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UCHWAŁA Nr XXXI/200/2009 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 

z dnia 23 stycznia 2009 r. 

w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2009 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ-
niejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991r. o opłatach lokalnych 
(Dz.U. Nr 9, poz. 84 z póŝniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą 
uchwala, co następuje : 

§ 1. Na inkasenta opłat targowych na wszyst-
kich targowiskach lub innych miejscach wyzna-
czonych czasowo na dokonywanie sprzedaşy wy-
znacza się METAL-MOST ul. Warszawska nr 42 , 
26-450 Nowe Miasto nad Pilicą. 

§ 2. Opłatę targową (zgodnie z uchwałą nr 
XXI/146/2004 Rady Miejskiej w Nowym Mieście 
nad Pilicą z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie 
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej ) bę-

dzie pobierał inkasent wymieniony w § 1, dla któ-
rego ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% 
od zainkasowanej kwoty miesięcznie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy w Nowy Mieście nad Pili-
cą. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy in-
formacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w No-
wym Mieście nad Pilicą oraz na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędo-
wym Wojewody Mazowieckiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 
dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego z mocą obo-
wiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zbigniew Kacprzyk 
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UCHWAŁA Nr XXXI/203/2009 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 

z dnia 23 stycznia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  

Nowe Miasto nad Pilicą w miejscowości Jankowice – „Folwark”, na obszarze oznaczonym 

na załączniku graficznym nr 1 symbolami od a do l. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r., Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz. 717), w 
wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Nowym 
Mieście nad Pilicą nr XIX/126/2008 z dnia 25 
stycznia 2008r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy, uchwalonego 
uchwałą nr XX/127/2004 Rady Miejskiej w No-
wym Mieście nad Pilicą z dnia 8 paŝdziernika 
2004r (Dz.U. WM Nr 284) w miejscowości Janko-

wice – Folwark, na obszarze zaznaczonym na za-
łączniku graficznym nr 1, literami: od a do l, Rada 
Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą uchwala, co 
następuje: 

Rozdział I 

§ 1. 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Jankowice – Folwark, 
oznaczonego na załączniku graficznym nr 1 lite-
rami od a do l o powierzchni 8,11 ha, zwany dalej 
planem. 
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§ 2. 

1. Granice obszaru objętego planem wyznaczają 
linie i granice: 
 od północy: granica działek nr ew. 38 i 39/1, 

 od zachodu: granica działek nr ew.: 38 i 
39/1, 

 od południa: granica działki nr ew.: 39/1, 

 od wschodu: granica działki nr ew.: 39/1. 

2. Obszar objęty planem określony został gra-
ficznie literami od a do l na rysunku planu w 
skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Podstawą sporządzenia planu, określonego w 
ust. 1 są: 

1) uchwała Rady Miejskiej nr XIX/126/2008 z 
dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go obejmującego fragment miejscowości 
Jankowice. 

2) studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Nowe Miasto nad Pilicą uchwalone 
uchwałą nr XXIV/145/2000 Rady Miejskiej w 
Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 sierp-
nia 2000r. 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o róşnym przeznaczeniu i 
róşnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

6) granice i sposoby zagospodarowania te-
renów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów 

7) zasady i warunki podziału nieruchomości 
objętych planem; 

8) warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

10) sposób tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uşytkowania terenów; 

§ 4. 

1. Ustaleniami planu są następujące oznaczenia 
graficzne zawarte w rysunku planu: 

1) granica obszaru objętego planem miejsco-
wym; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu, funkcji, zasadach zagospodaro-
wania oraz ich oznaczenia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte w ry-
sunku planu, a nie ujęte w ust. 1, nie stanowią 
ustaleń planu chyba, şe w ustaleniach szczegó-
łowych określono inaczej. 

§ 5. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumieć miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru oznaczonego symbo-
lami: literowymi od a do l miejscowości 
Jankowice, zwany dalej planem. 

2) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałę Rady Miejskiej w Nowym 
Mieście nad Pilicą , o ile z treści przepisu 
nie wynika inaczej; 

3) przepisach szczególnych i odrębnych – 
naleşy przez to rozumieć przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi oraz ograni-
czenia w dysponowaniu terenem, wynika-
jące z prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

4) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

5) obszarze – naleşy przez to rozumieć ob-
szar objęty niniejszym planem zagospo-
darowania przestrzennego, składający się 
z terenów o róşnym przeznaczeniu pod-
stawowym; 

6) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar 
o określonym przeznaczeniu podstawo-
wym, wyznaczony w rysunku planu linia-
mi rozgraniczającymi; 
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7) przeznaczeniu podstawowym (dominują-
cej lub preferowanej funkcji) – naleşy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, któ-
re powinno przewaşać na danym obsza-
rze, wyodrębnionym liniami rozgranicza-
jącymi; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym (funkcjach 
dopuszczalnych lub uzupełniających) – na-
leşy przez to rozumieć rodzaje przezna-
czenia inne, niş podstawowe, które uzu-
pełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe; 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – 
naleşy przez to rozumieć moşliwość swo-
bodnego sytuowania budynków i innych 
obiektów kubaturowych, lecz bez prawa 
przekraczania tej linii w kierunku krawędzi 
jezdni, linii rozgraniczających ulice i cie-
ków wodnych. 

10) maksymalnej (minimalnej) wysokości za-
budowy - naleşy przez to rozumieć nie-
przekraczalny, pionowy wymiar budynku 
(w metrach), mierzony od średniego po-
ziomu terenu przed głównym wejściem 
do budynku, do najwyşej połoşonej kra-
wędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu 
połaci dachowych; 

11) liczbie kondygnacji - naleşy przez to ro-
zumieć liczbę kondygnacji uşytkowych, 
nadziemnych budynku; 

12) maksymalnym (minimalnym) wskaŝniku 
intensywności zabudowy - naleşy przez to 
rozumieć największą (najmniejszą) nie-
przekraczalną wartość stosunku po-
wierzchni całkowitej sumy kondygnacji 
nadziemnych wszystkich budynków istnie-
jących i lokalizowanych na działce do po-
wierzchni całkowitej działki; 

13) wskaŝniku powierzchni biologicznie czyn-
nej – naleşy przez to rozumieć najmniej-
szą, nieprzekraczalną wartość procentową 
stosunku powierzchni biologicznie czyn-
nych na terenie działki inwestycyjnej (te-
renu) do całkowitej powierzchni działki 
inwestycyjnej (terenu); 

14) obiektach lub budynkach tymczasowych - 
naleşy przez to rozumieć obiekty budow-
lane, przeznaczone do czasowego uşyt-
kowania w okresie krótszym od ich trwa-
łości technicznej, przewidziane do prze-
niesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
takşe obiekty budowlane, nie połączone 
trwale z gruntem, z wyjątkiem obiektów i 
budynków towarzyszących budowie, loka-

lizowanych na czas nie dłuşszy niş czas 
budowy; 

15) usługach nieuciąşliwych dla otoczenia – 
naleşy przez to rozumieć działalność, która 
nie będzie powodować emisji hałasu, 
promieniowania elektromagnetycznego, 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz 
odorów do atmosfery, zanieczyszczenia 
lub skaşenia gleby, wód powierzchnio-
wych i podziemnych, wibracji oraz innych 
uciąşliwości a takşe nie będzie niekorzyst-
nie oddziaływać na zasoby środowiska 
przyrodniczego; ewentualne oddziaływa-
nie wynikające z planowanych przedsię-
wzięć i prowadzonej działalności winno 
być ograniczone do terenu, do którego 
inwestor/uşytkownik ma tytuł prawny; za-
sady i warunki zagospodarowania dla 
przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko regulują przepisy 
szczególne1. 

2. W odniesieniu do innych określeń uşytych w 
planie i nie ujętych w § 5, ust. 1, naleşy stoso-
wać definicje zgodne z obowiązującymi prze-
pisami i aktami prawnymi. 

§ 6. 

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

 MN   tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

 U tereny zabudowy usługowej, handlu i 
rzemiosła, nieuciąşliwej dla otoczenia, 

 PG tereny produkcyjno – gospodarcze, 

 ZP tereny zieleni parkowej, 

 KD tereny komunikacji drogowej: 

 KD/G-L teren drogi gminnej - lokalnej, 

 KD/G-D teren drogi gminnej - dojazdo-
wej 

2. Dla terenów określonych w ust. 1 plan wyzna-
cza funkcje uzupełniające w stosunku do prze-
znaczenia podstawowego określone w ustale-
niach szczegółowych w rozdziale 3 niniejszej 
uchwały. 

3. Tereny, których przeznaczenie plan zmienia, 
mogą być wykorzystywane w sposób dotych-
czasowy do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem, o ile z ustaleń szczegóło-
wych nie wynika inaczej. 
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Rozdział 2 
Ustalenia ogólne obowiązujące  

na całym obszarze objętym planem 

§ 7. 

1. Plan określa zasady ochrony i kształtowania 
elementów kompozycji przestrzennej: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy , zgodnie z 
rysunkiem planu i ustaleniami szczegóło-
wymi; 

2) tereny zieleni parkowej (park krajobrazowy) 
podlegający prawnej ochronie konserwa-
torskiej, zgodnie z rysunkiem planu; 

§ 8. 

1. Plan określa następujące zasady ochrony śro-
dowiska. 

a) na obszarze objętym planem zabrania się 

- wprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do ziemi lub wód otwartych, 

- składowania lub zakopywania padliny, 

- składowania odpadów, z wyjątkiem loka-
lizacji zagospodarowanych miejsc cza-
sowego gromadzenia odpadów wytwa-
rzanych na obszarze objętym planem, 

b) czasowe gromadzenie wszelkiego rodzaju 
odpadków bytowo - gospodarczych na te-
renie objętym planem w szczelnych syste-
matycznie opróşnianych lub wymienianych 
pojemnikach w pełni zabezpieczających od-
padki przed spłukiwaniem wodami opado-
wymi, 

- warunki magazynowania odpadów wy-
twarzanych w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą określone zo-
staną kaşdorazowo w projekcie budow-
lanym przedsięwzięcia i zaakceptowane 
przez stosowne organy na podstawie 
przepisów odrębnych (szczególnych)2 

c) na obszarze objętym planem zakazuje się 
lokalizowania przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, z wy-
jątkiem obiektów infrastruktury technicznej 
i obsługi komunikacyjnej oraz innych obiek-
tów warunkujących osiągnięcie współcze-
snych standardów cywilizacyjnych w zakre-
sie warunków şycia, w zakresie niezbędnym 
dla mieszkańców i uşytkowników terenu; 

d) warunki realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko okre-
ślą odpowiednie organy na podstawie 
obowiązujących przepisów odrębnych 
(szczególnych3; organy wydające stosowne 

decyzje określą potrzebę i zakres opraco-
wania raportu o oddziaływaniu na środowi-
sko przedsięwzięcia mogącego znacząco 
oddziaływać na stan środowiska; 

e) w raporcie oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia mogącego znacząco od-
działywać na środowisko naleşy określić 
potencjalne zagroşenia dla otoczenia, takie 
jak hałas, wprowadzanie substancji zanie-
czyszczających powietrze, występowanie 
odorów, odpadów poprodukcyjnych, 
zwiększenie ruchu samochodowego oraz 
inne zagroşenia mogące powodować stałe 
tub okresowe uciąşliwości dla funkcji 
mieszkaniowej; 

f) niezbędne jest bezwzględne egzekwowanie 
wymaganych prawem reşimów techniczno-
technologicznych w zakresie zagospodaro-
wania terenu oraz realizacji i funkcjonowa-
nia obiektów i urządzeń w obrębie lokali-
zowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, 
mogących znacząco pogorszyć stan środo-
wiska i stwarzających moşliwość wystąpie-
nia awarii; 

g) zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków określają przepisy odrębne (szcze-
gólne)4; 

h) postępowanie dotyczące odprowadzania 
ścieków technologicznych regulują przepisy 
odrębne (szczególne)5 

i) podejmowanie działalności gospodarczej 
związanej z wprowadzaniem zanieczyszczeń 
do powietrza atmosferycznego w przypad-
kach określonych przepisami szczególnymi 
moşe wymagać uzyskania stosownego po-
zwolenia; 

j) ewentualny zasięg oddziaływania obiektów 
o funkcjach niemieszkaniowych nie moşe 
przekroczyć granic terenu, do którego zain-
teresowany ma tytuł prawny. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony środo-
wiska przyrodniczego na obszarze objętym 
planem: 

a) ochrona przyrody polegająca na zachowa-
niu, zrównowaşonym uşytkowaniu oraz od-
nawianiu zasobów, tworów i składników 
przyrody winna być realizowana w oparciu 
o zasady określone w przepisach odręb-
nych (szczególnych)6, 

b) występujące na obszarze opracowania te-
reny zieleni i zadrzewienia, w tym w szcze-
gólności starodrzewy podlegają ochronie w 
oparciu o przepisy odrębne, ewentualne 
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wycięcie drzewa wymaga uzyskania zezwo-
lenia odpowiedniego organu, zgodnie z 
przepisami odrębnymi (j.w.), 

c) występujące na obszarze opracowania 
wszelkie formy zieleni, w tym mogące mieć 
wpływ na klimat akustyczny i warunki aero-
sanitarne obszaru objętego planem podle-
gają ochronie; istniejąca zieleń przydroşna i 
przydomowa winna być odpowiednio pie-
lęgnowana i uzupełniana w toku realizacji 
planu, w rym głównie odpowiednio dobra-
nymi do funkcji formami o charakterze 
osłonowym wzdłuş dróg o charakterze 
ogólnodostępnym. 

3. Dla obszarów o złoşonych warunkach grunto-
wych, obowiązują przepisy sczególne7. 

§ 9. 

1. Na obszarze objętym planem występują tereny 
objęte prawną ochroną dziedzictwa kulturo-
wego: 

1) park podworski we wsi Jankowice (nr rej.: 
299/A/85 z dnia 19 lipca 1985r.); 

2. Teren objęty prawną ochroną konserwatorską 
zaznaczono na rysunku planu (załącznik nr 1 
do uchwały). 

3. Dla obszarów połoşonych na terenach obję-
tych ochroną konserwatorską, zgodnie z ry-
sunkiem planu, obowiązują przepisy szczegól-
ne (odrębne) zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami ( Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568). 

4. Plan wskazuje zasady ochrony na terenie par-
ku krajobrazowego objętego ochroną konser-
watorską, poprzez: 

 ochronę starodrzewów w oparciu o przepi-
sy odrębne, ewentualne wycięcie drzewa 
wymaga uzyskania zezwolenia odpowied-
niego organu, zgodnie z przepisami odręb-
nymi 6,8 

 na obszarze objętym prawną ochroną kon-
serwatorską wprowadza się zakaz lokalizo-
wania nowej zabudowy; 

 zaleca się stopniową likwidację substan-
dardów technicznych, uşytkowych i este-
tycznych. 

5. O wszelkich znaleziskach archeologicznych 
dokonywanych w toku prowadzenia prac 
ziemnych i budowlanych na obszarze objętym 
planem naleşy powiadamiać Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, niezwłocznie przery-
wając te prace8. 

§ 10. 

Plan określa parametry i wskaŝniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu zgod-
nie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w 
rozdziale 3 uchwały. 

§ 11. 

Plan ustala zasady lokalizowania budynków na 
działkach budowlanych zgodnie z wyznaczonymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz obo-
wiązującymi przepisami9. 

§ 12. 

1. Plan ustala zasady kształtowania detalu archi-
tektonicznego nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej poprzez realizację: 

a) okapów, 

b) okien o układzie wertykalnym z drobnym 
podziałem przeszkleń; 

c) dachów dwuspadowych, dwuspadowych z 
naczółkami lub wielospadowych, o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w 
zakresie: 30o – 45o; 

d) elementów drewnianych: obramowań 
okiennych, bram, wiatrownic, słupów, pod-
cieni, ganków, okien mansardowych; 

e) pokrycie dachów na obiektach kubaturo-
wych ; dachówka ceramiczna, cementowa 
lub blacha dachówkowa w kolorze natural-
nej dachówki lub grafitowym; 

f) stosowanie tradycyjnych, lokalnych mate-
riałów wykończeniowych stosowanych w 
istniejącej architekturze o wartościach kul-
turowych. 

§ 13. 

1. Plan określa zasady lokalizowania ogrodzeń: 

Plan ustala realizację ogrodzeń wydzielających 
działki budowlane, przy czym ogrodzenia od stro-
ny frontu działki powinny spełniać następujące 
warunki: 

a. maksymalna wysokość ogrodzenia nie moşe 
przekraczać 1,8m od poziomu powierzchni te-
renu dla działek z zabudową mieszkaniową 
oraz 2,2m dla działek z zabudową produkcyjną; 

b. ogrodzenie naleşy lokalizować w linii rozgrani-
czającej ulicy, działki, przy dopuszczalnym wy-
cofaniu ogrodzenia w głąb działki nie więcej 
niş 2m; 

c. ogrodzenie powinno być aşurowe co najmniej 
powyşej 0,6m od poziomu terenu; 
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d. w przypadku lokalizowania ogrodzeń przy 

skrzyşowaniach dróg naleşy dokonać naroşne-
go ścięcia ogrodzenia w celu zapewnienia 
wolnego od przeszkód pola widoczności, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami9; 

e. plan zakazuje realizacji ogrodzeń z prefabryka-
tów betonowych. 

§ 14. 

1. Plan określa zasady lokalizowania urządzeń 
reklamowych, takich jak reklamy, znaki infor-
macyjno-plastyczne oraz nośniki reklamowe: 

Plan zakazuje lokalizowania urządzeń reklamo-
wych: 

 w sposób powodujący utrudnienia w komuni-
kacji pieszej i kołowej; 

 na poboczach ulic w sposób niezgodny z prze-
pisami prawa budowlanego oraz przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go (skrajna linia krawędzi nośnika reklamowe-
go i planszy reklamowej powinna być oddalo-
na od krawędzi jezdni min.2,5 m); 

 w miejscach i w sposób zastrzeşony dla zna-
ków drogowych lub w sposób utrudniający ich 
odczytanie; 

 na budowlach i urządzeniach infrastruktury 
technicznej, takich jak: wygrodzenia i barierki 
zabezpieczające, elektroenergetyczne i teleko-
munikacyjne szafki kontrolne, słupy trakcji 
elektrycznych, stacje transformatorowe, czerp-
nie i wyrzutnie powietrza urządzeń wentyla-
cyjnych; 

 w sposób przesłaniający obiekty budowlane, 
bez uzgodnienia z właścicielem przesłanianego 
obiektu; 

 w sposób powodujący uniemoşliwianie odczy-
tania kompozycji przestrzennej załoşenia par-
kowego poprzez przesłonięcie powiązań wido-
kowych. 

 tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą 
być wykorzystywane do celów reklamowych 
bez ograniczeń, na czas nie dłuşszy niş czas 
trwania budowy. 

 maksymalna powierzchnia reklamy wolnosto-
jącej nie związanej trwale z gruntem nie moşe 
przekroczyć 3m2. 

§ 15. 

1. Plan określa następujące warunki w zakresie 
podziału nieruchomości: 

1) wydzielenie nowej działki budowlanej jest 
moşliwe po spełnieniu warunków określo-

nych w ustaleniach szczegółowych dla tego 
terenu, 

2) działki budowlane powstałe na skutek po-
działu działek istniejących muszą mieć do-
stęp do drogi publicznej zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

3) w przypadku braku bezpośredniego dostę-
pu do drogi publicznej, podział działek jest 
moşliwy tylko dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową pod warun-
kiem zrealizowania drogi wewnętrznej z 
bezpośrednim dostępem do drogi publicz-
nej, 

§ 16. 

Plan określa zasady obsługi komunikacyjnej w 
rozdziale 4 niniejszej uchwały. 

§ 17. 

Plan określa zasady realizacji systemów infra-
struktury technicznej w rozdziale 5 niniejszej 
uchwały. 

§ 18. 

1. Plan ustala następujące ogólne zasady realiza-
cji programu miejsc postojowych dla samo-
chodów: 

 co najmniej 1 miejsce na działce dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej - zale-
cane 2 miejsca, 

 co najmniej 2 miejsca postojowe na 100m2 
powierzchni uşytkowej usług. 

2. Miejsca postojowe naleşy realizować w obrę-
bie nieruchomości właściciela lub uşytkownika 
obiektu. 

§ 19. 

1. Budynki i lokale uşyteczności publicznej oraz 
przestrzenie publiczne (ulice, place, parkingi, 
chodniki, schody terenowe itp.) winny być pro-
jektowane i realizowane w sposób umoşliwia-
jący korzystanie z nich niepełnosprawnym, a 
istniejące – modernizowane pod tym kątem. 

§ 20. 

W celu zapewnienia wymogów obrony cywilnej i 
ochrony ludności naleşy: 

1. W przypadku realizacji nowych oraz dokony-
wania modernizacji, remontów lub adaptacji 
obiektów uşyteczności publicznej lub grupują-
cych miejsca pracy, naleşy zrealizować ukrycia 
w podpiwniczeniach, zgodnie z przepisami 
szczególnymi w zakresie wymogów obrony 
cywilnej oraz uwzględnić inne postanowienia 
zawarte w aktualnych przepisach w tym zakre-
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sie; dokumentacja techniczna wymienionych 
zamierzeń inwestycyjnych wymaga uzyskania 
pozytywnego uzgodnienia odpowiedniego or-
ganu Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Lud-
ności i Spraw Obronnych na kolejnych etapach 
decyzyjnych. 

2. Zarezerwować tereny wolne od infrastruktury 
technicznej pod budownictwo ochronne, wol-
nostojące, wykonywane doraŝnie w okresie 
podwyşszonej gotowości obronnej Państwa. 

3. Zapewnić ciągłe dostawy wody dla ludności i 
urządzeń specjalnych w sytuacjach szczegól-
nych. 

4. Stworzyć warunki umoşliwiające wykonanie 
studni awaryjnych na terenach o duşej inten-
sywności zabudowy w celu pokrycia minimal-
nych potrzeb wody pitnej dla ludności. 

5. Nie planować zabudowy mieszkaniowej i 
obiektów uşyteczności publicznej, takich jak 
szkoły, przedszkola itp. w prognozowanych 
szkodliwych strefach zagroşenia od toksycz-
nych środków przemysłowych zlokalizowa-
nych wokół zakładów pracy, w prognozowa-

nych strefach katastrofalnych zatopień, jak 
równieş w strefach zagroşenia powodziowego. 

6. Realizować przedsięwzięcia związane z przygo-
towaniem i realizacją zaciemnienia oświetlenia 
na terenach zabudowanych i w zakładach pra-
cy. 

7. Sprawować nadzór nad przygotowywaniem i 
zapewnieniem funkcjonowania budowli 
obronnych i urządzeń specjalnych na potrzeby 
zarządzania kryzysowego. 

§ 21. 

1. W przypadku zmiany przepisów szczególnych, 
zakres przestrzenny ustaleń planu nie ulega 
zmianie, z tym, şe nowe regulacje prawne na-
leşy uwzględnić w toku czynności decyzyjnych 
zmierzających do realizacji planu. 

2. Wyszczególnione w planie powierzchnie i dłu-
gości odcinków (dane liczbowe dotyczące po-
wierzchni i odległości) naleşy traktować jako 
orientacyjne (przyblişone). 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 22. 
 

Ust. 1 

kwartał nr symbol przeznaczenie terenu powierzchnia 

1 PG/U zabudowa produkcyjno – gospodarcza i usługowa 2,31ha 

istniejący zakład przetwórstwa spoşywczego 

 

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1 PG/U plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: obiekty 
produkcyjno – gospodarcze zgodnie z usta-
leniami rozdziału 2, § 81 

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu: 

 zabudowa usługowa, 

 urządzenia infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych, 

 urządzenia komunikacji, 

 zieleń urządzona, 

 obiekty małej architektury. 

3) adaptację istniejącej zabudowy oraz reali-
zację nowej z zachowaniem następujących 
warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

a. podział na działki budowlane wymaga 
zapewnienia im obsługi komunikacyjnej 
zgodnie z przepisami szczególnymi w 
zakresie gospodarki nieruchomościami 
oraz warunkami technicznymi jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie, 

b. wydzielanie działek moşe się odbywać w 
ramach istniejących podziałów własno-
ściowych lub w wyniku zniesienia wła-
sności po uprzednim wykonaniu projek-
tu podziału, 

c. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu (załącznik graficznym 
nr 1 do uchwały), 

d. w kwartale 1 PG/U plan dopuszcza loka-
lizowanie nowych oraz rozbudowę ist-
niejących budynków produkcyjnych i 
gospodarczych, ścianą bez otworów 
okiennych i drzwiowych, bezpośrednio 
w granicy kwartału. 

e. powierzchnia biologicznie czynna terenu 
– min 40% 

f. dla zabudowy produkcyjnej wysokość 
głównej kalenicy od średniego istnieją-
cego poziomu terenu przed głównym 
wejściem do budynku wyznacza się na 
max do 12,0m. 
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g. dla zabudowy usługowej wysokość 
głównej kalenicy od średniego istnieją-
cego poziomu terenu przed głównym 
wejściem do budynku wyznacza się na 
max do12,0m. 

h. obowiązuje zachowanie jednolitej kolo-
rystyki pokrycia dachów dla wszystkich 

obiektów kubaturowych w ramach wy-
dzielonej działki 

i. obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów, max wysokość ogrodzeń 
do 2,2m, 

j. obowiązuje maksymalna ochrona istnie-
jącej zieleni wysokiej. 

 
Ust. 2 

kwartał nr symbol przeznaczenie terenu powierzchnia 

2 PG/U zabudowa produkcyjno – gospodarcza i usługowa 2,19ha 

istniejący zakład przetwórstwa spoşywczego, tereny łąk i nieuşytki 
 

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 2 PG/U plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: obiekty 
produkcyjno – gospodarcze zgodnie z usta-
leniami rozdziału 2, § 81 

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu: 

 zabudowa usługowa, zabudowa miesz-
kaniowa, jednorodzinna, 

 garaşe na samochody osobowe, budynki 
gospodarcze – jako obiekty wolnostoją-
ce, wbudowane lub dobudowane do bu-
dynków mieszkalnych, 

 urządzenia infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych, 

 urządzenia komunikacji, 

 zieleń urządzona, 

 obiekty małej architektury. 

4) adaptację istniejącej zabudowy oraz reali-
zację nowej z zachowaniem następujących 
warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

a. podział na działki budowlane wymaga 
zapewnienia im obsługi komunikacyjnej 
zgodnie z przepisami szczególnymi w 
zakresie gospodarki nieruchomościami 
oraz warunkami technicznymi jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie, 

b. wydzielanie działek moşe się odbywać w 
ramach istniejących podziałów własno-
ściowych lub w wyniku zniesienia wła-

sności po uprzednim wykonaniu projek-
tu podziału, 

c. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu (załącznik graficznym 
nr 1 do uchwały), 

d. powierzchnia biologicznie czynna terenu 
– min 40% 

e. dla zabudowy produkcyjnej i usługowej 
wysokość głównej kalenicy od średniego 
istniejącego poziomu terenu przed 
głównym wejściem do budynku wyzna-
cza się na max do 12,0m. 

f. dla zabudowy usługowej wysokość 
głównej kalenicy od średniego istnieją-
cego poziomu terenu przed głównym 
wejściem do budynku wyznacza się na 
max do12,0m. 

g. obowiązuje zachowanie jednolitej kolo-
rystyki pokrycia dachów dla wszystkich 
obiektów kubaturowych w ramach wy-
dzielonej działki 

h. obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów, max wysokość ogrodzeń 
do 2,2m, 

i. obowiązuje maksymalna ochrona istnie-
jącej zieleni wysokiej. 

j. w przypadku realizacji zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej dla kwartału 
2PG/U obowiązują warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu zawarte w 
ustaleniach w rozdziale 3, § 22, ust. 5. 

 
Ust. 3 

kwartał nr symbol przeznaczenie terenu powierzchnia 

3 ZP zieleń parkowa 2,16ha 

Teren XIX- wiecznego podworskiego parku 
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1. Na terenach oznaczonych w rysunku planu 

symbolami: 3 ZP, plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: park 
podworski objęty prawną ochroną konser-
watorską (wpis do rejestru WKZ nr rej.: 
299/A/85 z dnia 19. 07. 1985r) z adaptacją 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej (istniejące siedlisko); 

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu: 

- prace remontowe i konserwacyjne ist-
niejących obiektów pod warunkiem za-

chowania istniejącej kubatury, po-
wierzchni zabudowy i linii zabudowy, 

- zieleń urządzona, 

- obiekty małej architektury. 

3) zakaz lokalizowania nowej zabudowy 

4) likwidację substandardów technicznych, 
uşytkowych i estetycznych. 

2. Wszelkie działania realizacyjne na terenie 3 ZP 
mogą być prowadzone po uzyskaniu pozytyw-
nej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. 

 
Ust. 4 

kwartał nr symbol przeznaczenie terenu powierzchnia 

4 MN/U zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i usługowa 1,45ha 

tereny łąk 

 

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 4 MN/U plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu: 

 zabudowa handlowo usługowa, usługo-
wa z zakresu kultury, turystyki, gastro-
nomii, zdrowia, oświaty, biur, admini-
stracji, obsługi finansowej, rzemiosła 
usługowego i innej działalności gospo-
darczej nieuciąşliwej dla otoczenia, lub 
których uciąşliwość nie wykracza poza 
granice działki własnej, realizowane jako 
lokale wolnostojące lub wbudowane w 
budynkach mieszkalnych nowych lub w 
ramach adaptacji, przebudowy bądŝ roz-
budowy tych budynków. 

 garaşe na samochody osobowe, budynki 
gospodarcze – jako obiekty wolnostoją-
ce, wbudowane lub dobudowane do bu-
dynków mieszkalnych, 

 urządzenia infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych, 

 urządzenia komunikacji 

 zieleń urządzona 

 obiekty małej architektury. 

3) realizację nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, gospodarczej i usługowej z 
zachowaniem następujących warunków za-
budowy i zagospodarowania terenu: 

a. podział na działki budowlane wymaga 
zapewnienia im obsługi komunikacyjnej 
zgodnie z przepisami szczególnymi w 
zakresie gospodarki nieruchomościami 
oraz warunkami technicznymi jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie, 

b. wydzielanie działek moşe się odbywać w 
ramach istniejących podziałów własno-
ściowych lub w wyniku zniesienia wła-
sności po uprzednim wykonaniu projek-
tu podziału, 

c. minimalna wielkość wydzielonych dzia-
łek inwestycyjnych – 2000m2, 

d. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu (załącznik graficznym 
nr 1 do uchwały), 

e. powierzchnia biologicznie czynna terenu 
– min 50%, 

f. budynki mieszkalne - liczba kondygnacji: 
dwie w tym poddasze uşytkowe, wyso-
kość głównej kalenicy od średniego ist-
niejącego poziomu terenu przed głów-
nym wejściem do budynku wyznacza się 
na max do 12,0m, 

g. budynki gospodarcze - liczba kondygna-
cji: jedna, wysokość głównej kalenicy od 
średniego istniejącego poziomu terenu 
przed głównym wejściem do budynku 
wyznacza się na max do 8,0m, 

h. budynki usługowe - liczba kondygnacji: 
jedna, wysokość głównej kalenicy od 
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średniego poziomu terenu przed głów-
nym wejściem do budynku wyznacza się 
na max do 8,0m, 

i. kąt nachylenia głównych połaci dacho-
wych obiektów kubaturowych w zakresie 
30o – 45o ; 

j. pokrycie dachów na obiektach kubatu-
rowych; dachówka ceramiczna, cemen-
towa lub blacha dachówkowa w kolorze 
naturalnej dachówki lub grafitowym, 

k. obowiązuje zachowanie jednolitej kolo-
rystyki pokrycia dachów dla wszystkich 
obiektów kubaturowych w ramach wy-
dzielonej działki, 

l. przy wystroju elewacji zalecane jest sto-
sowanie materiałów naturalnych, tj. ce-
gły, klinkieru, drewna, kamienia, 

m. obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów betonowych, 

n. obowiązuje maksymalna ochrona istnie-
jącej zieleni wysokiej. 

Rozdział 4 
Zasady obsługi komunikacyjnej  

na obszarze objętym planem 

§ 23. 

1. Plan przewiduje obsługę komunikacyjną ob-
szaru objętego planem w oparciu o istniejące 
drogi gminne oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 
KD/G-D i 32 KD/G-L. 

2. W/w oznaczenia dotyczą dróg o następujących 
parametrach funkcjonalno – technicznych: 

 
Symbol  

na planie 
Nazwa drogi (ulicy) Klasa 

drogi 
Szerokość w liniach  

rozgraniczających (m) 
szer. jezdni (m) 

1 2 3 4 5 

KD/G-D Droga gminna, dojazdowa 
(odcinek do skrzyşowania z 

drogą 32 KD/G-L) 

D 10m 5,0 

32KD/G-L Droga gminna, lokalna 
 nie podlega zmianie planu 

L nie ulega zmianie zgodnie 
z zapisem tekstu planu 
rozdział VIII, § 104, pkt 1 
(uchwalonym uchwałą Nr 
XX/127/2004 Rady Miej-
skiej w Nowym Mieście z 
dnia 8 paŝdziernika 2004r, 
Dz.U. WM Nr 284 z dnia    
22 listopada 2004r.) 

nie ulega zmianie zgodnie 
z zapisem tekstu planu 
rozdział VIII, § 104, pkt 1 
(uchwalonym uchwałą nr 
XX/127/2004 Rady Miej-
skiej w Nowym Mieście z 
dnia 8 paŝdziernika 2004r, 
Dz.U. WM Nr 284 z dnia    
22 listopada 2004r.) 

 
3. Oznaczenie drogi 32 G-L przyjęto zgodnie z 

miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą 
uchwalonym uchwałą nr XX/127/2004 Rady 
Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 8 paŝdzier-
nika 2004r. Dz.U. WM Nr 284 z dnia 22 listopa-
da 2004r. (rysunek planu). 

4. Tereny dróg przylegające do obszaru objętym 
planem stanowią element układu komunika-
cyjnego przewidziany w obowiązującym miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Nowe Miasto nad Pilicą uchwalo-
nym uchwałą nr XX/127/2004 Rady Miejskiej w 
Nowym Mieście z dnia 8 paŝdziernika 2004r. 
Dz.U. WM Nr 284 z dnia 22 listopada 2004r. 
tekst planu: część B, rozdział II, § 7; rozdział III, 
§ 13, ust. 7, ustalenia dla poszczególnych dróg, 
(ulic) § 51) i nie są przedmiotem zmiany planu. 

5. Plan ustala na terenach przylegających do 
skrzyşowań dróg stosowanie naroşnych ścięć 

linii rozgraniczających o wielkości w zaleşności 
od klas krzyşujących się dróg, zgodnie z wa-
runkami technicznymi. 

6. Parametry techniczne dróg winny spełniać 
wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi10. 

7. Ogrodzenia działek budowlanych i innych nie-
ruchomości nie mogą przekraczać wyznaczo-
nych rysunkiem planu (załącznik nr 1 do 
uchwały) linii rozgraniczających dróg. 

Rozdział 5 
Zasady realizacji systemów infrastruktury 

technicznej na obszarze objętym planem 

§ 24. 

Sieci uzbrojenia terenu na obszarze objętym pla-
nem stanowią element systemu infrastruktury 
technicznej przewidziany w obowiązującym miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzenne-
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go gminy Nowe Miasto nad Pilicą, uchwalonym 
uchwałą nr XX/127/2004 Rady Miejskiej w No-
wym Mieście z dnia 8 paŝdziernika 2004r., Dz.U. 
WM Nr 284 z dnia 22 listopada 2004r. (tekst pla-
nu: rozdział VI, § 14 zaopatrzenie w wodę, § 15 
odprowadzenie ścieków, § 16 odprowadzenie 
wód opadowych, § 17 elektroenergetyka, § 18 
zaopatrzenie w ciepło, § 19 zaopatrzenie w gaz, 
§ 20 usuwanie nieczystości, § 21 telekomunikacja, 
nie są przedmiotem zmiany planu. 

Rozdział 6 
Przepisy końcowe 

§ 25. 

Wysokość stawki procentowej słuşącej naliczaniu 
opłaty związanej ze wzrostem wartości nieru-
chomości, określono w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego gminy Nowe Mia-
sto nad Pilicą uchwalonym uchwałą nr 
XX/127/2004 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z 
dnia 8 paŝdziernika 2004r., Dz.U. W.M. Nr 284 z 
dnia 22 listopada 2004r (tekst planu: Część E – 
postanowienia końcowe, § 52). 

Określona wysokość stawki dla terenów połoşo-
nych w granicach planu (załącznik nr 1 do uchwa-
ły) nie ulega zmianie. 

§ 26. 

Plan nie przewiduje tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i uşytkowania terenów. 

§ 27. 

Integralną część uchwały stanowią załączniki: 

nr 1 - załącznik graficzny, rysunek planu w skali 
1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Nowe Miasto nad Pilicą w miejscowości 
Jankowice. 

§ 28. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. 

§ 29. 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 
 
1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środo-

wiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póŝn. zm.), rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre-
ślenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporzą-
dzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 
257, poz. 2573 z póŝniejszymi zmianami) 

2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 92, 
poz. 628) 

3 patrz przypis 1 str. 5 
4 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, 
poz. 747) 

5 Rozporządzenie cytowane w przypisie 1 str. 5 
6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. Nr 92, poz. 880) 
7 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunków posadawiania obiektów budow-
lanych 

8 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568). 

9 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) 

10 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz. 430 z póŝniejszymi zmia-
nami) 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Kacprzyk 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXI/203/2009 

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 
z dnia 23 stycznia 2009r. 

 
Stwierdzenie zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Nowe Miasto nad Pilicą w miejscowości Jankowice – „Folwark”, na obszarze oznaczonym  
na załączniku graficznym nr 1 symbolami od a do l ze studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą, po zapoznaniu się z rozwiązaniami projektowymi, 
przyjętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto w miejscowości Jan-
kowice – „Folwark” stwierdza şe: 
dla obszaru, określonego w załączniku graficznym nr 1 symbolami od a do l, zmiana miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego nie narusza podstawowych funkcji zapisanych w projekcie studium. 
W związku z powyşszym Rada Miejska w Nowym Mieście stwierdza zgodność przyjętych rozwiązań w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości nr 1 symbolami od a do l ze studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Kacprzyk 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXI/203/2009 

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 
z dnia 23 stycznia 2009r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego w miejscowości Jankowice – „Folwark”, na obszarze oznaczonym  

na załączniku graficznym nr 1 symbolami od a do l 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
nr 80 poz. 717) Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą stwierdza, şe: 
w trakcie przeprowadzonej procedury sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Nowe Miasto nad Pilicą Jankowice – „Folwark”, nie wpłynęły uwagi. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Kacprzyk 
 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr XXXI/203/2009 

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 
z dnia 23 stycznia 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleşą do zadań własnych gminy  oraz o zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji, które naleşą do 
zadań własnych gminy: 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 
1592) inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
stanowią zadania własne gminy. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zbigniew Kacprzyk 

 
 


