalna wartoŌń stosunku sumy 
powierzchni liczonej w obrysie ze-
wnňtrznym murów wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych wszystkich budyn-
ków, do powierzchni działki; 

20) maksymalnej wielkoŌci powierzchni za-
budowy - nieprzekraczalna wartoŌń sto-
sunku powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków do powierzchni działki okre-
Ōlona w %; 

21) drogach wewnňtrznych – naleŐy przez to 
rozumień wydzielonņ z terenu działkň, 
która na zasadach okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych, pełni funkcjň drogi we-
wnňtrznej dla pozostałych działek do niej 
przylegajņcych; 

22) osiowym poszerzeniu drogi – obustron-
ne poszerzenie istniejņcej drogi do sze-
rokoŌci w liniach rozgraniczajņcych 
podanej w planie wzdłuŐ osi symetrii ist-
niejņcej drogi; 

23) obszarze ograniczonego zagospodaro-
wania – teren połoŐony w sņsiedztwie li-
nii Ōredniego i wysokiego napiňcia, w 
którym zagospodarowanie podlega 
ograniczeniom wynikajņcym z Polskich 
Norm i przepisów odrňbnych; 

24) zaleceniu – naleŐy przez to rozumień su-
gestiň zastosowania siň do zaleceŊ 
uznawanych za optymalne, wprowadzo-
ne ze wzglňdów funkcjonalnych, este-
tycznych, ochronnych itp. Zalecenia nie 
stanowiņ prawa miejscowego, nie sta-
nowiņ wiňc nakazów dla osób trzecich, 
jednakŐe jako zawarte w niniejszej 
uchwale, stanowiņ dla władzy samorzņ-
dowej przesłanki do podejmowania gdy 
tylko to moŐliwe decyzji zgodnych z zale-
ceniami; 

25) dopuszczeniu – naleŐy przez to rozumień 
moŐliwoŌń działaŊ lub lokalizacji obiek-
tów budowlanych i urzņdzeŊ okreŌlo-

nych w ustaleniach planu, nie uznanych 
jednak za optymalne. 

2. W odniesieniu do innych okreŌleŊ uŐytych w 
planie i nie zdefiniowanych w niniejszej 
uchwale naleŐy stosowań definicje zgodne z 
obowiņzujņcymi przepisami i aktami praw-
nymi. 

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Ustalenia dotyczące konstrukcji planu 

§ 6. 

1. Ustalenia ogólne obowiņzujņ na całym ob-
szarze objňtym planem, ustalenia szczegóło-
we obowiņzujņ dla poszczególnych terenów 
oznaczonych symbolem cyfrowym i litero-
wym. 

2. Dla kaŐdego terenu o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania i 
zabudowy zapisano ustalenia szczegółowe. 

§ 7. 

1. Plan wyznacza tereny o róŐnym przeznacze-
niu i róŐnych zasadach zagospodarowania 
okreŌlone odpowiednim symbolem litero-
wym i numerem wyróŐniajņcym je spoŌród 
innych terenów. 

2. Dla terenów wyznaczonych planem ustala siň 
przeznaczenie podstawowe i uzupełniajņce 
oraz dla niektórych terenów przeznaczenie 
dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia. 

3. Linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania okreŌlono na rysunku planu stano-
wiņcym załņcznik nr 1 niniejszej uchwały. 

4. Tereny, mogņ byń w całoŌci wykorzystane na 
cele zgodnie z ich podstawowym przezna-
czeniem lub uzupełniajņco na cele przezna-
czenia podstawowego i dopuszczalnego na 
zasadach ustalonych w dalszych przepisach 
planu. 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenu 

§ 8. 

1. Plan wyznacza tereny o nastňpujņcym prze-
znaczeniu podstawowym: 

 
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciņŐliwych, 
PG teren górniczy, teren powierzchniowej eksploatacji kopalin pospolitych, 
RM tereny zabudowy zagrodowej, 

R tereny rolnicze, 

R/ZL tereny rolnicze przeznaczone do zalesieŊ, 
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ZL tereny lasów, 
R/Z tereny rolnicze, tereny istniejņcych łņk, pastwisk i zadrzewieŊ, 
ZP teren zieleni urzņdzonej – teren dawnego folwarku w otoczeniu zieleni parkowej, z moŐliwoŌciņ 

prowadzenia usług agroturystycznych, 
KP/Z teren komunikacji, teren parkingów i zieleni urzņdzonej, 
KDZ teren drogi publicznej, kategorii powiatowej, klasy zbiorczej, 

KDD tereny dróg publicznych, kategorii gminnej, klasy dojazdowej, 
E tereny infrastruktury – stacje transformatorowe 15/04kV. 

 
Rozdział 3 

Zasady ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 9. 

1. Zasady struktury funkcjonalno – przestrzen-
nej: 

1) Plan przyjmuje nastňpujņce zasady struk-
tury funkcjonalno – przestrzennej: 

a) dotyczņce przeznaczenia terenów: 

- ustala siň, Őe dominujņcym przezna-
czeniem na obszarze objňtym pla-
nem sņ tereny o funkcji rolniczej, 
które sņsiadujņ od zachodu z miej-
scowoŌciņ Lisówek i PieŊki Zarňb-
skie, stanowiņc kontynuacjň rozle-
głego krajobrazu rolniczego z wy-
stňpujņcņ na nim zabudowņ zagro-
dowņ, 

- ustala siň, Őe tereny rolne stanowiņ 
przestrzeŊ otwartņ, a dopuszczona 
na tych terenach nowa zabudowa 
zwiņzana jest z gospodarkņ rolnņ sy-
tuowanņ na działkach powyŐej 
1,0ha. 

- ustala siň przeznaczenie pozostałych 
terenów, na wschodzie i w centrum 
wzdłuŐ drogi powiatowej nr 2855W 
relacji Tarczyn – Jeziorzany – Su-
chodół – Zarňby - Ojrzanów (1KDZ), 
pod zabudowň mieszkaniowņ i 
mieszkaniowo – usługowņ, która 
jest kontynuacjņ wiňkszego załoŐe-
nia urbanistycznego powiņzanego 
funkcjonalnie z miejscowoŌciņ Oj-
rzanów, a pozostałe tereny pod te-
ren górniczy, teren zieleni urzņdzo-
nej – teren dawnego folwarku w 
otoczeniu zieleni parkowej, tereny 
lasów, łņk, pastwisk, zadrzewieŊ 
oraz tereny komunikacji i tereny in-
frastruktury technicznej, 

- plan ustala ochronň terenów lasów i 
cieków wodnych, a takŐe pozostało-
Ōci parku krajobrazowego z 1900r., 

 

b) dotyczņce struktury przestrzennej: 

- ustala siň, Őe obszar objňty planem 
powiņzany jest komunikacyjnie z te-
renami sņsiednich miejscowoŌci 
szczególnie za pomocņ istniejņcej 
drogi powiatowej nr 2855W relacji 
Tarczyn – Jeziorzany – Suchodół – 
Zarňby - Ojrzanów, a takŐe odcho-
dzņcych od niej istniejņcych i projek-
towanych dróg gminnych, łņczņcych 
miejscowoŌń Zarňby z sņsiadujņcy-
mi miejscowoŌciami tj. Ojrzanów, 
Lisówek, KaleŊ Towarzystwo, PieŊki 
Zarňbskie oraz z gminņ Tarczyn, 

- ustala siň, Őe tereny zabudowy 
mieszkaniowej i mieszkaniowo – 
usługowej skoncentrowane sņ 
przede wszystkim wzdłuŐ drogi po-
wiatowej, tworzņc swoiste centrum 
rozwoju lokalnego wsi. 

§ 10. 

1. Zasady ustalania połoŐenia linii rozgranicza-
jņcych: 

1) Ustala siň, Őe linie rozgraniczajņce tereny 
dróg publicznych o szerokoŌci podanej w 
planie sņ wyznaczone nastňpujņco: 

a) dla drogi 1KDZ jako osiowe, obustron-
ne poszerzenie istniejņcej drogi powia-
towej nr 2855W do 20,0m, 

b) dla drogi 1KDD, biegnņcej wzdłuŐ po-
łudniowej granicy planu, jako jedno-
stronne poszerzenie istniejņcej drogi 
do 12,0m w granicach planu, 

c) dla drogi 2KDD jako osiowe, obustron-
ne poszerzenie istniejņcej drogi do 
10,0m, 

d) dla dróg 3KDD i 4KDD linie rozgranicza-
jņce zostały wyznaczone zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

e) dla dróg 5KDD i 6KDD jako osiowe, 
obustronne poszerzenie istniejņcych 
dróg do 10,0m, 

f) dla drogi 7KDD, biegnņcej wzdłuŐ pół-
nocno - zachodniej granicy planu, jako 
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osiowe, obustronne poszerzenie istnie-
jņcej drogi do 7,0m w granicach planu; 
planowana całkowita szer. drogi 10,0m, 

g) dla drogi 8KDD jako osiowe, obustron-
ne poszerzenie istniejņcej drogi do 
10,0m, 

h) dla drogi 9KDD jako osiowe, obustron-
ne poszerzenie istniejņcej drogi o nr 
4205 do 12,0m, 

i) dla drogi 10KDD jako osiowe, obu-
stronne poszerzenie istniejņcej drogi 
do 12,0m, 

j) dla drogi 11KDD jako osiowe, obu-
stronne poszerzenie istniejņcej drogi 
do 10,0m, 

k) dla drogi 12KDD wg stanu istniejņcego 
zgodnie z rysunkiem planu, 

l) dla dróg 13KDD i 14KDD linie rozgrani-
czajņce zostały wyznaczone zgodnie z 
rysunkiem planu, 

m) dla dróg 15KDD i 16KDD jako osiowe, 
obustronne poszerzenie istniejņcych 
dróg do 10,0m, 

n) dla dróg 17KDD i 19KDD linie rozgrani-
czajņce zostały wyznaczone zgodnie z 
rysunkiem planu, 

o) dla drogi 18KDD jako osiowe, obu-
stronne poszerzenie istniejņcej drogi 
do 10,0m, 

p) dla dróg 20KDD i 21KDD jako osiowe, 
obustronne poszerzenie istniejņcych 
dróg do 10,0m, 

q) dla dróg 22KDD, 29KDD linie rozgrani-
czajņce zostały wyznaczone zgodnie z 
rysunkiem planu, 

r) dla drogi 23KDD jako osiowe, obu-
stronne poszerzenie istniejņcej drogi 
do 10,0m, 

s) dla drogi 24KDD, biegnņcej wzdłuŐ po-
łudniowo - wschodniej granicy planu, 
jako osiowe, obustronne poszerzenie 
istniejņcej drogi do 7,0m w granicach 
planu; planowana całkowita szer. drogi 
10,0m, 

t) dla drogi 25KDD, biegnņcej wzdłuŐ po-
łudniowo - wschodniej granicy planu, 
jako osiowe, obustronne poszerzenie 
istniejņcej drogi do 3,0m w granicach 
planu; planowana całkowita szer. drogi 
10,0m, 

u) dla drogi 26KDD, biegnņcej wzdłuŐ 
wschodniej granicy planu, jako osiowe, 

obustronne poszerzenie istniejņcej 
drogi do 4,0m w granicach planu; pla-
nowana całkowita szer. drogi 10,0m, 

v) dla drogi 27KDD linie rozgraniczajņce 
zostały wyznaczone zgodnie z rysun-
kiem planu, 

w) dla dróg 28KD, 30KDD, 31KDD i 33KDD 
jako osiowe, obustronne poszerzenie 
istniejņcych dróg do 10,0m, 

x) dla dróg 32KDD i 34KDD linie rozgrani-
czajņce zostały wyznaczone zgodnie z 
rysunkiem planu; 

2) Ustala siň, iŐ linie rozgraniczajņce tereny 
MN, MN/U, RM, PG, R/Z, ZL, ZP, R, R/ZL, E 
wyznacza rysunek planu. 

§ 11. 

1. Zasady ustalania linii zabudowy: 

1) Linie zabudowy zostały wyznaczone jako 
nieprzekraczalne od strony dróg zwymia-
rowane na rysunku planu; 

2) Ustala siň, Őe wyznaczone w planie linie 
zabudowy sņ liniami nieprzekraczalnymi 
dla budynków; 

3) Dopuszcza siň wysuniňcie poza liniň zabu-
dowy: słupów, zadaszeŊ, podestów wej-
Ōciowych, tarasów, okapów - max do sze-
rokoŌci 1,50m; 

4) Ustala siň, iŐ nieprzekraczalna linia zabu-
dowy przebiega w odległoŌci min. 3,0m 
od górnej krawňdzi skarpy rowu, jeŐeli 
przepisy szczegółowe i rysunek planu nie 
stanowiņ inaczej; 

5) Nieprzekraczalne linie zabudowy od stro-
ny pozostałych granic działek naleŐy wy-
znaczań zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

6) Dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy zlokalizowanej w sposób nie-
zgodny z liniami zabudowy okreŌlonymi w 
niniejszym planie do czasu technicznego 
zuŐycia obiektów, z zakazem rozbudowy 
niezgodnej z ustaleniami planu; 

7) Ustala siň zakaz realizacji obiektów bu-
dowlanych, za wyjņtkiem sieci i urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej, w pasie terenu 
zawartym pomiňdzy okreŌlonņ planem li-
niņ zabudowy i liniņ rozgraniczajņcņ drogi. 

§ 12. 

Zasady kształtowania zabudowy: 

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej. 

1) Ustala siň, Őe kierunek głównej kalenicy 
dachu budynku musi byń prostopadły lub 
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równoległy do granic działki budowlanej 
w nawiņzaniu do istniejņcej zabudowy, je-
Őeli przepisy szczegółowe nie stanowiņ in-
aczej; 

2) W przypadku sytuowania budynków w 
granicy działki ustala siň: 

- jednakowņ wysokoŌń budynków, 

- ten sam kņt nachylenia połaci dacho-
wych przyległych budynków, 

- tņ samņ kolorystykň materiałów zasto-
sowanych do pokrycia dachów; 

3) Ustala siň kolorystykň dachów budynków 
jako obowiņzujņcņ - w odcieniach brņzu, 
czerwieni i czerni; 

4) Obowiņzuje kolorystyka elewacji w kolorach 
pastelowych. 

§ 13. 

1. Zasady sytuowania ogrodzeŊ: 

1) Ogrodzenia od strony dróg naleŐy lokali-
zowań w ustalonej linii rozgraniczajņcej z 
wyjņtkiem ustaleŊ zawartych w § 30 ust. 1 
pkt 4; 

2) Istniejņce ogrodzenia zlokalizowane nie-
zgodnie z ustaleniami planu mogņ byń 
uŐytkowane z prawem ich zachowania do 
czasu realizacji ustaleŊ planu, z wyłņcze-
niem modernizacji, przebudowy i odbu-
dowy; 

3) Ustala siň zakaz lokalizowania ogrodzeŊ o 
przňsłach betonowych z elementów pre-
fabrykowanych; 

4) Od strony dróg obowiņzuje zakaz wyko-
nywania ogrodzeŊ o wysokoŌci powyŐej 
1,8m; 

5) Ustala siň, iŐ nieprzekraczalna odległoŌń 
lokalizacji ogrodzeŊ wynosi min. 1,5m od 
górnej krawňdzi skarpy rowu; 

6)  Dla terenów dróg o szerokoŌci równej lub 
mniejszej niŐ 10,0m bramy wjazdowe na-
leŐy lokalizowań zachowujņc minimalnņ 
odległoŌń 7,0m od osi drogi; 

7) Na terenach zabudowy graniczņcych z te-
renami ZL, R/Z, R nakazuje siň realizacjň 
ogrodzeŊ przepuszczalnych, aŐurowych, 
umoŐliwiajņcych rozwój roŌlinnoŌci pnņ-
cej, bez podmurówki lub na podmurówce 
o wysokoŌci nie wyŐszej niŐ 30cm z prze-
pustami, ułatwiajņcymi migracjň niewiel-
kich gatunków zwierzņt, w formie otwo-
rów wielkoŌci nie mniejszej niŐ 15cm x 
15cm, w odstňpach nie mniejszych niŐ 
10m. 

Rozdział 4 
Zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomości 

§ 14. 

1. W obszarze objňtym planem nie ustala siň 
granic terenów wymagajņcych scalania i po-
działu nieruchomoŌci. 

2. Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci 
zostały okreŌlone dla poszczególnych tere-
nów o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych za-
sadach zagospodarowania w Dziale II. 

Rozdział 5 
Zasady i warunki zagospodarowania  

wynikające z potrzeb ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 15. 

1. Ustala siň zakaz realizacji inwestycji mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko w 
rozumieniu art. 59 ustawy o udostňpnianiu 
informacji o Ōrodowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeŊstwa w ochronie Ōrodowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na Ōrodo-
wisko z dnia 3 paŎdziernika 2008r. (Dz.U.  
Nr 199, poz. 1227, z póŎn. zm.) poza inwesty-
cjami celu publicznego. 

2. Na terenach o symbolu 1PG dopuszcza siň 
realizacjň przedsiňwziňń mogņcych poten-
cjalnie znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko i 
zdrowie ludzi w rozumieniu przepisów usta-
wy o udostňpnianiu informacji o Ōrodowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeŊstwa w 
ochronie Ōrodowiska oraz ocenach oddziały-
wania na Ōrodowisko. 

3. Ustala siň, Őe prowadzenie działalnoŌci nie 
powinno powodowań przekroczenia standar-
dów jakoŌci Ōrodowiska. 

§ 16. 

Ustala siň, Őe realizacja niezbňdnych elementów 
infrastruktury technicznej lub urzņdzeŊ ochrony 
Ōrodowiska zapewniajņcych ochronň gleb, wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz powie-
trza powinna nastňpowań równoczeŌnie lub 
wyprzedzajņco w stosunku do realizacji inwesty-
cji i urzņdzeŊ na terenach objňtych planem. 

§ 17. 

W zakresie wód podziemnych i powierzchnio-
wych: 

1. Ustala siň, Őe wszelkie prace melioracyjne 
oraz prace ziemne zwiņzane z przekształce-
niem układu hydrograficznego, w tym rów-
nieŐ sypanie wałów, przekształcenie poziomu 
terenu mogņce naruszyń spływ powierzch-
niowy wody i stosunki wodne wymagajņ 
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uzgodnienia na warunkach zgodnych z prze-
pisami Prawa Wodnego i kaŐdorazowo zgło-
szenia do ewidencji Wojewódzkiego Zarzņdu 
Melioracji i UrzņdzeŊ Wodnych w Warszawie, 
Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim. 

2. Zabudowa terenów zdrenowanych moŐliwa 
bňdzie wyłņcznie po przebudowie bņdŎ likwi-
dacji istniejņcej sieci drenarskiej po uzgod-
nieniu z Wojewódzkim Zarzņdem Melioracji i 
UrzņdzeŊ Wodnych w Warszawie, Inspektorat 
w Grodzisku Mazowieckim. 

3. Ustala siň, Őe prowadzenie inwestycji linio-
wych w terenie zmeliorowanym (wodociņg, 
kable telefoniczne, itp.), odprowadzanie Ōcie-
ków deszczowych z terenu dróg z utwardzonņ 
nawierzchniņ wymaga zaopiniowana przez 
Wojewódzki Zarzņd Melioracji i UrzņdzeŊ 
Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Gro-
dzisku Mazowieckim. 

4. Ustala siň zachowanie istniejņcych rowów 
melioracyjnych z moŐliwoŌciņ ich przebudo-
wy w celu dostosowania do nowego układu 
funkcjonalno - komunikacyjnego. 

5. Ustala siň zakaz zanieczyszczania i degradacji 
istniejņcych rowów melioracyjnych. 

6. Ustala siň zachowanie pasa co najmniej 3,0m 
wzdłuŐ cieków wodnych, wolnego od zabu-
dowy kubaturowej oraz pasa co najmniej 
1,5m wolnego od ogrodzeŊ dla zapewnienia 
moŐliwoŌci eksploatacji i konserwacji cieku 
sprzňtem mechanicznym oraz swobodnego 
ruchu pieszych. 

7. Zakazy, o których mowa w pkt 6 nie dotyczņ 
rowu zlokalizowanego w pasie drogowym. 

§ 18. 

W zakresie ochrony powietrza: 

1. Ustala siň, Őe prowadzenie działalnoŌci po-
wodujņcej wprowadzenie gazów lub pyłów 
do powietrza, emisjň hałasu oraz wytwarza-
nie pól elektromagnetycznych nie powinno 
powodowań przekroczenia standardów jako-
Ōci Ōrodowiska poza granicami terenu, do 
którego właŌciciel posiada tytuł prawny oraz 
nie moŐe przekraczań na tej granicy norm 
dopuszczalnych dla terenów sņsiednich. 

2. Zaleca siň wykorzystanie jako czynników 
grzewczych: gazu, energii elektrycznej, ener-
gii słonecznej, oleju niskosiarkowego lub in-
nych ekologicznie czystych odnawialnych 
Ŏródeł energii. 

§ 19. 

Ochrona i wzbogacanie lokalnych wartoŌci Ōro-
dowiskowych, przyrodniczych i krajobrazowych: 

1. Ustala siň obowiņzek ochrony wartoŌcio-
wego drzewostanu poprzez jego zachowa-
nie. 

2. Ustala siň zasadň dolesiania terenów rol-
nych pomiňdzy wiňkszymi fragmentami la-
sów w celu zwiňkszenia areału i ciņgłoŌci 
powierzchni leŌnych obszaru. 

3. Ustala siň obowiņzek zachowania zadrze-
wieŊ i zakrzewieŊ Ōródpolnych wzdłuŐ cie-
ków wodnych. 

4. Ustala siň obowiņzek wprowadzania na 
obszarze zabudowy mieszkaniowej i miesz-
kaniowo – usługowej zieleni towarzyszņcej. 

5. W terenach komunikacyjnych zaleca siň 
miejsca nie przeznaczone do ruchu kołowe-
go i pieszego obsadziń zieleniņ niskņ i/lub 
wysokņ, pod warunkiem niepogarszania 
warunków bezpieczeŊstwa ruchu drogowe-
go, w szczególnoŌci na terenie oznaczonym 
symbolem KP/Z. 

6. Ustala siň strefň ochrony konserwatorskiej 
zabytkowego zespołu dworskiego o szcze-
gółowych ustaleniach okreŌlonych w § 22. 

7. Ustala siň obowiņzek zachowania i rewalo-
ryzacji alei lipowej wzdłuŐ drogi 12KDD i 
alei kasztanowej wzdłuŐ drogi 1KDZ. 

8. WielkoŌci minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej sņ wyzna-
czone i okreŌlone w Dziale II. 

9. WielkoŌci maksymalnej powierzchni zabu-
dowy sņ wyznaczone i okreŌlone w Dziale II. 

10. Ustala siň zakaz umieszczania wolnostojņ-
cych noŌników reklamowych o powierzchni 
wiňkszej niŐ 5,0m2. 

§ 20. 

W zakresie ochrony przed hałasem: 

1. Tereny okreŌlone w planie symbolami MN, 
MN/U w zakresie dopuszczalnych poziomów 
hałasu naleŐy traktowań: MN jako zabudowň 
mieszkaniowņ, MN/U na cele mieszkaniowo – 
usługowe, w rozumieniu przepisów Prawa 
ochrony Ōrodowiska. 

2. Wynikajņca z działalnoŌci obiektów usługo-
wych uciņŐliwoŌń akustyczna winna zamykań 
siň w granicach terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. Ochrona przed hała-
sem powinna polegań na stosowaniu rozwiņ-
zaŊ technicznych zapewniajņcych warunki 
akustyczne w budynkach sņsiednich i na 
działkach sņsiednich zgodne z normami Pra-
wa Ochrony ŋrodowiska i rozporzņdzeniem 
Ministra ŋrodowiska w sprawie dopuszczal-
nych poziomów hałasu w Ōrodowisku. 
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§ 21. 

W zakresie gospodarki odpadami: 

1. Wytwórca odpadów zobowiņzany jest do: 

1) postňpowania z odpadami w sposób 
zgodny z zasadami gospodarowania od-
padami i wymaganiami ochrony Ōrodowi-
ska oraz lokalnymi przepisami i progra-
mami dotyczņcymi gospodarki odpadami; 

2) magazynowania odpadów w sposób se-
lektywny i bezpieczny dla Ōrodowiska w 
miejscu ich powstawania - na terenie 
działki naleŐy wyznaczyń miejsce składo-
wania odpadów zgodne z przepisami od-
rňbnymi (dot.: warunków technicznych i 
odpadów). 

Rozdział 6 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 22. 

1. Na terenie opracowania znajdujņ siň zabytki: 

1) obiekt architektury drewnianej – zagroda 
66 (bňdņca w ewidencji Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków); 

2) pozostałoŌci zespołu dworsko - parkowe-
go: dwór, stodoła i kamienny spichlerz 
oraz pozostałoŌci parku krajobrazowego z 
ok. 1900 rok; 

3) kapliczka przydroŐna z ok. 1900 rok. 

2. Na terenie opracowania znajdujņ siň zabytki 
archeologiczne - stanowiska archeologiczne 
nr ew. AZP 61- 63/39, 62-63/18, 62-63/19,  
62-63/14. 

3. Plan wyznacza strefň ochrony terenu zabyt-
kowego zespołu dworskiego, w której działa-
nia inwestycyjne wymagajņce uzyskania de-
cyzji pozwolenia na budowň powinny zacho-
wywań historyczny charakter obiektu. 

1) Ustala siň objňcie ochronņ parku krajobra-
zowego oraz dworu, stodoły i kamiennego 
spichlerza, stanowiņcych zabudowania po-
folwarczne z 1900 roku; 

2) W przypadku prowadzenia prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub innych robót 
budowlanych przy obiektach zabytkowych 
znajdujņcych siň w gminnej ewidencji za-
bytków, obowiņzujņ nastňpujņce ustale-
nia: 

a) naleŐy zachowań ukształtowanie bryły 
budynku, w szczególnoŌci ich obrys 
zewnňtrzny, wysokoŌń, geometriň i 
kształt dachu, 

b) dopuszcza siň adaptacjň budynków do 
potrzeb poruszania siň osób niepełno-
sprawnych, w tym budowň ramp, po-
szerzenie otworów wejŌciowych oraz 
montaŐ zewnňtrznych elewatorów win-
dowych, 

c) naleŐy zachowań rozplanowanie elewa-
cji, w tym główne wejŌcia do budynku, 
jej układ pionowy i poziomy oraz detale 
architektoniczne jak podziały stolarki 
okiennej i drzwiowej, 

d) naleŐy stosowań kolorystykň elewacji 
oraz dachów, harmonizujņcņ z otocze-
niem oraz historycznym charakterem 
obiektu, zbliŐonņ do kolorów surowców 
naturalnych tradycyjnych materiałów 
budowlanych, takich jak drewno, ka-
mieŊ, cegła, dachówka, 

e) wysokoŌń, kubaturň nowej zabudowy 
naleŐy dostosowań do obiektów zabyt-
kowych; 

3) W odniesieniu do załoŐenia parkowego 
ustala siň zachowanie układu zieleni i ciņ-
gów pieszych w nawiņzaniu do załoŐeŊ hi-
storycznych parku; 

4) W odniesieniu do otoczenia obiektów za-
bytkowych ustala siň zachowanie ich eks-
pozycji widokowej szczególnie od strony 
dróg 1KDZ, 12KDD. 

4. Plan ustala ochronň zabytków archeologicz-
nych (stanowiska archeologiczne nr ew. AZP 
61- 63/39, 62-63/18, 62-63/19, 62-63/14) w 
formie stref ochrony konserwatorskiej, okre-
Ōlonych na rysunku planu specjalnym sym-
bolem i oznaczonych numerami 61- 63/39, 
62-63/18, 62-63/19, 62-63/14. 

1) Na obszarze ww. stref plan ustala: 

a) obowiņzek uzyskania przez inwestora, 
od wojewódzkiego konserwatora za-
bytków – przed wydaniem pozwolenia 
na budowň lub zgłoszeniem właŌci-
wemu organowi – uzgodnienia wszel-
kich planowanych budów obiektów 
budowlanych wiņŐņcych siň z wykony-
waniem prac ziemnych, 

b) obowiņzek uzgadniania z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków poszukiwa-
nia, rozpoznawania i wydobywania ko-
palin, zalesienia gruntów oraz budowy 
urzņdzeŊ wodnych i regulacji wód, 

c) obowiņzek przeprowadzenia (na koszt 
osoby fizycznej lub jednostki organiza-
cyjnej zamierzajņcej finansowań roboty 
budowlane lub nowe zalesienia) badaŊ 
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archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji, 

d) przed rozpoczňciem badaŊ archeolo-
gicznych wymagane jest uzyskanie od 
wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków pozwolenia na ich prowadzenie 
powołujņc siň na obszar i oznaczenie 
cyfrowe konserwatorskiej strefy sta-
nowiska archeologicznego. 

Rozdział 7 
Szczególne warunki zagospodarowania  

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

§ 23. 

1. Obiekty budowlane w sņsiedztwie linii ener-
getycznych (w obszarze ograniczonego zago-
spodarowania) naleŐy projektowań, realizo-
wań oraz uŐytkowań zachowujņc przepisy 
bezpieczeŊstwa, Polskie Normy i inne przepi-
sy odrňbne. 

2. Ustala siň zakaz zabudowy mieszkaniowej w 
pasie terenu połoŐonego pod liniņ 110kV o 
szerokoŌci 36,0m, od linii 15kV o szerokoŌci 
15,0m. 

3. Dla terenów połoŐonych w obszarze zmelio-
rowanym zabudowa terenu jest dopuszczona 
po dokonaniu zmian w drenowaniu z zacho-
waniem przepisów prawa wodnego i zgło-
szeniu ich w Wojewódzkim Zarzņdzie Melio-
racji i UrzņdzeŊ Wodnych w Warszawie, In-
spektorat w Grodzisku Mazowieckim. 

4. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL usta-
la siň zakaz zabudowy kubaturowej. 

5. Zabudowň w sņsiedztwie od lasów naleŐy 
lokalizowań zgodnie z przepisami odrňbnymi 
dot. warunków technicznych. 

6. Ustala siň warunki zagospodarowania na 
terenach wyznaczonych stref ochrony przy 
obiektach zabytkowych zgodnie z § 22. 

Rozdział 8 
Granice i sposoby zagospodarowania  

terenów lub obiektów podlegających ochronie  
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także narażonych  

na niebezpieczeństwo powodzi  
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

§ 24. 

1. W obszarze planu w terenie 1PG znajduje siň 
teren i obszar górniczy – ZARŇBY I. Po-
wierzchnia terenu górniczego wynosi 3.4993 
ha a obszaru górniczego 2.8521 ha. Teren i 
obszar górniczy został wyznaczony decyzjņ 
Wojewody Mazowieckiego nr WŋR-VI/7412/ 
47/01/02 z dnia 6 maja 2002r. Granice terenu 

górniczego zostały wskazane na rysunku pla-
nu (załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały). Or-
ganem Koncesyjnym dla obszaru i terenu 
górniczego jest Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego. Zagospodarowanie terenu gór-
niczego zgodnie z projektem zagospodaro-
wania złoŐa i warunkami okreŌlonymi w kon-
cesji na wydobycie kopalin. Wydobycie kopa-
liny winno odbywań siň z zachowaniem filara 
ochronnego dla drogi 1KDD oraz z zachowa-
niem kņta nachylenia skarp zgodnych z do-
kumentacjņ Planu Ruchu Zakładu Górniczego 
„Zarňby I”. Kierunek rekultywacji ustala siň 
jako rekreacyjny ze zbiornikiem wodnym. 

2. W obszarze planu nie wystňpujņ tereny nara-
Őone na niebezpieczeŊstwo powodzi. 

Rozdział 9 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 25. 

1. OkreŌlenie układu komunikacyjnego wraz z 
parametrami oraz klasyfikacjņ dróg: 

1) Ustala siň obsługň bezpoŌredniņ obszaru 
objňtego planem poprzez układ istniejņ-
cych i projektowanych dróg; 

2) Obsługa komunikacyjna terenów opiera 
siň o drogň powiatowņ nr 2855W (1KDZ) 
oraz poprzez istniejņce i nowoprojektowa-
ne drogi; 

3) SzerokoŌń terenów komunikacji w ich li-
niach rozgraniczajņcych okreŌlono na ry-
sunku planu oraz w § 48- 49 niniejszej 
uchwały; 

4) Ustala siň do obsługi poszczególnych te-
renów moŐna wyznaczyń drogi wewnňtrz-
ne i dojazdy o szerokoŌci minimum: 

- 10.0m - dla terenów MN, MN/U dla ob-
sługi powyŐej 10 działek, 

- 8.0m - dla terenów MN, MN/U dla ob-
sługi poniŐej 10 działek, 

- 6.0m - dla dojazdów obsługujņcych  
2 działki na terenach MN, MN/U; 

5) Drogi wewnňtrzne winny mień połņczenie 
z dwoma drogami publicznymi, w przy-
padku braku połņczenia z drogņ publicznņ 
naleŐy na drodze wewnňtrznej wydzieliń 
teren do zawracania o minimalnej szero-
koŌci 12,5m; 

6) Droga powiatowa o nr 2855W, oznaczona 
w planie symbolem 1KDZ, jest drogņ 
utwardzonņ o nawierzchni asfaltowej, a w 
południowej czňŌci gruntowej, która wy-
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maga modernizacji w zakresie nawierzch-
ni, szerokoŌci i zagospodarowania; 

7) Droga gminna o nr 4205, oznaczona w 
planie symbolem 9KDD, jest drogņ grun-
towņ, która wymaga modernizacji w za-
kresie nawierzchni, szerokoŌci i zagospo-
darowania; 

8) Pozostałe drogi istniejņce i projektowane 
wymagajņ budowy i modernizacji w za-
kresie nawierzchni, szerokoŌci i zagospo-
darowania; 

9) Przy skrzyŐowaniach dróg naleŐy stoso-
wań naroŐne Ōciňcia linii rozgraniczajņcych 
(trójkņt widocznoŌci o wym. 5,0 x 5,0 m i 
10,0 x10,0 m) zgodnie z rysunkiem planu. 

2. OkreŌlenie warunków powiņzaŊ układu ko-
munikacyjnego z układem zewnňtrznym: 

1) Droga powiatowa nr 2855W relacji Tar-
czyn – Jeziorzany – Suchodół – Zarňby - 
Ojrzanów oznaczona w planie symbolem 
1KDZ stanowi połņczenie układu komuni-
kacyjnego obszaru planu: 

- od północnego – wschodu z drogņ po-
wiatowņ nr 1503W (klasy Z) relacji 
Grodzisk Maz. – SiestrzeŊ - Ojrzanów 
oraz miejscowoŌciņ Ojrzanów, 

- od południa z gminņ Tarczyn, 

- od zachodu poŌrednio przez drogi do-
jazdowe z miejscowoŌciņ Lisówek, 
PieŊki Zarňbskie i KaleŊ Towarzystwo; 

2) Droga gminna nr 4205 oznaczona w planie 
symbolem 9KDD, biegnņca na południowy 
– zachód, stanowi połņczenie obszaru pla-
nu z gminņ Tarczyn. 

Rozdział 10 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 26. 

1. Zasady zaopatrzenia w wodň: 

1) Obszar opracowania zasilany jest z istnie-
jņcego wodociņgu gminnego zasilanego z 
ujňcia wód w miejscowoŌci ŏelechów sie-
ciņ wodociņgowņ o Ø110; 

2) Ustala siň zaopatrzenie w wodň dla obsza-
ru objňtego planem z istniejņcych i projek-
towanych sieci wodociņgowych; 

3) Ustala siň rozbudowň sieci wodociņgowej 
wzdłuŐ istniejņcych i projektowanych dróg 
publicznych; 

4) Do czasu wybudowania sieci wodociņgo-
wej dopuszcza siň pobór wody z indywi-
dualnych Ŏródeł. 

§ 27. 

1. Zasady odprowadzenia Ōcieków sanitarnych i 
wód opadowych: 

1) Ustala siň odprowadzenie Ōcieków sani-
tarnych do planowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej, a do czasu jej realizacji do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych z 
wywozem na oczyszczalniň Ōcieków na 
podstawie umów indywidualnych; 

2) Ustala siň zakaz odprowadzania Ōcieków 
sanitarnych wprost do gruntu, wodnych 
cieków powierzchniowych oraz rowów 
melioracyjnych; 

3) Wody opadowe i roztopowe naleŐy od-
prowadziń na teren własny działki, nie na-
ruszajņc interesu osób trzecich, nie zmie-
niajņc stanu wód na gruncie, ani kierunku 
odpływu wody; 

4) Dopuszcza siň lokalizacjň lokalnych sys-
temów oczyszczania Ōcieków bytowo - go-
spodarczych na działkach o powierzchni 
minimum 2500m2 przy zachowaniu co 
najmniej minimalnych odległoŌci od ujňń 
wody, budynków mieszkalnych i granic 
działek okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych. Przed lokalizowaniem naleŐy wyko-
nań badania hydrologiczne stwierdzajņce 
moŐliwoŌń zastosowania tych systemów 
(tj. dostateczna przepuszczalnoŌń gruntów, 
poziom wód gruntowych poniŐej 1.5m). 

§ 28. 

1. Zasady zaopatrzenie w energiň elektrycznņ: 

1) Ustala siň zasilanie terenu w energiň elek-
trycznņ z GPZ KALEŉ poprzez istniejņce i 
projektowane sieci SN i NN; 

2) Ustala siň zaopatrzenie w energie elek-
trycznņ w oparciu o istniejņcņ i projekto-
wanņ sień elektroenergetycznņ SN, NN; 

3) Ustala siň budowň sieci SN, NN wzdłuŐ 
projektowanych i istniejņcych dróg; 

4) Dopuszcza siň przebudowň istniejņcych li-
nii energetycznych SN i NN w celu dosto-
sowania do nowego układu funkcjonalno - 
przestrzennego; 

5) Ustala siň lokalizacjň nowych stacji trans-
formatorowych zgodnie z rysunkiem pla-
nu z dopuszczeniem, w przypadku zwiňk-
szonego poboru mocy, lokalizacji nowych 
stacji transformatorowych bez konieczno-
Ōci zmiany planu; 

6) Ustala siň, Őe dla projektowanych stacji 
transformatorowych 15/0,4kV naleŐy wy-
dzieliń działki o minimalnych wymiarach 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 23 – 4118 – Poz. 730 
 

6,0mx5,0m dla stacji wnňtrzowych lub 
3,0m x 2,0m dla stacji słupowych; 

7) Ustala siň, Őe lokalizacja stacji transforma-
torowych wymaga dostňpnoŌci od drogi 
publicznej lub wewnňtrznej; 

8) Ustala siň, Őe szafki elektryczne naleŐy 
umieszczań w ogrodzeniach i zapewniań 
do nich dostňpnoŌń od strony drogi. 

§ 29. 

Ustala siň obsługň w zakresie telekomunikacji w 
oparciu o istniejņcņ i projektowanņ sień teleko-
munikacyjnņ, w uzgodnieniu i na warunkach 
odpowiedniego zakładu telekomunikacji. 

§ 30. 

1. Zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy: 

1) Ustala siň docelowo zaopatrzenie w gaz w 
oparciu o istniejņcņ i projektowanņ sień 
gazu przewodowego; 

2) Ustala siň, Őe obszar planu winien byń ob-
jňty zaopatrzeniem w gaz w oparciu o roz-
budowň sieci Ōredniego ciŌnienia z za-
chowaniem obowiņzujņcych norm w za-
kresie prowadzenia i lokalizowania sieci i 
urzņdzeŊ; 

3) Ustala siň, Őe szafki gazowe naleŐy 
umieszczań w ogrodzeniach i zapewniań 
do nich dostňpnoŌń od strony drogi; 

4) Linia ogrodzeŊ powinna przebiegań w od-
ległoŌci min. 1m od gazociņgu w rzucie 
poziomym; 

5) W przypadku skrzyŐowaŊ istniejņcego ga-
zociņgu Ōredniego ciŌnienia z sieciami in-
frastruktury technicznej, projekty skrzyŐo-
waŊ lub ewentualnej przebudowy tych 
sieci naleŐy sporzņdziń zgodnie z obowiņ-
zujņcymi przepisami szczególnymi i 
uzgodniń z właŌciwym organem. 

§ 31. 

1. Zasady zaopatrzenia w ciepło: 

1) Ustala siň zasadň zaopatrzenia w ciepło z 
indywidualnych Ŏródeł z zaleceniem dla 
nieszkodliwych, ekologicznych czynników 
grzewczych (takich jak gaz, olej opałowy 
niskosiarkowy, energia elektryczna, ener-
gia słoneczna, odnawialne Ŏródła energii 
itd.), których eksploatacja powodujņca 
wprowadzenie gazów lub pyłów do po-
wietrza nie spowoduje przekroczenia 
standardów jakoŌci powietrza poza tere-
nem, do którego właŌciciel instalacji po-
siada tytuł prawny. 

 

§ 32. 

1. Ustala siň zasady usuwania odpadów: 

1) Ustala siň zasadň zorganizowanego sys-
temu usuwania odpadów stałych i wywóz 
na gminne wysypisko Ōmieci na podsta-
wie umów indywidualnych i zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 

2) Sposób zagospodarowania działki musi 
uwzglňdniań zapewnienie terenu do cza-
sowego i selektywnego gromadzenia od-
padów przed ich wywozem w sposób nie 
zagraŐajņcy zanieczyszczeniem: powietrza, 
wód i gruntu poprzez pylenie, emisje ga-
zów i odcieki. 

§ 33. 

1. Ustalenia ogólne: 

1) Sieci infrastruktury technicznej wszystkich 
mediów naleŐy lokalizowań na terenach 
komunikacji z zachowaniem wzajemnych 
odległoŌci wynikajņcych z przepisów od-
rňbnych; 

2) W technicznie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza siň lokalizowanie sieci infra-
struktury technicznej poza terenem komu-
nikacji w oparciu o przepisy odrňbne; 

3) Dla planowanej zabudowy naleŐy zacho-
wań odległoŌci od wszelkich istniejņcych 
sieci i urzņdzeŊ podziemnych i naziem-
nych wynikajņce z przepisów odrňbnych. 

Rozdział 11 

§ 34. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i uŐytkowania terenów. 

Ustala siň dla terenów, których przeznaczenie 
zostało zmienione planem, Őe mogņ byń uŐyt-
kowane w sposób dotychczasowy do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniej-
szego planu. 

Rozdział 12 

§ 35. 

OkreŌla siň stawkň procentowņ słuŐņcņ nalicze-
niu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nierucho-
moŌci uchwaleniem planu: OkreŌla siň stawkň 
procentowņ stanowiņcņ podstawň do okreŌlenia 
opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
wskutek uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego: 

- dla terenów o symbolach MN/U, MN, PG w 
wysokoŌci 10%, 

- dla pozostałych terenów w wysokoŌci 0,1%. 
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Dział II 
Przepisy szczegółowe 

Rozdział 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

§ 36. 
 
Oznaczenie terenu 1-4MN, 6-8MN,11-13MN,18-27MN 

Powierzchnia 80,90 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe  
Przeznaczenie uzupełniajņce 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojņcej 
lub bliŎniaczej).  
- budynki gospodarcze i garaŐowe na samochody osobowe, 
- urzņdzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony 

Ōrodowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 
- zieleŊ urzņdzona, obiekty małej architektury; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Usługi towarzyszņce w kubaturze budynku mieszkalnego. Warunki 
dopuszczenia: powierzchnia usług do 30% powierzchni całkowitej 
budynku mieszkalnego w tym usługi handlu do 50m2 powierzchni 
sprzedaŐy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodaro-
wania 

a) Ustala siň moŐliwoŌń lokalizacji na działce budowlanej tylko 
jednego budynku mieszkalnego, 

b) Dopuszcza siň lokalizowanie budynków w granicy lub w odle-
głoŌci min. 1.5m od granicy dla działek o szerokoŌci 12,0 – 20m, 

c) Zaleca siň lokalizacjň budynków gospodarczych i garaŐy w gra-
nicy, na działkach o szerokoŌci mniejszej od 24,0m, 

d) W granicy terenu 4MN wystňpuje zabytek archeologiczny nr 
ew. AZP 62-63/14, dla którego została ustalona ochrona w for-
mie strefy ochrony konserwatorskiej, okreŌlonej na rysunku 
planu specjalnym symbolem i oznaczonej numerem:  
AZP 62-63/14, zagospodarowanie terenu zgodnie z § 22; 

2) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudo-
wy i istniejņcej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- 10.0m od linii rozgraniczajņcych drogň 1KDZ (zgodnie z rysun-
kiem planu), 

- 8.0m od linii rozgraniczajņcych drogi 1KDD, 2KDD, 3KDD, 
4KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD, 18KDD, 
23KDD, 24KDD, 25KDD, 26KDD, 30KDD, 31KDD, (zgodnie z ry-
sunkiem planu), 

- 6.0m od linii rozgraniczajņcych drogi 22KDD, 27KDD, 28KDD, 
29KDD, 32KDD, 33KDD, 34KDD (zgodnie z rysunkiem planu), 

- 6.0m od dróg wewnňtrznych nie wyznaczonych na rysunku 
planu, 

- w/w ustalenia nie dotyczņ: sieci i obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

b) Parametry zabudowy działki 
budowlanej 

- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki- do 
25%, 

- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 65% 
pow. działki, 

- maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0.40, 
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c) WysokoŌń budynków - mieszkalnych jednorodzinnych:  
- maksymalna iloŌń kondygnacji - 2,  
- maksymalna wysokoŌń mierzona od poziomu terenu przy 

wejŌciu głównym do budynku do najwyŐszego punktu kale-
nicy - 10.0m, adaptuje siň istniejņce budynki o wysokoŌci 
wiňkszej niŐ 10,0m,  

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru - 0.8m w 
stosunku do poziomu terenu, 

- gospodarczych i garaŐy na samochody osobowe:  
- maksymalna iloŌń kondygnacji - 1,  
- maksymalna wysokoŌń mierzona od poziomu terenu przy 

wjeŎdzie do budynku do najwyŐszego punktu kalenicy - 
6.0m,  

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru - 0.3m w 
stosunku do poziomu terenu, 

d) Kształt dachów Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 
30o do 45o,  
Dopuszcza siň dachy mansardowe o nachyleniu połaci do 60o. 
Dopuszcza siň stosowanie dachów jednospadowych wyłņcznie w 
budynkach gospodarczych lub garaŐowych; 

3) Zasady podziału nieruchomoŌci 
a) Zasady i warunki podziałów - dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod warunkiem zachowa-

nia wartoŌci uŐytkowych czňŌci powstałych po podziale, zgod-
nych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania okre-
Ōlonymi planem,  

- adaptuje siň istniejņce, przed wejŌciem w Őycie planu, podziały 
wydzielajņce działki budowlane o powierzchni mniejszej niŐ 
podana niŐej pod warunkiem zagospodarowania zgodnego z 
przeznaczeniem terenu i parametrami zabudowy ustalonymi w 
§ 36 ust. 2 pkt 2 b), 

- dopuszcza siň wydzielenie granic działek w nawiņzaniu do ist-
niejņcych kierunków przebiegu granic, 

- w przypadku dokonywania podziałów terenów przyległych do 
drogi powiatowej (1KDZ, droga nr 2855W) naleŐy tak projekto-
wań podziały aby układ komunikacyjny obsługujņcy dzielony te-
ren sprowadziń do jednego zjazdu na drogň powiatowņ, 

- dopuszcza siň wydzielenie działek o mniejszej szerokoŌci frontu 
i mniejszej powierzchni niŐ podana poniŐej w przypadku gdy ta-
ka działka ma słuŐyń powiňkszeniu działki sņsiedniej, 

- kaŐda wydzielana działka musi mień zapewniony bezpoŌredni 
dostňp do drogi publicznej lub wewnňtrznej i do infrastruktury 
technicznej. 

b) Minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek 

- 1200 m2 z wyłņczeniem terenu 18MN,  
- 2000 m2 dla terenu 18MN, 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: działek 

wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej i dróg wewnňtrznych. 

c) Minimalne fronty nowo wy-
dzielanych działek 

- 20 m. 

d) Kņt połoŐenia działek w sto-
sunku do pasa drogowego 

900 ±100; 

4) Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci 
a) Minimalne powierzchnie nowo 

wydzielanych działek 
- 1200 m2 z wyłņczeniem terenu 18MN, 
- 2000 m2 dla terenu 18MN, 
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- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: działek 
wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej i dróg wewnňtrznych. 

b) Minimalne fronty nowo wy-
dzielanych działek 

- 20 m. 

c) Kņt połoŐenia działek w sto-
sunku do pasa drogowego 

- 900 ±100; 

5) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnňtrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) Obsługa komunikacyjna tere-

nu 
Obsługa terenu z istniejņcych i projektowanych dróg publicznych 
znajdujņcych siň na terenie objňtym planem oraz z dróg we-
wnňtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu. 

b) Parkingi Ustala siň obowiņzek zapewnienia minimum 2-óch miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych na własnej działce. W przy-
padku budynków z wbudowanņ funkcjņ usługowņ – 3 miejsc po-
stojowych. 

 
§ 37. 

 
Oznaczenie terenu 5MN, 9MN, 10MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN 

Powierzchnia 29,50 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe  
Przeznaczenie uzupełniajņce 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojņcej 
lub bliŎniaczej). - budynki gospodarcze i garaŐowe na samochody 
osobowe, - urzņdzenia komunikacji, infrastruktury technicznej 
ochrony Ōrodowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 
- zieleŊ urzņdzona, obiekty małej architektury. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Usługi towarzyszņce w kubaturze budynku mieszkalnego. 
Warunki dopuszczenia: powierzchnia usług do 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego w tym usługi handlu do 50m2 
powierzchni sprzedaŐy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodaro-
wania 

a) Ustala siň moŐliwoŌń lokalizacji na działce budowlanej tylko 
jednego budynku mieszkalnego, 

b) Dopuszcza siň lokalizowanie budynków w granicy lub w odle-
głoŌci min. 1.5m od granicy dla działek o szerokoŌci 12.0 – 20 m, 

c)  Zaleca siň lokalizacjň budynków gospodarczych i garaŐy w gra-
nicy, na działkach o szerokoŌci mniejszej od 24.0m; 

2) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudo-
wy i istniejņcej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- 10.0m od linii rozgraniczajņcych drogň 1KDZ (zgodnie z rysun-
kiem planu), 

- 8.0m od linii rozgraniczajņcych drogi 1KDD, 13KDD, 14KDD, 
15KDD, 18KDD, (zgodnie z rysunkiem planu), - 6.0m od linii roz-
graniczajņcych drogi 6KDD, 17KDD, 19KDD, 20KDD, 21KDD 
(zgodnie z rysunkiem planu), 

- 6.0m od dróg wewnňtrznych nie wyznaczonych na rysunku 
planu, 

- w/w ustalenia nie dotyczņ: sieci i obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

b) Parametry zabudowy działki 
budowlanej 

- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki- do 
25%, 

- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 65% 
pow. działki, 

- maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0.40, 
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c) WysokoŌń budynków - mieszkalnych jednorodzinnych: 
- maksymalna iloŌń kondygnacji - 2, 
- maksymalna wysokoŌń mierzona od poziomu terenu przy 

wejŌciu głównym do budynku do najwyŐszego punktu kale-
nicy - 10.0m, adaptuje siň istniejņce budynki o wysokoŌci 
wiňkszej niŐ 10,0m, 

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru - 0.8m w 
stosunku do poziomu terenu, 

-  gospodarczych i garaŐy na samochody osobowe: 
- maksymalna iloŌń kondygnacji-1, 
- maksymalna wysokoŌń mierzona od poziomu terenu przy 

wjeŎdzie do budynku do najwyŐszego punktu kalenicy - 6.0m, 
- maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru - 0.3m w 

stosunku do poziomu terenu. 
d) Kształt dachów Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 

30o do 45o Dopuszcza siň dachy mansardowe o nachyleniu połaci 
do 60o. Dopuszcza siň stosowanie dachów jednospadowych wy-
łņcznie w budynkach gospodarczych lub garaŐowych; 

3) Zasady podziału nieruchomoŌci 
a) Zasady i warunki podziałów - dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod warunkiem zachowa-

nia wartoŌci uŐytkowych czňŌci powstałych po podziale, zgod-
nych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania okre-
Ōlonymi planem,  

- adaptuje siň istniejņce, przed wejŌciem w Őycie planu, podziały 
wydzielajņce działki budowlane o powierzchni mniejszej niŐ 
podana wyŐej pod warunkiem zagospodarowania zgodnego z 
przeznaczeniem terenu i parametrami zabudowy ustalonymi w 
§ 37 ust. 2 pkt 2 b), 

- dopuszcza siň wydzielenie granic działek w nawiņzaniu do ist-
niejņcych kierunków przebiegu granic, 

- w przypadku dokonywania podziałów terenów przyległych do 
drogi powiatowej (1KDZ, droga nr 2855W) naleŐy tak projekto-
wań podziały aby układ komunikacyjny obsługujņcy dzielony te-
ren sprowadziń do jednego zjazdu na drogň powiatowņ, 

- dopuszcza siň wydzielenie działek o mniejszej szerokoŌci frontu 
i mniejszej powierzchni niŐ podana poniŐej w przypadku gdy ta-
ka działka ma słuŐyń powiňkszeniu działki sņsiedniej, 

- kaŐda wydzielana działka musi mień zapewniony bezpoŌredni 
dostňp do drogi publicznej lub wewnňtrznej i do infrastruktury 
technicznej. 

b) Minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek 

- 1200m2,  
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: działek 

wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej i dróg wewnňtrznych. 

c) Minimalne fronty nowo wy-
dzielanych działek 

- 20 m. 

d) Kņt połoŐenia działek w sto-
sunku do pasa drogowego 

900 ±100 

4) Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci 
a) Minimalne powierzchnie nowo 

wydzielanych działek 
- 1200m2, 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: działek 

wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej i dróg wewnňtrznych. 

b) Minimalne fronty nowo wy-
dzielanych działek 

- 20 m. 

c) Kņt połoŐenia działek w sto-
sunku do pasa drogowego 

900 ±100 
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5) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnňtrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) Obsługa komunikacyjna terenu Obsługa terenu z istniejņcych i projektowanych dróg publicznych 

znajdujņcych siň na terenie objňtym planem oraz z dróg we-
wnňtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu. 

b) Parkingi Ustala siň obowiņzek zapewnienia minimum 2-óch miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych na własnej działce. W przy-
padku budynków z wbudowanņ funkcjņ usługowņ – 3 miejsc po-
stojowych. 

 
§ 38. 

 
Oznaczenie terenu 1-8MN/U 
Powierzchnia 32,34 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe  

Przeznaczenie uzupełniajņce 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojņcej 
lub bliŎniaczej) z dopuszczeniem usług nieuciņŐliwych zwiņzanych 
z obsługņ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej definiowanych 
w § 5 ust. 1 pkt 14, 
- budynki gospodarcze i garaŐowe na samochody osobowe, 
- urzņdzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony 

Ōrodowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 
- zieleŊ urzņdzona, obiekty małej architektury. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza siň usługi uŐytecznoŌci publicznej (poczta, biura, skle-
py).  
Dopuszcza siň place zabaw dla dzieci, tereny sportu, małņ architek-
turň. Warunki dopuszczenia: maksymalna powierzchnia usług na 
działce – 250m2. 

2. Zasady zagospodarowania 
1) Ogólne zasady zagospodaro-

wania 
a) Na działce moŐe znajdowań siň budynek usługowy lub budynek 

mieszkalny jednorodzinny lub jednoczeŌnie budynek usługowy i 
budynek mieszkalny jednorodzinny, 

b) Usługi mogņ byń lokalizowane w parterach budynków miesz-
kalnych, 

c) Dopuszcza siň lokalizowanie budynków w granicy lub w odle-
głoŌci min. 1.5m od granicy dla działek o szerokoŌci 12.0 – 20m, 

d) Zaleca siň lokalizacjň budynków gospodarczych i garaŐy w gra-
nicy, na działkach o szerokoŌci mniejszej od 24.0m, 

e) Na terenie 8MN/U plan adaptuje parametry i wskaŎniki zabudo-
wy wg stanu istniejņcego, 

f) W granicy terenu 4MN/U wystňpuje zabytek archeologiczny  
nr ew. AZP 62-63/19, dla którego została ustalona ochrona w 
formie strefy ochrony konserwatorskiej, okreŌlonej na rysunku 
planu specjalnym symbolem i oznaczonej numerem:  
AZP 62-63/19, zagospodarowanie terenu zgodnie z § 22; 

2) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudo-
wy i istniejņcej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- 10.0m od linii rozgraniczajņcych drogň 1KDZ (zgodnie z rysun-
kiem planu), 

- 8.0m od linii rozgraniczajņcych drogi 9KDD, 12KDD, 15KDD, 
30KDD, 31KDD (zgodnie z rysunkiem planu),  

- 6.0m od linii rozgraniczajņcych drogi 22KDD, 29KDD (zgodnie z 
rysunkiem planu), 

- w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczņ: sieci i obiektów infra-
struktury technicznej, 

- trwałych elementów konstrukcyjnych budynków (schody na 
gruncie, taras na gruncie, klatka schodowa, loggia, taras na ko-
lumnach, wykusz), o maksymalnym wysiňgu do 1,50m poza lico 
budynku. 
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b) Parametry zabudowy działki 
budowlanej 

- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 
25% powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 55% 
pow. działki, 

- maksymalna intensywnoŌń zabudowy - 0.45, 

c) WysokoŌń budynków - mieszkalnych jednorodzinnych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 2, 

 maksymalna wysokoŌń mierzona od poziomu terenu przy 
wejŌciu głównym do budynku do najwyŐszego punktu kaleni-
cy - 10.0m, adaptuje siň istniejņce budynki o wysokoŌci wiňk-
szej niŐ 10,0m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru - 0.8m w 
stosunku do poziomu terenu, 

- gospodarczych i garaŐy: 
- maksymalna iloŌń kondygnacji - 1, 
- maksymalna wysokoŌń mierzona od poziomu terenu przy 

wejŌciu głównym do budynku do najwyŐszego punktu kale-
nicy - 6.0m, 

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru - 0.3m w 
stosunku do poziomu terenu, 

- budynków usługowych: 
- maksymalna iloŌń kondygnacji – 2, 
- maksymalna wysokoŌń mierzona od poziomu terenu przy 

wejŌciu głównym do budynku do najwyŐszego punktu kale-
nicy - 10.0m,  

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru - 0.3m w 
stosunku do poziomu terenu. 

d) Kształt dachów Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 
30o do 45o.  
Dopuszcza siň dachy mansardowe o nachyleniu połaci do 60o 
W przypadku lokalizacji budynków usługowych i garaŐy dopuszcza 
siň dachy płaskie. 

3) Zasady podziału nieruchomoŌci 
a) Zasady i warunki podziałów - dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod warunkiem zachowa-

nia wartoŌci uŐytkowych czňŌci powstałych po podziale, zgod-
nych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania okre-
Ōlonymi planem, 

- adaptuje siň istniejņce, przed wejŌciem w Őycie planu, podziały 
wydzielajņce działki budowlane o powierzchni mniejszej niŐ 
podana wyŐej pod warunkiem zagospodarowania zgodnego z 
przeznaczeniem terenu i parametrami zabudowy ustalonymi w 
§ 38 ust. 2 pkt 2 b), 

- dopuszcza siň wydzielenie granic działek w nawiņzaniu do ist-
niejņcych kierunków przebiegu granic,  

- w przypadku dokonywania podziałów terenów przyległych do 
drogi powiatowej (1KDZ, droga nr 2855W) naleŐy tak projekto-
wań podziały aby układ komunikacyjny obsługujņcy dzielony te-
ren sprowadziń do jednego zjazdu na drogň powiatowņ,  

- dopuszcza siň wydzielenie działek o mniejszej szerokoŌci frontu i 
mniejszej powierzchni niŐ podana poniŐej w przypadku gdy taka 
działka ma słuŐyń powiňkszeniu działki sņsiedniej, 

-  kaŐda wydzielana działka musi mień zapewniony dostňp do 
drogi publicznej lub wewnňtrznej i do infrastruktury technicznej. 
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b) Minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek 

- 2000m2 dla zabudowy usługowej z zabudowņ mieszkaniowņ lub 
z wbudowanņ funkcjņ mieszkaniowņ albo dla zabudowy usłu-
gowej bez funkcji mieszkaniowej, 

- 1200 m2 dla zabudowy mieszkaniowej, 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: działek 

wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej i dróg wewnňtrznych, 

c) Minimalne fronty nowo wy-
dzielanych działek 

- 25.0m 

d) Kņt połoŐenia działek w sto-
sunku do pasa drogowego 

900± 100 

4) Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci 
a) Minimalne powierzchnie nowo 

wydzielanych działek 
- 2000m2 dla zabudowy usługowej z zabudowņ mieszkaniowņ lub 

z wbudowanņ funkcjņ mieszkaniowņ albo dla zabudowy usłu-
gowej bez funkcji mieszkaniowej,  

- 1200 m2 dla zabudowy mieszkaniowej, 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: działek 

wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej i dróg wewnňtrznych, 

b) Minimalne fronty nowo wy-
dzielanych działek 

- 25.0m 

c) Kņt połoŐenia działek w sto-
sunku do pasa drogowego 

900± 100 

5) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnňtrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) Obsługa komunikacyjna tere-

nu 
Obsługa terenu z istniejņcych i projektowanych dróg publicznych 
znajdujņcych siň na terenie objňtym planem. 

b) Parkingi Ustala siň obowiņzek zapewnienia przynajmniej 2-óch miejsc par-
kingowych dla samochodów osobowych na własnej działce, oraz 
w przypadku zaistnienia usług na kaŐde 100m2 powierzchni uŐyt-
kowej budynku usługowego 2-óch miejsc postojowych. 

 
§ 39. 

 
Oznaczenie terenu 1PG 

Powierzchnia 1,95 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe 
Przeznaczenie uzupełniajņce 

Teren górniczy, teren powierzchniowej eksploatacji kopalin pospo-
litych; Wydobycie kopalin pospolitych oraz realizacja obiektów i 
urzņdzeŊ z tym zwiņzanych; ustala siň zakaz realizacji obiektów nie 
zwiņzanych z uŐytkowaniem górniczym; - drogi i ciņgi technolo-
giczne,  
- infrastruktura techniczna, 
- zieleŊ izolacyjna. 

Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza siň sytuowanie tymczasowych obiektów budowlanych; 
2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodaro-
wania 

- wydobywanie kopalin ze złoŐa; skarpy wyrobiska powinny byń 
wyprofilowane zgodnie z kņtem naturalnego zsypu terenu, 

- działalnoŌń gospodarcza w zakresie wydobywania kopaliny ze 
złoŐa wymaga uzyskania koncesji na podstawie przepisów od-
rňbnych; koncesja na wydobywanie kopaliny, poza innymi wy-
maganiami okreŌlonymi przepisami odrňbnymi, powinna po-
nadto wyznaczań granice obszaru i terenu górniczego, oraz 
okreŌlań zasoby złoŐa kopaliny moŐliwe do wydobycia, a takŐe 
minimalny stopieŊ ich wykorzystania, 
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- wydobywanie kopaliny ze złoŐa moŐe byń prowadzone tylko w 
takim zakresie i w taki sposób, aby moŐna było po zakoŊczeniu 
wydobywania kopaliny przeprowadziń rekultywacjň w kierunku 
rolnym ze zbiornikiem wodnym do czego zobowiņzuje siň uŐyt-
kownika, 

- teren obszaru górniczego naleŐy oznakowań i zabezpieczyń 
przed wejŌciem osób nieuprawnionych, - obsługa komunikacyj-
na drogami wewnňtrznymi zakładowymi o szerokoŌci dostoso-
wanej do potrzeb ruchu, 

- parkingi dla samochodów ciňŐarowych w granicach działki. 
 

§ 40. 
 

Oznaczenie terenu 1RM-2RM, 5RM-7RM 
Powierzchnia 3,13 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe 

Przeznaczenie uzupełniajņce 
Tereny zabudowy zagrodowej, - budynki gospodarcze, składowe i 
inwentarskie, 
- urzņdzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony 

Ōrodowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 
- zieleŊ urzņdzona, obiekty małej architektury. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza siň usługi agroturystyczne.  
Dopuszcza siň w gospodarstwie rolnym realizacjň budynków słu-
Őņcych prowadzeniu drobnej działalnoŌci gospodarczej o po-
wierzchni zabudowy nie wiňkszej niŐ 50 % powierzchni istniejņ-
cych zabudowaŊ zwiņzanych z prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego. 

2. Zasady zagospodarowania 
1) Ogólne zasady zagospodaro-

wania 
Zachowanie, rozbudowa i budowa budynków; 

2) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudo-
wy i istniejņcej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- 8.0m od linii rozgraniczajņcych drogi 9KDD,13KDD,14KDD, 
23KDD,  

- 10.0m od linii rozgraniczajņcych drogň 1KDZ (zgodnie z rysun-
kiem planu), 

- w/w ustalenia nie dotyczņ: sieci i obiektów infrastruktury tech-
nicznej. 

b) Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu- do 
25%, 

- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 50% 
pow. działki,  

- maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0.3, 
c) WysokoŌń budynków - mieszkalnych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji - 2,  
 maksymalna wysokoŌń mierzona od poziomu terenu przy 

wejŌciu głównym do budynku do najwyŐszego punktu kale-
nicy - 10.0m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru - 0.8m w 
stosunku do poziomu terenu, 

- gospodarczych, składowych i inwentarskich:  
 maksymalna iloŌń kondygnacji-1, 
 maksymalna wysokoŌń mierzona od poziomu terenu przy 

wjeŎdzie do budynku do najwyŐszego punktu kalenicy - 
12.0m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru - 0.5m w 
stosunku do poziomu terenu, 
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d) Kształt dachów Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 
30o do 45o Dopuszcza siň stosowanie dachów jednospadowych 
wyłņcznie w budynkach gospodarczych lub garaŐowych. 

3) Zasady podziału nieruchomoŌci 
a) zasady i warunki podziałów - dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod warunkiem zachowa-

nia wartoŌci uŐytkowych czňŌci powstałych po podziale, zgod-
nych z przeznaczeniem przepisami odrňbnymi, 

- dopuszcza siň wydzielenie granic działek w nawiņzaniu do ist-
niejņcych kierunków przebiegu granic,  

- kaŐda wydzielana działka musi mień zapewniony dostňp do 
drogi publicznej lub wewnňtrznej i do infrastruktury technicznej. 

b) minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek 

- zgodnie z przepisami odrňbnymi, 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: działek 

wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej i dróg wewnňtrznych, 

c) minimalne fronty nowo wy-
dzielanych działek 

40,0m; 

d) kņt połoŐenia działek w sto-
sunku do pasa drogowego 

90º ± 10º. 

4) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnňtrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) Obsługa komunikacyjna terenu Obsługa terenu z istniejņcych i projektowanych dróg publicznych 

znajdujņcych siň na terenie objňtym planem oraz z dróg we-
wnňtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu. 

b) Parkingi Ustala siň obowiņzek zapewnienia minimum 2-óch miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych na własnej działce. 

 
§ 41. 

 
Oznaczenie terenu 3-4RM 

Powierzchnia 6,07 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe  
Przeznaczenie uzupełniajņce 

Tereny zabudowy zagrodowej.  
- budynki gospodarcze, składowe i inwentarskie, 
- urzņdzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony 

Ōrodowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych,  
- zieleŊ urzņdzona, obiekty małej architektury. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza siň usługi agroturystyczne.  
Dopuszcza siň prowadzenie stadniny i nauki jazdy konnej.  
Dopuszcza siň w gospodarstwie rolnym realizacjň budynków słu-
Őņcych prowadzeniu drobnej działalnoŌci gospodarczej o po-
wierzchni zabudowy nie wiňkszej niŐ 50 % powierzchni istniejņ-
cych zabudowaŊ zwiņzanych z prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodaro-
wania 

Istniejņce na terenie 3RM i planowane na terenie 4RM siedlisko 
stadniny koni z zabudowņ zwiņzanņ z agroturystykņ moŐe byń 
przebudowywane, rozbudowywane, nadbudowywane i uzupeł-
niane na warunkach okreŌlonych w niniejszym planie pod bez-
wzglňdnym warunkiem ograniczenia wszystkich uciņŐliwoŌci mo-
gņcych pogorszyń stan Ōrodowiska do granic dysponowania tere-
nem przez inwestora, z dopuszczeniem innego kształtowania for-
my zabudowy jeŌli wymagajņ tego oczywiste wzglňdy funkcjonal-
ne. 
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2) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudo-
wy i istniejņcej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- 8.0m od linii rozgraniczajņcych drogi 26KDD,30KDD (zgodnie z 
rysunkiem planu), - w/w ustalenia nie dotyczņ: sieci i obiektów 
infrastruktury technicznej. 

b) Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 
25%, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co naj-
mniej 50% pow. działki, 

- maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0.3, 

c) WysokoŌń budynków - mieszkalnych: 
- maksymalna iloŌń kondygnacji - 2, 
- maksymalna wysokoŌń mierzona od poziomu terenu przy 

wejŌciu głównym do budynku do najwyŐszego punktu kale-
nicy - 10.0m, 

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru - 0.8m w 
stosunku do poziomu terenu, 

- gospodarczych, składowych i inwentarskich:  
- maksymalna iloŌń kondygnacji-1, 
- maksymalna wysokoŌń mierzona od poziomu terenu przy 

wjeŎdzie do budynku do najwyŐszego punktu kalenicy - 
12.0m, 

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru - 0.5m w 
stosunku do poziomu terenu. 

d) Kształt dachów Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 
30o do 45o  
Dopuszcza siň stosowanie dachów jednospadowych wyłņcznie w 
budynkach gospodarczych lub garaŐowych. 

3) Zasady podziału nieruchomoŌci 
a) zasady i warunki podziałów - dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod warunkiem zachowa-

nia wartoŌci uŐytkowych czňŌci powstałych po podziale, zgod-
nych z przeznaczeniem przepisami odrňbnymi,  

- dopuszcza siň wydzielenie granic działek w nawiņzaniu do ist-
niejņcych kierunków przebiegu granic, 

- kaŐda wydzielana działka musi mień zapewniony dostňp do 
drogi publicznej lub wewnňtrznej i do infrastruktury technicz-
nej. 

b) minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek 

- zgodnie z przepisami odrňbnymi, 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: działek 

wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej i dróg wewnňtrznych. 

c) minimalne fronty nowo wy-
dzielanych działek 

40,0m, 

d) kņt połoŐenia działek w sto-
sunku do pasa drogowego 

90º ± 10º, 

4) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnňtrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) Obsługa komunikacyjna terenu Obsługa terenu z istniejņcych i projektowanych dróg publicznych 

znajdujņcych siň na terenie objňtym planem oraz z dróg we-
wnňtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu. 

b) Parkingi Ustala siň obowiņzek zapewnienia minimum 2-óch miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych na własnej działce. 
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§ 42. 
 

Oznaczenie terenu 1-26R 

Powierzchnia 285,15 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe  
Przeznaczenie uzupełniajņce 

Tereny rolnicze. 
- budynki gospodarcze, składowe i inwentarskie, 
- urzņdzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony 

Ōrodowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 
- zieleŊ urzņdzona, obiekty małej architektury. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy zagrodowej na działkach o 
pow. powyŐej 1,0ha zgodnie z parametrami i wskaŎnikami okre-
Ōlonymi w § 41 ust. 2. Dopuszcza siň moŐliwoŌń prowadzenia 
usług agroturystycznych.  
Dopuszcza siň w gospodarstwie rolnym realizacjň budynków słu-
Őņcych prowadzeniu drobnej działalnoŌci gospodarczej o po-
wierzchni zabudowy nie wiňkszej niŐ 50% powierzchni istniejņcych 
zabudowaŊ zwiņzanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodaro-
wania 

Zachowanie, rozbudowa i budowa budynków. Utrzymuje siň do-
tychczasowe uŐytkowanie terenu na zasadach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych. Zakaz lokalizacji hodowli zwierzņt powyŐej 
10 DJP (DuŐych Jednostek Przeliczeniowych - definiowanych 
zgodnie z przepisami odrňbnymi dot. ochrony Ōrodowiska). W 
granicy terenów 3R, 14R, 21R, 23R wystňpujņ zabytki archeolo-
giczne nr ew. AZP 62-63/14, 62-63/18, 61- 63/39, 62-63/19 dla któ-
rego została ustalona ochrona w formie strefy ochrony konserwa-
torskiej, okreŌlonej na rysunku planu specjalnym symbolem i 
oznaczonej numerem: AZP 62-63/14, 62-63/18, 61-63/39, 62-63/19, 
zagospodarowanie terenu zgodnie z § 22. 

 
§ 43. 

 
Oznaczenie terenu 1-3R/ZL 

Powierzchnia 5,75 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Tereny rolnicze przeznaczone do zalesieŊ. Sposób zagospodaro-
wania terenu – uŐytkowanie gruntów leŌnych w rozumieniu prze-
pisów o lasach; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siň moŐliwoŌń lokalizacji 
obiektów i urzņdzeŊ, takich jak: sieci i urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, w przypadku braku moŐliwoŌci innych rozwiņzaŊ. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodaro-
wania 

100% powierzchni biologicznie czynnej. Ustala siň: zakaz zabudo-
wy. 

 
§ 44. 

 
Oznaczenie terenu 1-29ZL 

Powierzchnia 32,44 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Tereny lasów. Sposób zagospodarowania terenu – uŐytkowanie 
gruntów leŌnych w rozumieniu przepisów o lasach. 
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2) Przeznaczenie dopuszczalne Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siň moŐliwoŌń lokalizacji 
obiektów i urzņdzeŊ, takich jak: - sieci i urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, w przypadku braku moŐliwoŌci innych rozwiņzaŊ, 
- ŌcieŐek pieszych. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodaro-
wania 

100% powierzchni biologicznie czynnej.  
Ustala siň: zakaz zabudowy. 

 
§ 45. 

 
Oznaczenie terenu 1-16R/Z 

Powierzchnia 24,88 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Tereny rolnicze, tereny istniejņcych łņk, pastwisk i zadrzewieŊ 
zlokalizowanych głównie wzdłuŐ istniejņcych cieków wodnych i 
rowów melioracyjnych. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza siň lokalizacjň zbiorników wodnych.  
Ustala siň moŐliwoŌń lokalizacji obiektów i urzņdzeŊ, takich jak:  
- sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, - ciņgi pieszo – ro-

werowe, ŌcieŐki spacerowe, 
- obiekty małej architektury, 
- urzņdzenia komunikacji – wyłņcznie dla obsługi terenu – w tym 

dojazdy zwiņzane z utrzymaniem i uŐytkowaniem terenów ziele-
ni. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodaro-
wania 

100% powierzchni biologicznie czynnej. Ustala siň: zakaz zabudo-
wy kubaturowej.  
W granicy terenu 8R/Z wystňpuje zabytek archeologiczny nr ew. 
AZP 61-63/39, dla którego została ustalona ochrona w formie strefy 
ochrony konserwatorskiej, okreŌlonej na rysunku planu specjal-
nym symbolem i oznaczonej numerem: AZP 61-63/39, zagospoda-
rowanie terenu zgodnie z § 22. 

 
§ 46. 

 
Oznaczenie terenu 1ZP 

Powierzchnia 3,50 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Teren zieleni urzņdzonej – teren dawnego folwarku w otoczeniu 
zieleni parkowej z moŐliwoŌciņ prowadzenia usług agroturystycz-
nych; teren, na którym znajdujņ siň pozostałoŌci zespołu dworskie-
go, tj. park krajobrazowy oraz dwór, stodoła i kamienny spichlerz, 
stanowiņce zabudowania pofolwarczne z 1900r. 

2) - Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza siň rozbudowň istniejņcych zabudowaŊ oraz adaptacje 
budynków pofolwarcznych na cele uŐytecznoŌci publicznej (biura, 
galerie, sale konferencyjne) oraz sytuowanie nowych budynków 
zwiņzanych z funkcjņ terenu w uzgodnieniu z konserwatorem za-
bytków. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siň moŐliwoŌń 
lokalizacji obiektów i urzņdzeŊ, takich jak: 
- sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
- ciņgi pieszo – rowerowe, ŌcieŐki spacerowe,  
- obiekty małej architektury, 
- urzņdzenia komunikacji – wyłņcznie dla obsługi terenu – w tym 

dojazdy zwiņzane z utrzymaniem i uŐytkowaniem terenów ziele-
ni. 
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2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodaro-
wania 

NaleŐy wydzieliń wokół parku strefň ochrony konserwatorskiej, 
której granice odnosiłyby siň do powiņzaŊ istotnych elementów 
kompozycji w przestrzeni, ochrony ekspozycji i analizy struktury 
własnoŌci gruntu. Materiały uŐyte do budowy ogrodzeŊ powinny 
nawiņzywań do rozwiņzaŊ uŐywanych pierwotnie.  
Plan przyjmuje istniejņce powierzchnie i granice działek.  
Zagospodarowanie terenu zgodnie z § 22. 

 
§ 47. 

 
Oznaczenie terenu 1KP/Z 
Powierzchnia 0,12 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe Teren komunikacji – teren parkingów i zieleni urzņdzonej. 
2) Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza siň realizacjň: obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury tech-

nicznej, obiektów i urzņdzeŊ małej architektury, ciņgów pieszych, 
szpalerów zieleni izolacyjnej. 

 
§ 48. 

 
Oznaczenie terenu 1KDZ 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Tereny drogi publicznej, kategorii powiatowej, klasy zbiorczej 
(droga powiatowa nr 2855W relacji Tarczyn – Jeziorzany – Su-
chodół – Zarňby - Ojrzanów). 

2. Zasady zagospodarowania 

1) SzerokoŌń dróg publicznych w 
liniach rozgraniczajņcych 

- 20.0m dla terenu drogi oznaczonej symbolem 1KDZ; 

2) - tereny obejmujņ realizacjň wszystkich elementów drogi tj. jezdniň, chodniki, odwodnienie, ŌcieŐ-
ki rowerowe, rowy przydroŐne, pobocza, kanały deszczowe i inne urzņdzenia odwadniajņce w 
obrňbie linii rozgraniczajņcych drogi, oraz innych obiektów i urzņdzeŊ słuŐņcych komunikacji 
publicznej jak zatoki i przystanki autobusowe, 

-  tereny obejmujņ, w zakresie bezpieczeŊstwa ruchu drogowego realizacjň obiektów i urzņdzeŊ 
tj.: znaki drogowe pionowe i poziome drogowskazy itp., 

- dopuszcza siň realizacjň sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów 
odrňbnych, ustala siň stosowanie naroŐnych Ōciňń linii rozgraniczajņcych drogi na skrzyŐowa-
niach dróg zgodnie z wymaganiami przepisów odrňbnych tj. min. 5.0m x 5.0m okreŌlonych na 
rysunku planu. 

 
§ 49. 

 
Oznaczenie terenu 1-34KDD 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Tereny dróg publicznych, kategorii gminnej, klasy dojazdowej. 
2. Zasady zagospodarowania 

1) SzerokoŌń dróg publicznych w 
liniach rozgraniczajņcych 

- 12.0m dla terenów dróg oznaczonych symbolami: 1KDD, 
9KDD, 10KDD,10.0m dla terenów dróg oznaczonych symbo-
lami: 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 8KDD, 11KDD, 13KDD, 
14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 19KDD, 20KDD, 
21KDD, 22KDD, 23KDD, 27KDD, 28KDD, 29KDD, 30KDD, 
31KDD, 32KDD, 33KDD, 34KDD,  

- 7.0m w granicach planu dla terenu oznaczonego symbolem 
7KDD i 24KDD, całkowita szerokoŌń drogi 10,0m, - 3,0m w 
granicach planu dla terenu oznaczonego symbolem 25KDD, 
całkowita szerokoŌń drogi 10,0m, 
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- 4.0m w granicach planu dla terenu oznaczonego symbolem 
26KDD, całkowita szerokoŌń drogi 10,0m, 

- dla terenu oznaczonego symbolem 12KDD, szerokoŌń drogi 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) - tereny obejmujņ realizacjň wszystkich elementów drogi tj. jezdniň, chodniki, odwodnienie, ŌcieŐ-
ki rowerowe, rowy przydroŐne, pobocza, kanały deszczowe i inne urzņdzenia odwadniajņce w 
obrňbie linii rozgraniczajņcych drogi, oraz innych obiektów i urzņdzeŊ słuŐņcych komunikacji 
publicznej jak zatoki i przystanki autobusowe,  

- tereny obejmujņ, w zakresie bezpieczeŊstwa ruchu drogowego realizacjň obiektów i urzņdzeŊ  
tj.: znaki drogowe pionowe i poziome drogowskazy itp., 

- dopuszcza siň realizacjň sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów 
odrňbnych,  

 w granicy terenów 1KDD, 2KDD wystňpuje zabytek archeologiczny nr ew. AZP 62-63/14, dla 
którego została ustalona ochrona w formie strefy ochrony konserwatorskiej, okreŌlonej na ry-
sunku planu specjalnym symbolem i oznaczonej numerem: AZP 62-63/14, zagospodarowanie te-
renu zgodnie z § 22, 

- ustala siň stosowanie naroŐnych Ōciňń linii rozgraniczajņcych drogi na skrzyŐowaniach dróg 
zgodnie z wymaganiami przepisów odrňbnych tj. min. 5.0m x 5.0m okreŌlonych na rysunku pla-
nu. 

 
§ 50. 

 
Oznaczenie terenu 1-10E  

1. Przeznaczenie terenu  

1) Przeznaczenie pod-
stawowe 

Tereny infrastruktury- stacje transformatorowe 15/04kV i inne urzņdzenia, 
bňdņce czňŌciņ sieci elektroenergetycznej, bņdŎ elementem słuŐņcym ob-
słudze tej sieci. 

2. Linie rozgraniczajņce terenu, zasady zagospodarowania 

1) -  ustala siň zakaz zabudowy nie zwiņzanej z urzņdzeniami technicznymi dla obsługi terenu,  
- ustala siň minimalne wymiary działki przeznaczonej po lokalizacjň stacji transformatorowej na 

3m x 2m lub dla stacji budynkowej 5.0m x 6.0 m. 

 
Dział II 

Rozdział 1 
Przepisy końcowe 

§ 51. 

1. Dla terenów objňtych niniejszym planem 
traci moc: 

1) uchwała nr 37/2000 Rady Gminy ŏabia 
Wola z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy ŏabia Wola (Dz.U. 
Woj. Maz. z 2000r. Nr 69, poz. 717) wraz ze 
zmianņ: uchwała nr 49/2003 Rady Gminy 
ŏabia Wola z dnia 28 sierpnia 2003r. (Dz.U. 
Woj. Maz. z 2003r. Nr 285, poz. 7527 z dnia 
13 listopada 2003r.), w granicach objňtych 
niniejszņ uchwałņ; 

2) zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego zatwierdzonego 
uchwałņ Rady Gminy ŏabia Wola nr 
48/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r. (Dz.U. 
Woj. Maz. z 2003r. Nr 285, poz. 7526) w 
granicach objňtych niniejszņ uchwałņ. 

§ 52. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy ŏabia Wola. 

§ 53. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

§ 54. 

Uchwała podlega publikacji na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej Urzňdu 
Gminy ŏabia Wola. 

 
 Przewodniczņcy Rady: 

Mirosław Bieganowski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 59/XLIV/2010 

Rady Gminy ŏabia Wola 
z dnia 26 paŎdziernika 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE  

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZŅCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJŅCEGO MIEJSCOWOŋŃ ZARŇBY  

W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowoŌci Zarňby został 
wyłoŐony do publicznego wglņdu w okresie od 
30 czerwca 2010r. do 30 lipca 2010r. W wyzna-
czonym terminie wnoszenia uwag, tj. do dnia  
20 sierpnia 2010r. wpłynňło 49 uwag. 

Wójt Gminy ŏabia Wola rozpatrzył uwagi doty-
czņce projektu planu (zgodnie z protokołem z 
dnia 31 sierpnia 2010r.) i wprowadził zmiany do 
planu wynikajņce z uwzglňdnienia uwag. 

W zakresie uwag nieuwzglňdnionych w całoŌci 
przez Wójta Gminy ŏabia Wola, Rada Gminy 
postanowiła przyjņń nastňpujņcy sposób ich 
rozpatrzenia: 

1. Uwaga p. Anny i Radosława Lemanowicz 
(dz. 111) złoŐona w dniu 20 lipca 2010r.- 
uwaga dotyczyła zmniejszenia szerokoŌci 
drogi gminnej nr ew. 112 (ul. Bogatki) z 
12m do 8m. 

Uchwała nr 22/V/2007 Rady Gminy ŏabia 
Wola z dnia 29 marca 2007 roku rozpoczy-
najņca procedurň zmiany planu zakłada 
m.in. uporzņdkowanie ciņgów komunika-
cyjnych tj. dostosowanie dróg gminnych do 
odpowiednich parametrów zapewniajņcych 
w przyszłoŌci pełne ich uzbrojenie. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

2. Uwaga p. Jacka Wiernickiego (dz. 172/12) 
złoŐona w dniu 30 lipca 2010r. – uwaga do-
tyczyła zmniejszenia szerokoŌci drogi gmin-
nej nr ew. 172/5, 172/14 oznaczonej w pro-
jekcie planu 6KDD z 10m na 6m. 

Uchwała nr 22/V/2007 Rady Gminy ŏabia 
Wola z dnia 29 marca 2007r. rozpoczynajņca 
procedurň zmiany planu zakłada m.in. upo-
rzņdkowanie ciņgów komunikacyjnych tj. 
dostosowanie dróg gminnych do odpo-
wiednich parametrów zapewniajņcych w 
przyszłoŌci pełne ich uzbrojenie. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

3. Uwaga p. Magdaleny i Jarosława Krajew-
skich (dz. 110) złoŐona w dniu 21 lipca 
2010r. – uwaga dotyczyła zmniejszenia sze-
rokoŌci drogi gminnej nr ew. 112 (ul. Bo-
gatki) z 12m do 8m. 

Uchwała nr 22/V/2007 Rady Gminy ŏabia 
Wola z dnia 29 marca 2007r. rozpoczynajņca 
procedurň zmiany planu zakłada m.in. upo-
rzņdkowanie ciņgów komunikacyjnych tj. 
dostosowanie dróg gminnych do odpo-
wiednich parametrów zapewniajņcych w 
przyszłoŌci pełne ich uzbrojenie. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

4. Uwaga p. Izabelli Kania oraz p. Tomasza 
Kania (dz. 363/3, 363/1) złoŐona w dniu  
12 sierpnia 2010r. – uwaga dotyczyła 
wprowadzenia moŐliwoŌci zabudowy 
mieszkaniowej w pasie przy drodze gminnej 
nr ew. 280 (ul. Suchodolska) na działkach 
363/3, 363/1. 

Przedmiotowe działki w projekcie planu po-
zostanņ działkami leŌnymi z uwagi na prze-
znaczenie w Studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

5. Uwaga p. Izabelli Kania oraz p. Tomasza 
Kania (dz. 363/3, 363/1) złoŐona w dniu  
19 sierpnia 2010r. – uwaga dotyczyła za-
chowania terenów rolnych na przedmioto-
wych działkach. 

Z uwagi na potrzebň uporzņdkowania prze-
strzeni oraz informacjň z ewidencji gruntów 
i budynków w/w działki stanowiņ uŐytki le-
Ōne. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

6. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. 130/1) 
złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r. – dotyczy-
ła wprowadzenia w wyłoŐonym projekcie 
planu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. 

Przedmiotowa działka zgodnie z ustaleniami 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy ŏabia 
Wola (uchwała nr 45/2005 Rady Gminy ŏa-
bia Wola z dnia 3 listopada 2005r.) znajduje 
siň w obszarze rolnym. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 
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7. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. 130/1) z 

dnia 19 sierpnia 2010r. – uwaga dotyczyła 
zmniejszenia linii zabudowy od drogi gmin-
nej nr ew. 136/1 (ul. BaŐanta) z 8m na 6m. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

8. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. 130/1) 
złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r. – uwaga 
dotyczyła zmniejszenia minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek do 
1000m2. 

ZłoŐona uwaga nie ma zastosowania gdyŐ 
dla przedmiotowej działki projekt planu 
przewiduje tereny rolne z uwagi na prze-
znaczenie w Studium. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

9. Uwaga p. Marka Goławskiego (130/1) z dnia 
19 sierpnia 2010r. – uwaga dotyczyła 
zmniejszenia szerokoŌci drogi gminnej  
nr 136/1 (ul. BaŐanta) z 10 do 6m. 

Uchwała nr 22/V/2007 Rady Gminy ŏabia 
Wola z dnia 29 marca 2007r. rozpoczynajņca 
procedurň zmiany planu zakłada m.in. upo-
rzņdkowanie ciņgów komunikacyjnych tj. 
dostosowanie dróg gminnych do odpo-
wiednich parametrów zapewniajņcych w 
przyszłoŌci pełne ich uzbrojenie. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

10. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. 124/1) z 
dnia 19 sierpnia 2010r. - uwaga dotyczyła 
wprowadzenia w wyłoŐonym projekcie pla-
nu zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej na dz. nr ew. 124/1. 

Przedmiotowa działka zgodnie z ustaleniami 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy ŏabia 
Wola (uchwała nr 45/2005 Rady Gminy ŏa-
bia Wola z dnia 3 listopada 2005r.) znajduje 
siň w obszarze rolnym. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

11. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. nr ew. 
124/1) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r.– 
uwaga dotyczyła zmniejszenia linii zabudo-
wy od drogi gminnej nr ew. 125 (ul. Gila) 
oznaczonej w planie 11KDD z 8m do 6m. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

12. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. nr ew. 
124/1) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r. – 
uwaga dotyczyła zmniejszenia minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek do 
1000m2. 

 

ZłoŐona uwaga nie ma zastosowania gdyŐ 
dla przedmiotowej działki projekt planu 
przewiduje tereny rolne z uwagi na prze-
znaczenie w Studium. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

13. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. nr ew. 
124/1)złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r. – 
uwaga dotyczyła zmniejszenia szerokoŌci 
drogi gminnej nr ew. 125 (ul. Gila) oznaczo-
nej w planie symbolem 11KDD z 10m do 
6m. 

Uchwała nr 22/V/2007 Rady Gminy ŏabia 
Wola z dnia 29 marca 2007r. rozpoczynajņca 
procedurň zmiany planu zakłada m.in. upo-
rzņdkowanie ciņgów komunikacyjnych tj. 
dostosowanie dróg gminnych do odpo-
wiednich parametrów zapewniajņcych w 
przyszłoŌci pełne ich uzbrojenie. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

14. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. nr ew. 
79/1) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r. – 
dotyczyła wprowadzenia w wyłoŐonym pro-
jekcie planu zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej. 

Przedmiotowa działka zgodnie z ustaleniami 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy ŏabia 
Wola (uchwała nr 45/2005 Rady Gminy ŏa-
bia Wola z dnia 3 listopada 2005r.) znajduje 
siň w obszarze rolnym. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

15. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. nr ew. 
79/1) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r. – 
uwaga dotyczyła zmniejszenia linii zabudo-
wy od drogi gminnej nr ew. 125 (ul. Gila) 
oznaczonej w planie 11KDD z 8m do 6m. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

16. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. nr ew. 
79/1) – złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r. 
uwaga dotyczyła zmniejszenia minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek do 
1000m2. 

ZłoŐona uwaga nie ma zastosowania gdyŐ 
dla przedmiotowej działki projekt planu 
przewiduje tereny rolne z uwagi na prze-
znaczenie w Studium. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

17. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. nr ew. 
79/1) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r.– 
uwaga dotyczyła zmniejszenia szerokoŌci 
drogi gminnej nr ew. 125 (ul. Gila) oznaczo-
nej w planie symbolem 11KDD z 10m do 
6m. 
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Uchwała nr 22/V/2007 Rady Gminy ŏabia 
Wola z dnia 29 marca 2007r. rozpoczynajņca 
procedurň zmiany planu zakłada m.in. upo-
rzņdkowanie ciņgów komunikacyjnych tj. 
dostosowanie dróg gminnych do odpo-
wiednich parametrów zapewniajņcych w 
przyszłoŌci pełne ich uzbrojenie. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

18. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. nr ew. 
114/2) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r.– 
dotyczyła wprowadzenia w wyłoŐonym pro-
jekcie planu zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej. 

Przedmiotowa działka zgodnie z ustaleniami 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy ŏabia 
Wola (uchwała nr 45/2005 Rady Gminy ŏa-
bia Wola z dnia 3 listopada 2005r.) znajduje 
siň w obszarze rolnym. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

19. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. nr ew. 
114/2) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r.– 
uwaga dotyczyła zmniejszenia linii zabudo-
wy od drogi gminnej nr ew. 112 (ul. Bogat-
ki) oznaczonej w planie symbolem 10KDD z 
8m do 6m. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

20. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. nr ew. 
114/2) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r.– 
uwaga dotyczyła zmniejszenia minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek do 
1000m2. 

ZłoŐona uwaga nie ma zastosowania gdyŐ 
dla przedmiotowej działki projekt planu 
przewiduje tereny rolne z uwagi na prze-
znaczenie w Studium. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

21. Uwaga p. Marka Goławskiego (dz. nr ew. 
114/2) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r.– 
uwaga dotyczyła zmniejszenia szerokoŌci 
drogi gminnej nr ew. 112 (ul. Bogatki) ozna-
czonej w planie symbolem 10KDD z 12m do 
6m. 

Uchwała nr 22/V/2007 Rady Gminy ŏabia 
Wola z dnia 29 marca 2007r. rozpoczynajņca 
procedurň zmiany planu zakłada m. In. upo-
rzņdkowanie ciņgów komunikacyjnych tj. 
dostosowanie dróg gminnych do odpo-
wiednich parametrów zapewniajņcych w 
przyszłoŌci pełne ich uzbrojenie. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

22. Uwaga p. Macieja Goławskiego (dz. nr ew. 
109/1, 113) złoŐona w dniu 19 sierpnia 

2010r.– uwaga dotyczyła wprowadzenia w 
dalszej czňŌci działek zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej niŐ to przewidywał 
projekt, co jest niezgodne z obowiņzujņcym 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy ŏabia 
Wola (uchwała nr 45/2005 Rady Gminy ŏa-
bia Wola z dnia 3 listopada 2005r.). 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

23. Uwaga p. Macieja Goławskiego (dz. nr ew. 
109/1, 113) złoŐona w dniu 19 sierpnia 
2010r.– uwaga dotyczyła zmniejszenia linii 
zabudowy od drogi gminnej nr ew. 112  
(ul. Bogatki) oznaczonej w planie 10KDD z 8 
do 6m. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

24. Uwaga p. Macieja Goławskiego (dz. nr ew. 
109/1, 113) złoŐona w dniu 19 sierpnia 
2010r.– uwaga dotyczyła zmniejszenia sze-
rokoŌci drogi gminnej nr ew. 112 (ul. Bo-
gatki) oznaczonej w planie symbolem 
10KDD z 12m do 6m. 

Uchwała nr 22/V/2007 Rady Gminy ŏabia 
Wola z dnia 29 marca 2007r. rozpoczynajņca 
procedurň zmiany planu zakłada m.in. upo-
rzņdkowanie ciņgów komunikacyjnych tj. 
dostosowanie dróg gminnych do odpo-
wiednich parametrów zapewniajņcych w 
przyszłoŌci pełne ich uzbrojenie. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

25. Uwaga p. Bogdana Goławskiego (dz. nr ew. 
99/1) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r.– do-
tyczyła wprowadzenia na czňŌci przedmio-
towej działki zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej. 

Przedmiotowa działka zgodnie z ustaleniami 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy ŏabia 
Wola (uchwała nr 45/2005 Rady Gminy ŏa-
bia Wola z dnia 3 listopada 2005r.) znajduje 
siň w obszarze rolnym. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

26. Uwaga p. Bogdana Goławskiego (dz. nr ew. 
99/1) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r.– 
uwaga dotyczyła zmniejszenia linii zabudo-
wy od dróg gminnych nr ew. 112 (ul. Bo-
gatki) oznaczonej w planie 10KDD oraz nr 
ew. 355/1 (ul. Gila) z 8m do 6m. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

27. Uwaga p. Bogdana Goławskiego (dz. nr ew. 
99/1) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r. – 
uwaga dotyczyła zmniejszenia minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek do 
1000m2. 
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ZłoŐona uwaga nie ma zastosowania gdyŐ 
dla przedmiotowej działki projekt planu 
przewiduje tereny rolne z uwagi na prze-
znaczenie w Studium. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

28. Uwaga p. Bogdana Goławskiego (dz. nr ew. 
99/1) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r.– 
uwaga dotyczyła zmniejszenia szerokoŌci 
drogi gminnej nr ew. 112 (ul. Bogatki) ozna-
czonej w planie symbolem 10KDD z 12m do 
6m. 

Uchwała nr 22/V/2007 Rady Gminy ŏabia 
Wola z dnia 29 marca 2007r.rozpoczynajņca 
procedurň zmiany planu zakłada m.in. upo-
rzņdkowanie ciņgów komunikacyjnych tj. 
dostosowanie dróg gminnych do odpo-
wiednich parametrów zapewniajņcych w 
przyszłoŌci pełne ich uzbrojenie. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

W zakresie uwag w czňŌci nieuwzglňdnionych 
przez Wójta Gminy ŏabia Wola, Rada Gminy 
postanowiła przyjņń nastňpujņcy sposób ich 
rozpatrzenia: 

1. Uwaga p. Marty Boczkowskiej złoŐona w dniu 
21 lipca 2010r. – uwaga dotyczyła zmniejsze-
nia powierzchni nowo projektowanych dzia-
łek w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z 2000m2 na 1000m2. 

W projekcie planu minimalna powierzchnia 
działek powstałych w wyniku podziału bňdzie 
wynosiła 1200m2. 

Rozstrzygniňcie: uwaga w czňŌci nieuwzglňd-
niona. 

2. Uwaga p. Magdaleny i Jarosława Krajew-
skich (dz. 110) z dnia 21 lipca 2010r. – uwaga 
dotyczyła zmniejszenia powierzchni nowo 
projektowanych działek w zabudowie miesz-
kaniowej jednorodzinnej z 2000m2 do 
1000m2. 

W projekcie planu minimalna powierzchnia 
działek powstałych w wyniku podziału bňdzie 
wynosiła 1200m2. 

Rozstrzygniňcie: uwaga w czňŌci nieuwzglňd-
niona. 

3. Uwaga p. Jakuba Krajewskiego złoŐona w 
dniu 21 lipca 2010r. – uwaga dotyczyła 
zmniejszenia powierzchni nowo projektowa-
nych działek w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej 6-8MN z 2000m2 na 1000m2. 

W projekcie planu minimalna powierzchnia 
działek powstałych w wyniku podziału bňdzie 
wynosiła 1200m2. 

Rozstrzygniňcie: uwaga w czňŌci nieuwzglňd-
niona. 

4. Uwaga p. Marii Zawadzkiej (dz. 363/2) złoŐo-
na w dniu 16 sierpnia 2010r. – uwaga doty-
czyła wprowadzenia zabudowy mieszkanio-
wej w pasie przy drodze gminnej (60m). 

Z uwagi na fakt, Őe w Starostwie Powiatu 
Grodziskiego prowadzone jest postňpowanie 
w sprawie aktualizacji uŐytków przedmiotowa 
działka na odległoŌń 60m od drogi gminnej 
zostanie przeznaczona pod tereny rolne, w 
pozostałej czňŌci zostanie teren leŌny. 

Rozstrzygniňcie: uwaga w czňŌci nieuwzglňd-
niona. 

5. Uwaga p. Dagmary Filipek oraz p. Krzysztofa 
PryziŊskiego (dz. 268) złoŐona w dniu  
19 sierpnia 2010r. – uwaga dotyczyła zmniej-
szenia powierzchni nowo wydzielanych dzia-
łek w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z 2000m2 do 1000m2. 

W projekcie planu minimalna powierzchnia 
działek powstałych w wyniku podziału winna 
wynosiń 1200m2. 

6. Uwaga p. Macieja Goławskiego (dz. nr ew. 
109/1, 113) złoŐona w dniu 19 sierpnia 2010r. 
– uwaga dotyczyła zmniejszenia powierzchni 
nowo wydzielanych działek do 1000m2. 

W czňŌci działek, dla których projekt planu 
przewiduje zabudowň mieszkaniowņ mini-
malna powierzchnia działki powstałej po po-
dziale bňdzie wynosiła 1200m2. 

Rozstrzygniňcie: uwaga w czňŌci nieuwzglňd-
niona. 

 
Przewodniczņcy Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 59/XLIV/2010 

Rady Gminy ŏabia Wola 
z dnia 26 paŎdziernika 2009r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE  

O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) 
okreŌla siň nastňpujņcy sposób realizacji oraz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy: 

I. Drogi publiczne 

- wykup terenu pod drogi publiczne 
/poszerzenie dróg/ 

Drogi w obszarze opracowania sņ drogami 
publicznymi kategorii powiatowej i gminnej. 

Koszty wykupu terenu pod drogi powiatowe 
(poszerzenie drogi powiatowej) obciņŐajņ 
budŐet powiatu. 

Koszty wykupu terenu pod drogi publiczne - 
gminne (poszerzenia dróg gminnych) obciņ-
Őajņ budŐet gminy. 

- budowa drogi (jezdni, poboczy i ewentu-
alnie chodników oraz odwodnienie i 
oŌwietlenie drogi) 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W re-
lacji Tarczyn – Jeziorzany – Suchodół – Zarň-
by – Ojrzanów, przebiegajņcej przez m. Zarň-
by naleŐy do zadaŊ Powiatu Grodziskiego. 

Przebudowa i budowa dróg gminnych naleŐy 
do zadaŊ własnych gminy i realizowana bň-
dzie w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyj-
ny ze Ōrodków budŐetu gminy wspieranych 
Ōrodkami funduszy UE. 

II. Budowa wodociņgów i kanalizacji 

Wodociņgi: 

MiejscowoŌń Zarňby pokryta jest w znacznej 
czňŌci sieciņ wodociņgowņ. 

Rozbudowa sieci wodociņgowej w gminie 
nastňpuje zgodnie z wieloletnim planem in-
westycyjnym Gminy ŏabia Wola, który 
uwzglňdnia tempo zmian w zagospodarowa-
niu przestrzennym i potrzeby w zakresie in-
frastruktury technicznej. 

Kanalizacja: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nastňpuje 
zgodnie z wieloletnim planem inwestycyj-
nym. 

Obszar planu połoŐony jest poza obszarem 
aglomeracji w rozumieniu art. 43 ustawy 
„Prawo wodne” co oznacza Őe w pierwszej 
kolejnoŌci w sień kanalizacji sanitarnej zosta-
nie wyposaŐony obszar aglomeracji a w na-
stňpnej kolejnoŌci sień kanalizacji sanitarnej 
obejmie pozostałe zabudowane tereny gmi-
ny. 

Sieci kanalizacji sanitarnej bňdņ budowane ze 
Ōrodków finansowych budŐetu gminy, ze 
Ōrodków krajowych i Ōrodków pochodzņcych 
z funduszy strukturalnych UE. 

III. Budowa sieci i urzņdzeŊ elektrycznych i ga-
zowych 

W obszarze planu znajdujņ siň sieci elek-
tryczne. Rozbudowa sieci elektrycznych i bu-
dowa stacji transformatorowych zgodnie z 
zapisami planu odbywań siň bňdzie na pod-
stawie umowy zawartej pomiňdzy zaintere-
sowanym inwestorem i odpowiednim tere-
nowo przedsiňbiorstwem energetycznym. 

Do zadaŊ własnych gminy zgodnie z art. 18 
Prawa energetycznego w zakresie zaopatrze-
nia w energiň i paliwa gazowe naleŐy plano-
wanie i organizowanie zaopatrzenia 

oraz finansowanie oŌwietlenia dróg. 
 

Przewodniczņcy Rady: 
Mirosław Bieganowski 

 
 
 
 
 
 


