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UCHWAŁA Nr XLVI/367/09 

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU 

z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obejmującego obszar części wsi Słomczyn. 

Działajņc na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póňniejszymi zmianami ) i na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142, 
poz. 1591 z póňniejszymi zmianami) uchwala się, 
co następuje: 

Częņń A 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Po stwierdzeniu zgodnoņci ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Grójec zatwier-
dzonego uchwałņ Rady Miejskiej w Grójcu 
nr XXVII/213/2000 z dnia 18 grudnia 2000r. 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmujņcego obszar czę-
ņci wsi Słomczyn. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1 ozna-
czone sņ na rysunku planu, stanowiņcym za-
łņcznik graficzny do uchwały: załņcznik nr 1 - 
rysunek planu w skali 1:2000. 

§ 2. 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest: 

1) ņwiadome kształtowanie przestrzeni gminy, 

2) uporzņdkowanie istniejņcego zagospodarowa-
nia przestrzennego i nadanie nowych form 
przestrzennych w strefach publicznych i niepu-
blicznych, 

3) ochrona istniejņcych walorów przyrodniczych, 

4) stworzenie podstaw materialno - prawnych do 
wydawania pozwoleń na budowę, 

5) ochrona interesu publicznego, o znaczeniu 
lokalnym i ponadlokalnym, w zakresie komuni-
kacji, inŊynierii i ochrony ņrodowiska. 

§ 3. 

Integralnymi częņciami uchwały sņ: 

1) rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 2, 
stanowiņcy załņcznik nr 1, 

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiņce załņcznik nr 2, 

3) rozstrzygniecie o sposobie i zasadach finanso-
wania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, stanowiņce załņcznik nr 3. 

§ 4. 

Dla obszaru, którego granice okreņlono w § 1, 
ust. 2 plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów (podstawowe, do-
puszczalne przeznaczenie uzupełniajņce i do-
puszczalne przeznaczenie towarzyszņce) oraz 
linie rozgraniczajņce tereny o róŊnym prze-
znaczeniu podstawowym lub róŊnych zasa-
dach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony ņrodowiska przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 
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5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania poszczególnych 
terenów, w tym: 

a) linie zabudowy, 

b) gabaryty obiektów projektowanych, prze-
budowywanych i rozbudowywanych, 

c) maksymalne wskaňniki intensywnoņci za-
budowy dla nowych realizacji, 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy, 

8) zasady oraz warunki scalania i podziału nie-
ruchomoņci, 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
układu komunikacyjnego oraz systemów in-
frastruktury technicznej, 

10) stawki procentowe wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci z tytułu uchwalenia planu. 

§ 5. 

Następujņce oznaczenia, przedstawione graficzne 
na rysunku planu, o których mowa w § 1, ust. 2 sņ 
ustaleniami obowiņzujņcymi: 

1) granica obszaru objętego planem miejsco-
wym, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŊnym przezna-
czeniu i róŊnych sposobach zagospodarowania 
przestrzennego, 

3) obowiņzujņce linie zabudowy o funkcji pod-
stawowej, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy o funkcji pod-
stawowej, 

5) linie podziału działek – projektowane, 

6) przeznaczenie terenów. 

§ 6. 

Na obszarze objętym niniejszņ uchwałņ plan wy-
odrębnia tereny, będņce przedmiotem postano-
wień ogólnych i szczegółowych, oznaczone sym-
bolami, dla których ustala się następujņce pod-
stawowe przeznaczenie terenu: 

1) tereny usług – U, 

2) tereny sportu i rekreacji – US, 

3) tereny usług turystyki – UT, 

4) tereny handlu – UH, 

5) tereny obiektów produkcyjnych, składów i ma-
gazynów – PS, 

6) tereny zabudowy produkcyjno - usługowej – 
PU, 

7) tereny ulic, placów i wydzielonych ciņgów pie-
szo – jezdnych i pieszych – KDGP, KDZ, KDL, 
KDD, KDW i KDX. 

§ 7. 

Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie - naleŊy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, stanowiņce przepisy gminne, 
obejmujņce obszar okreņlony w § 1 ust. 2 ni-
niejszej uchwały, 

2) uchwale - naleŊy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałę, o ile z jej treņci nie wynika inaczej 

3) rysunku planu - naleŊy przez to rozumień 
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku o 
którym mowa w § 1 ust. 2 i § 3 pkt 1 niniejszej 
uchwały, będņcych integralnym załņcznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały 

4) obszarze - naleŊy przez to rozumień prze-
strzeń okreņlonņ granicami opracowania pla-
nu o których mowa w § 1, ust. 2, 

5) terenie - naleŊy przez to rozumień najmniejszņ 
wydzielonņ jednostkę ustaleń planu, ozna-
czonņ numerem i symbolem literowym, 
ograniczonņ liniami rozgraniczajņcymi, dla 
której ustalono w planie postanowienia 
szczegółowe, 

6) wyodrębnione tereny na rysunku planu ozna-
cza się wg następujņcej zasady: 

 

Numer terenu Przeznaczenie podstawowe 

8 PU 

 

a) cyfra arabska okreņla kolejny numer wy-
odrębnionego terenu, dla którego sformu-
łowano szczegółowe warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu zawarte w Roz-
dziale II, 

b) duŊe litery okreņlajņ przeznaczenie pod-
stawowe terenów wg ustaleń zawartych w 
Rozdziale II; 

7) działce budowlanej - naleŊy przez to rozumień 
nieruchomoņń gruntowņ lub działkę gruntu, 
której wielkoņń, cechy geometryczne, dostęp 
do drogi publicznej lub wyznaczonej drogi 
wewnętrznej oraz wyposaŊenie w urzņdzenia 
infrastruktury technicznej spełniajņ wymogi 
realizacji obiektów budowlanych, wynikajņce 
z odrębnych przepisów, 
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8) wtórnym podziale działki - naleŊy przez to 

rozumień taki geodezyjny podział terenu lub 
poszczególnych działek, w wyniku którego 
kaŊda z nowopowstałych działek będzie speł-
niań warunki zagospodarowania i uŊytkowa-
nia, zgodne z ustaleniami planu; 

9) froncie działki - naleŊy przez to rozumień wy-
miar liniowy mierzony w granicy działki z 
przestrzeniņ publicznņ lub wyznaczonņ drogņ 
wewnętrznņ; 

10) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez 
to rozumień okreņlony w planie rodzaj prze-
znaczenia, które obejmuje nie mniej niŊ 70% 
powierzchni ogólnej budynków zlokalizowa-
nych na poszczególnych działkach w danym 
terenie, 

11) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniajņ-
cym - naleŊy przez to rozumień okreņlone ro-
dzaje przeznaczenia, inne niŊ podstawowe, 
które obejmuje nie więcej niŊ 30% po-
wierzchni ogólnej budynków zlokalizowanych 
na poszczególnych działkach w danym tere-
nie, 

12) obiektach i urzņdzeniach towarzyszņcych – 
naleŊy przez to rozumień elementy wyposa-
Ŋenia zabudowy i urzņdzenia terenu, które 
wzbogacajņ i nierozłņcznie towarzyszņ prze-
znaczeniu podstawowemu i uzupełniajņcemu 
jak: ciņgi komunikacyjne i dojazdy, zieleń i 
elementy małej architektury, budynki gospo-
darcze i garaŊe oraz urzņdzenia infrastruktury 
dla potrzeb lokalnych, w tym stacje transfor-
matorowe, o ile przepisy szczegółowe nie 
mówiņ inaczej, 

13) adaptacji - naleŊy przez to rozumień budynki 
istniejņce dopuszczone do zachowania, 

14) przebudowie - naleŊy przez to rozumień bu-
dynki, w których przeprowadza się działania 
dokonywane głównie w ramach istniejņcej 
bryły budynku, zmieniajņce przede wszystkim 
wnętrza brył, 

15) rozbudowie – naleŊy przez to rozumień dzia-
łania w budynkach istniejņcych, w których 
powiększa się powierzchnię zabudowy, oraz 
działania majņce na celu dostosowanie obiek-
tu do aktualnie obowiņzujņcych przepisów 
budowlanych, 

16) nadbudowie – naleŊy przez to rozumień bu-
dynki istniejņce, w których powiększa się ich 
wysokoņń, 

17) wymianie – naleŊy przez to rozumień nowo-
realizowane budynki, których lokalizacja jest 
identyczna jak budynku wyburzanego, 

18) modernizacji – naleŊy przez to rozumień dzia-
łania usprawniajņce funkcjonowanie infra-
struktury technicznej i układu komunikacyj-
nego, 

19) uciņŊliwoņci obiektów i urzņdzeń - naleŊy 
przez to rozumień takie oddziaływanie na 
ņrodowisko, które w jakikolwiek niekorzystny 
sposób wpływa na zasoby ņrodowiska i jego 
podstawowe elementy tj. wodę, powietrze, 
powierzchnię ziemi, glebę i zasoby wód po-
wierzchniowych, szatę roņlinnņ, klimat aku-
styczny itp. a poņrednio na standardy prze-
bywania w ņrodowisku ludzi i zwierzņt, 

20) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy 
przez to rozumień linię zabudowy z zakazem 
przekraczania jej obiektami kubaturowymi, za 
wyjņtkiem stacji transformatorowych i bu-
dynków portierni przy bramach wjazdowych 
w terenach zabudowy produkcyjno - usługo-
wej oraz sytuacji okreņlonych w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów, 

21) powierzchni biologicznie czynnej - naleŊy 
przez to rozumień powierzchnię biologicznie 
czynnņ okreņlonņ w Rozporzņdzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadań budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. poz. 690 
wraz z póňniejszymi zmianami). Parametr ten 
odnoszņcy się do terenu w przypadku wtór-
nego jego podziału na nowe działki budowla-
ne naleŊy stosowań do kaŊdej nowej działki 
osobno, 

22) Rekultywacji powierzchni ziemi – naleŊy przez 
to rozumień przywrócenie zanieczyszczonej 
gleby lub ziemi do stanu wymaganego stan-
dardami jakoņci, oraz przywrócenie natural-
nego ukształtowania terenu jeŊeli podlegało 
niekorzystnym przekształceniom. Według 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony ņrodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 
2008 nr 25, poz. 150 ze zmianami), 

23) intensywnoņci zabudowy – naleŊy przez to 
rozumień podstawowy parametr oceny efek-
tywnego wykorzystania terenów wyraŊajņcy 
się wskaňnikiem intensywnoņci zabudowy 
brutto w postaci wzoru: I = Po/T, gdzie: 

Po - suma powierzchni wszystkich kondygna-
cji naziemnych liczona w zewnętrznym obry-
sie murów bez uwzględniania balkonów, log-
gi i tarasów, 

T - powierzchnia odpowiednio terenu lub 
działki objętego projektem zagospodarowa-
nia. Parametr ten odnoszņcy się do terenu w 
przypadku wtórnego jego podziału na nowe 
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działki budowlane naleŊy stosowań dla kaŊdej 
nowej działki osobno, 

24) zabudowie przemysłowej – naleŊy przez to 
rozumień rodzaj zabudowy zwiņzanej z wy-
twórczoņciņ o wysokiej intensywnoņci, w za-
kresie okreņlonym przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

25) zorganizowanej działalnoņci inwestycyjnej – 
naleŊy przez to rozumień realizację zabudowy 
prowadzonņ w oparciu o projekt zagospoda-
rowania (realizacyjny), obejmujņcy całe, wy-
znaczone w tym celu, w planie tereny. 

Częņń B 
Ustalenia planu 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne dla całego obszaru 

§ 8. 

Plan ustala następujņce warunki w zakresie 
ochrony ņrodowiska przyrodniczego: 

1. Plan ustala zakaz: 

1) Realizacji przedsięwzięń mogņcych zawsze 
znaczņco oddziaływań na ņrodowisko w 
rozumieniu ustawy z dnia 3 paňdziernika 
2008r. o udostępnieniu informacji o ņro-
dowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie ņrodowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na ņrodowisko. 

2) Lokalizowania nowych obiektów budow-
lanych na terenach przeznaczonych do za-
budowy, a nie wyposaŊonych w podsta-
wowņ sień infrastruktury(wodociņgi, ener-
gia elektryczna) przed wykonaniem tej in-
frastruktury. 

3) Budowy indywidualnych oczyszczalni 
ņcieków, z wyjņtkiem urzņdzeń do wstęp-
nego oczyszczania ņcieków, z których ņcie-
ki zostanņ odprowadzone do sieci kanali-
zacji sanitarnej. 

4) Odprowadzania wód opadowych i rozto-
powych mogņcych zawierań zanieczysz-
czenia do kanalizacji deszczowej bez ich 
uprzedniego oczyszczenia z osadów i sub-
stancji ropopochodnych. 

5) Likwidowania i niszczenia zadrzewień 
ņródpolnych, przydroŊnych jeŊeli nie wy-
nikajņ one z koniecznoņci zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

6) Wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcajņcych rzeňbę terenu, 

7) Emisji do powietrza zanieczyszczeń ponad 
dopuszczalne normy. 

8) Prowadzenia działalnoņci gospodarczej, w 
szczególnoņci która poprzez emisję sub-
stancji i energii, dotyczņcej wytwarzania 
hałasu, wibracji, promieniowania, zanie-
czyszczania powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych, wykracza 
poza granice działki lub działek, do których 
inwestor posiada tytuł prawny. 

9) Likwidacji istniejņcych rowów otwartych, 
bez uzgadniania z odpowiednimi słuŊbami 
i organami właņciwymi ds. gospodarki 
wodnej i bez zapewnienia odpływu wód 
opadowych z terenu. 

10) Składowania wszelkich odpadów niebez-
piecznych w granicach obszaru objętego 
planem miejscowym. 

Zakazy okreņlone w ust. 1 nie dotyczņ za-
dań realizowanych na rzecz obronnoņci i 
bezpieczeństwa państwa oraz inwestycji 
realizujņcych cele publiczne z zakresu ko-
munikacji i infrastruktury technicznej. 

2. Plan ustala nakaz: 

1) Maksymalnņ ochronę terenów zieleni, 
zwłaszcza istniejņcego drzewostanu i za-
drzewień, spełniajņcych wiele funkcji eko-
logicznych oraz maksymalne nasycenie 
zieleniņ (zadrzewienia przydroŊne, zakrze-
wienia). Zachowanie i pomnaŊanie zaso-
bów zieleni wysokiej w obrębie zabudowy 
przemysłowej i usługowej oraz wzdłuŊ 
szlaków komunikacyjnych, w składzie ga-
tunkowym szpalerów drzew powinny do-
minowań gatunki odpowiednie dla siedli-
ska rodzimego. 

2) W przypadku niezbędnej wycinki drzew, 
wprowadzenie nasadzeń rekompensujņ-
cych. 

3) Ochrony akustycznej, która będzie reali-
zowana z obowiņzujņcymi przepisami 
szczegółowymi i odrębnymi. 

4) Ochrony i rekultywacji ziemi i gleby, która 
będzie realizowana zgodnie z obowiņzujņ-
cymi przepisami szczegółowymi i odręb-
nymi. Obowiņzany do rekultywacji powi-
nien, z uzgodniń jej warunki z organem 
ochrony ņrodowiska. 

5) Wprowadzenia zieleni urzņdzonej, towa-
rzyszņcej terenom przemysłowym (budyn-
ki produkcyjne, magazyny, hurtownie, bu-
dynki administracyjno – biurowe, obiekty 
usługowe w tym dla komunikacji, stacje 
paliw), gdzie minimalna powierzchnia bio-
logicznie czynna wynosiń będzie 20% wy-
dzielonego terenu. Dla obszarów zabudo-
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wy usługowej (gastronomii, hotelarstwo, 
kultura, rekreacja) nie mniej niŊ 30% po-
wierzchni biologicznie czynnej. Na tere-
nach usług sportu równieŊ nie mniej niŊ 
30% powierzchni biologicznie czynnej. 

6) Odprowadzania ņcieków deszczowych i 
roztopowych: 

 z terenów ulic – zgodnie z ich syste-
mem odwodnienia, 

 z dachów budynków – do gruntu lub do 
kanalizacji deszczowej, względnie sto-
sujņc indywidualne systemy odwod-
niania. 

 z placów utwardzonych – stosujņc in-
dywidualne, bezpieczne dla ņrodowi-
ska, rozwiņzania odwadniajņce. 

7) Prowadzenia gospodarki odpadami byto-
wymi, zgodnie z planem gospodarki od-
padami dla tego terenu, w tym gromadze-
nie odpadów bytowych w pojemnikach i 
organizowanie ich okresowego wywozu 
na wysypisko odpadów komunalnych. 

8) Gospodarowania odpadami technologicz-
nymi i ich unieszkodliwianie – zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 

9) W przypadku nowej realizacji, rozbudowy, 
przebudowy na terenie inwestycji, dla któ-
rych wymagane będzie wykonanie raportu 
oddziaływania na ņrodowisko, plan ustala 
obowiņzek eliminowania wskazanego w 
raporcie ujemnego wpływu technicznymi 
lub technologicznymi sposobami, a jeŊeli 
to jest niemoŊliwe, obowiņzek odstņpienia 
od inwestycji. 

10) Sukcesywnego zastępowania paliwa sta-
łego innymi, bez emisyjnymi lub nisko-
emisyjnymi noņnikami energii, a w przy-
padku nowych inwestycji zastosowanie 
jedynie ekologicznych noņników energii. 

§ 9. 

Plan ustala następujņce warunki w zakresie 
ochrony dóbr kultury i krajobrazu kulturowego: 

1. Przedmiotem ochrony konserwatorskiej sņ 
wszystkie rozpoznane i nierozpoznane stano-
wiska archeologiczne. 

2. Wszelkie prace ziemne naruszajņce strukturę 
gruntu poniŊej miņŊszoņci warstwy ornej w ob-
szarach, o których mowa w pkt 1, naleŊy pro-
wadziń w uzgodnieniu i za pozwoleniem WKZ.  

3. O wszelkich znaleziskach archeologicznych, 
dokonanych w trakcie prowadzenia prac ziem-
nych i budowlanych, naleŊy powiadomiń słuŊ-
by ochrony zabytków, przerywajņc prace i za-

bezpieczajņc znalezisko, a takŊe zapewniajņc 
nadzór archeologiczny. 

§ 10. 

Plan wyznacza następujņce tereny przeznaczone 
na cele publiczne: 

1. Tereny komunikacji: 

1) tereny ulic głównych, zbiorczych, lokalnych 
i dojazdowych - oznaczonych odpowiednio 
symbolami: KDGP, KDZ, KDL, KDD i KDW; 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 plan 
ustala następujņce zasady zagospodarowania, 
wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych: 

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni dróg i chodników oraz zago-
spodarowanie terenu w sposób umoŊli-
wiajņcy bezkolizyjne korzystanie dla osób 
z dysfunkcjņ narzņdu ruchu zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami, 

2) nakaz realizacji wszystkich elementów za-
gospodarowania korytarzy drogowych tj; 
jezdni, chodników, ņcieŊek rowerowych, 
pasów zieleni wraz z nasadzeniami zieleni 
wysokiej, oņwietlenia oraz miejsc posto-
jowych, przed przystņpieniem do realizacji 
inwestycji na terenie sņsiadujņcym z kory-
tarzem drogowym. 

3) nakaz zróŊnicowania poziomów poszcze-
gólnych elementów zagospodarowania 
wewnņtrz korytarzy drogowych, szczegól-
nie obniŊenia pasów jezdni w stosunku do 
pozostałych elementów posadzki i wydzie-
lenia ich krawęŊnikami, 

4) nakaz realizacji nasadzeń zieleni wysokiej 
po obydwu stronach drogi w iloņci 2,5 
drzewa na kaŊde 10,0m drogi, wysokoņń 
całkowita drzew docelowo nie moŊe prze-
kraczań 6,0m. 

5) nakaz realizacji nasadzeń zieleni wysokiej 
wg schematów nasadzeń zieleni wysokiej 
dla dróg KDW i KDD zgodnie z rysunkiem 
planu, o którym mowa w § 1, ust. 2: z za-
strzeŊeniem, Ŋe kaŊdy ze schematów moŊ-
na stosowań na odcinku drogi nie dłuŊ-
szym niŊ 120m i nie krótszym niŊ 30m. 

6) W przypadku realizacji parkingów naleŊy 
przewidzień powierzchnię biologicznie 
czynnņ obsadzonņ zieleniņ parterowņ i 
wysokņ w powierzchni 1 stanowiska po-
stojowego: na kaŊde 5 stanowisk postojo-
wych. Powierzchnia ta musi byń równo-
miernie rozplanowana w terenie. Maksy-
malna liczba stanowisk postojowych w 
jednym szeregu, nie rozdzielonych tere-
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nem biologicznie czynnym nie moŊe prze-
kraczań 8 st. 

7) moŊliwoņń lokalizacji na terenach, o któ-
rych mowa w ust. 1, pkt 1, a poza pasem 
jezdnym, obiektów o funkcji małej archi-
tektury (ławki, słupy ogłoszeniowe, rekla-
my o powierzchni nie większej niŊ 
1,2mx1,5m), zieleni urzņdzonej, przystan-
ków komunikacji zbiorowej, pasów posto-
jowych, miejsc parkingowych ogólnodo-
stępnych, urzņdzeń zwiņzanych z utrzy-
maniem i eksploatacjņ dróg oraz urzņdzeń 
infrastruktury technicznej pod warunkiem 
nienaruszania wymagań okreņlonych w 
odrębnych przepisach dotyczņcych dróg 
publicznych, a takŊe uzyskania zgody za-
rzņdcy dróg, 

8) nakaz realizacji ogrodzenia terenu przed 
przystņpieniem do realizacji inwestycji, 

9) nakaz lokalizowania ogrodzeń terenów 
bezpoņrednio w liniach rozgraniczajņcych 
ulic, 

10) zakaz lokalizacji przy granicy z przestrzeniņ 
publicznņ ogrodzeń z wypełnieniem z pre-
fabrykatów betonowych (pełnych i aŊuro-
wych) oraz lokalizacji ogrodzeń pełnych, 

11) obowiņzek wykonania ogrodzeń o tej sa-
mej wysokoņci wzdłuŊ kaŊdej z ulic o mak-
symalnej wysokoņci 1,6m, w tym wyso-
koņń podmurówki do 40cm, chyba, Ŋe 
przepisy szczegółowe stanowiņ inaczej, 

12) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
usługowo – handlowych. 

§ 11. 

Plan ustala następujņce zasady kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) obowiņzek rozwiņzania potrzeb parkingowych 
wynikajņcych ze sposobu uŊytkowania działki 
lub zespołu działek w granicach nieruchomoņci 
objętych inwestycjņ, z uwzględnieniem wskaň-
ników okreņlonych w § 14, ust. 12, z wyłņcze-
niem terenu znajdujņcego się w liniach rozgra-
niczajņcych dróg, 

2) obowiņzek uzgodnienia z właņciwym zarzņdcņ 
drogi kaŊdorazowego nowego włņczenia do 
podstawowego układu ulic, 

3) obowiņzek uwzględnienia w obiektach nowo-
projektowanych, na terenach do zabudowy o 
funkcji uŊytecznoņci publicznej, stosownych 
przedsięwzięń w zakresie obrony cywilnej, 

 

 

4) obowiņzek uzgodnienia zakresu adaptacji ist-
niejņcych obiektów uŊytecznoņci publicznej 
oraz zakładów pracy, szczególnie zlokalizowa-
nych wzdłuŊ głównych ciņgów komunikacyj-
nych, na potrzeby obrony cywilnej z właņci-
wym organem obrony cywilnej, 

5) obowiņzek gromadzenia odpadów stałych w 
pojemnikach w granicach działek i ich usuwa-
nia w systemie oczyszczania stosowanym w 
gospodarce komunalnej gminy. 

§ 12. 

Plan ustala następujņce warunki w zakresie po-
działu i scalania istniejņcych działek: 

1) działki budowlane, powstałe w wyniku wtórne-
go podziału lub połņczenia działek na zasadzie 
dobrowolnej zgody właņcicieli muszņ mień za-
pewnionņ obsługę komunikacyjnņ kołowņ 
zgodnņ z ustaleniami planu oraz zgodnie z 
przepisami dotyczņcymi gospodarki nierucho-
moņciami, 

2) w przypadku braku bezpoņredniego dostępu 
do drogi publicznej, podział wtórny jest moŊli-
wy po ustanowieniu słuŊebnoņci drogowej, 
zgodnie z przepisami dotyczņcymi gospodarki 
nieruchomoņciami, 

3) plan ustala podział na działki zgodnie z rysun-
kiem planu lub wg zasad ustaleń szczegóło-
wych dla poszczególnych terenów, dot. wielko-
ņci działki, plan dopuszcza korektę granic dzia-
łek wyznaczonych na załņczniku graficznym do 
10%, 

4) na terenach, dla których nie ustalono podziału 
na działki na rysunku planu, nowe granice po-
działu na działki budowlane muszņ byń prowa-
dzone pod kņtem zbliŊonym do 90º w stosunku 
do linii rozgraniczajņcej drogi, 

5) wielkoņń nowych wydzielonych działek budow-
lanych powinna byń dostosowana do rodzaju 
zabudowy przy załoŊeniu, Ŋe: 

a) dla działek przeznaczonych pod zabudowę 
przemysłowo - usługowņ nie moŊe byń 
mniejsza niŊ 50 000m2, 

b) front działki (granica z przestrzeniņ pu-
blicznņ) lub szerokoņń krótszego boku nowo 
wydzielonej działki budowlanej musi mień 
dla działek przeznaczonych pod zabudowę 
przemysłowo - usługowņ minimum 100,0m, 

c) dla wydzielenia działek pod stacje transfor-
matorowe wnętrzowe nie obowiņzujņ usta-
lenia pkt 2, to znaczy plan dopuszcza podział 
na działki zgodnie z granicami terenów o 
róŊnym przeznaczeniu i sposobie zagospo-
darowania. 
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§ 13. 

Plan ustala zakaz: 

1) rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejņ-
cych fragmentów budynków wystajņcych poza 
nieprzekraczalne linie zabudowy, dopuszcza się 
jedynie ich modernizację i remont, 

2) budowy budynków gospodarczych i garaŊo-
wych przy granicy działki z przestrzeniņ pu-
blicznņ 

3) w pozostałych przypadkach plan dopuszcza 
wznoszenie budynków gospodarczych i garaŊy, 
zlokalizowanych przy granicy z działkņ sņsied-
niņ. 

§ 14. 

Plan ustala następujņce zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji: 

1. Plan ustala system ulic ogólnodostępnych, 
obsługujņcych obszar planu, w skład którego 
wchodzņ drogi (ulice) klasy: głównej przelo-
towej, zbiorczej, lokalnej, dojazdowej oraz 
drogi wewnętrzne ogólnodostępne, okreņlo-
ne na rysunku planu, o którym mowa w § 1, 
ust. 2, 

2. Plan wyznacza tereny ulic (dróg) - KD z pod-
stawowym przeznaczeniem pod utrzymanie, 
modernizację i realizację dróg (ulic) oraz 
urzņdzeń zwiņzanych z ich obsługņ, oznaczo-
ne na rysunku planu, o którym mowa w § 1, 
ust. 2: 

1) KDGP - drogi ( ulice ) główne ruchu przy-
ņpieszonego „GP” 

2) KDZ - drogi ( ulice ) zbiorcze „Z” 

3) KDL - drogi ( ulice ) lokalne „L” 

4) KDD - drogi (ulice ) dojazdowe „D” 

5) KDW - drogi ( ulice ) wewnętrzne ogólno-
dostępne „W” 

dla których szczegółowe ustalenia okre-
ņlono w częņci dotyczņcej szczegółowych 
ustaleń dla układu komunikacyjnego. 

3. Plan ustala podział dróg publicznych ze 
względów funkcjonalnych i technicznych na 
klasy: „GP” – główna ruchu przyņpieszonego, 
„Z” - zbiorcza, „L” - lokalna, „D” – dojazdowa 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami zawar-
tymi w Rozporzņdzeniu Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadań drogi publiczne i ich usy-
tuowanie. Parametry techniczne poszczegól-
nych klas dróg (ulic) powinny spełniań wy-
mogi zawarte w w/w rozporzņdzeniu. 

4. Plan ustala linie zabudowy dla poszczegól-
nych klas ulic (dróg) na terenach nie zainwe-
stowanych: 

1) Z - 6 – 10m od projektowanej linii rozgra-
niczajņcej, 

2) L, D – 6m od projektowanej linii rozgrani-
czajņcej 

3) GP – 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni. 

5. Plan dopuszcza w obrębie terenów zainwe-
stowanych, mniejsze szerokoņci pasów ulicz-
nych (drogowych) w liniach rozgraniczajņ-
cych, niŊ podane w tabeli dotyczņcej szczegó-
łowych ustaleń komunikacyjnych, pod wa-
runkiem, gdy uzasadniajņ to trudne warunki 
terenowe, istnieje moŊliwoņń wzajemnego 
rozmieszczenia elementów przekroju po-
przecznego ulicy oraz urzņdzeń infrastruktury 
technicznej, odwodnienia drogi (ulicy) i jej 
wysokoņciowego rozwiņzania. 

6. Plan ustala: 

1) dostępnoņń komunikacyjnņ ograniczonņ 
do skrzyŊowań z drogi krajowej oraz pełnņ 
dostępnoņń komunikacyjnņ do terenów i 
działek na obszarze z dróg i ulic okreņlo-
nych niniejszym planem (zbiorczych, lo-
kalnych, dojazdowych i wewnętrznych), 
przylegajņcych do poszczególnych tere-
nów i działek, o ile ustalenia niniejszego 
planu, zawarte w ustaleniach szczegóło-
wych do komunikacji nie stanowiņ inaczej, 

2) dopuszcza się moŊliwoņci realizacji skrzy-
Ŋowania drogi krajowej KDGP z drogņ po-
wiatowņ 1KDL, 

3) plan ustala zasadę lokalizowania, wyma-
ganej dla obsługi poszczególnych funkcji, 
iloņci miejsc postojowych dla samocho-
dów w granicach własnych działek, poza 
podstawowymi pasami ruchu ulicy obsłu-
gujņcej. 

7. W ramach pasów drogowych ulic klasy zbior-
czej, lokalnej, dojazdowej i wewnętrznych 
ogólnodostępnych ustala się koniecznoņń re-
alizacji wyodrębnionych ņcieŊek rowerowych 
wg zapotrzebowania; minimalna szerokoņń 
ņcieŊki jednokierunkowej = 1,5m, dwukierun-
kowej = 2,0m; dopuszcza się realizację ņcieŊek 
łņcznie z chodnikami i w bezpoņrednim sņ-
siedztwie jezdni poza terenami zabudowy; 
szczegółowe ustalenie lokalizacji w porozu-
mieniu z zarzņdcņ drogi, ulicy. 

8. Plan ustala na skrzyŊowaniach dróg (ulic) 
stosowanie naroŊnych ņcięń linii rozgranicza-
jņcych zgodnie z rysunkiem planu stanowiņ-
cym załņcznik nr 1 do uchwały, o wielkoņci 
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w zaleŊnoņci od klas krzyŊujņcych się dróg – 
ulic, zgodnie z warunkami technicznymi, nie 
mniejsze jednak niŊ 5m x 5m. W obrębie trój-
kņtnego poszerzenia pasa drogowego obo-
wiņzuje zachowanie pola widocznoņci. 

9. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w 
obrębie linii rozgraniczajņcych ulicy (drogi), 
plan zakazuje lokalizacji nowych budynków i 
urzņdzeń nie zwiņzanych z gospodarkņ dro-
gowņ lub potrzebami ruchu drogowego; do-
puszcza się lokalizację zieleni, urzņdzeń ko-
munikacyjnych zwiņzanych z obsługņ ruchu, 
a w szczególnoņci: przystanków komunikacji 
zbiorowej, zatok postojowych, o ile szerokoņń 
w liniach rozgraniczajņcych jest wystarczajņ-
ca do rozplanowania wszystkich elementów 
przekroju poprzecznego zakładanej klasy uli-
cy, urzņdzeń zwiņzanych z utrzymaniem i 
eksploatacjņ tras oraz urzņdzeń infrastruktury 
technicznej pod warunkiem nienaruszania 
wymagań okreņlonych w odrębnych przepi-
sach dotyczņcych dróg publicznych, a takŊe 
uzyskania zgody zarzņdcy dróg. 

10. Ogrodzenia działek budowlanych i innych 
nieruchomoņci nie mogņ przekraczań wyzna-
czonych linii rozgraniczajņcych dróg ( ulic), 
z zastrzeŊeniem ust. 4. 

11. Plan ustala: 

1) pełnņ dostępnoņń komunikacyjnņ do tere-
nów i działek obszaru objętego planem z 
dróg okreņlonych niniejszym planem (lo-
kalnych i dojazdowych), przylegajņcych do 
poszczególnych terenów i działek, o ile 
ustalenia niniejszego planu, zawarte w 
ustaleniach szczegółowych do komunikacji 
nie stanowiņ inaczej, 

2) plan ustala, zasadę lokalizowania, wyma-
ganej dla obsługi poszczególnych funkcji, 
iloņci miejsc postojowych dla samocho-
dów w granicach własnych działek, poza 
podstawowymi pasami ruchu ulicy obsłu-
gujņcej. 

12. Plan ustala następujņce wskaňniki wyposaŊe-
nia terenów budowlanych w miejsca posto-
jowe dla samochodów: 

1) w terenach: zabudowy usługowej oraz za-
budowy techniczno produkcyjnej - mini-
mum: 

a) dla obiektów handlowych - jedno sta-
nowisko na kaŊde 20m2 powierzchni 
uŊytkowej, 

b) dla zakładów produkcyjnych - 40 miejsc 
na 100 zatrudnionych, 

c) dla obiektów administracyjnych - 7 sta-
nowisk na kaŊde 100m2 powierzchni 
uŊytkowej, 

d) dla obiektów uŊytecznoņci publicznej w 
tym obiektów sportowych i turystyczno 
– rekreacyjnych – 1 stanowisko na 
2 miejsca przeznaczone dla widzów 
(w tym miejsca siedzņce i stojņce) 

e) dla obiektów turystyczno – rekreacyj-
nych – 1 stanowisko postojowe na kaŊ-
de 2 miejsca przeznaczone dla goņci. 

13. W sytuacjach uzasadnionych, przy realizacji 
obiektów o funkcji uŊytecznoņci publicznej, 
dopuszcza się realizację chodników i zatok 
postojowych w ramach pasów przyulicznych 
(przy ulicach, dojazdach i dojņciach) w tere-
nach okreņlonych liniami rozgraniczajņcymi 
ulic a liniņ zabudowy, przy zachowaniu moŊ-
liwoņci zabudowy działek budowlanych usta-
lonych niniejszym planem. 

§ 15. 

Plan ustala następujņce zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę: 

1) plan ustala jako podstawowe ňródło zaopatrze-
nia w wodę poprzez układ sieci wodociņgowej 
i rozbiorczej rozprowadzajņcej wodę po obsza-
rze. 

2) plan ustala, w okresie perspektywy, dalszy 
rozwój sieci wodociņgowej, w stopniu zapew-
niajņcym dostęp do dobrej jakoņci wody dla 
wszystkich uŊytkowników. 

3) plan ustala budowę sieci wodociņgowej reali-
zowanņ w liniach rozgraniczajņcych dróg z do-
puszczeniem przebiegu poza liniami rozgrani-
czajņcymi dróg, pod warunkiem zapewnienia 
słuŊebnoņci gruntowej dla tej sieci. 

4) plan nie przewiduje budowy nowych ujęń wo-
dy jako uzupełnienie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę plan dopuszcza, przejņciowo lub doce-
lowo: własne ňródła wody w zakładach i obiek-
tach produkcyjnych i usługowych korzystajņ-
cych ze ňródeł o dobrej jakoņci wody i wystar-
czajņcej wydajnoņci. 

§ 16. 

Plan ustala następujņce zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu odprowadzenia ņcie-
ków sanitarnych i przemysłowych: 

1) podstawowym miejscem odprowadzenia ņcie-
ków sanitarnych i przemysłowych będzie 
oczyszczalnia ņcieków sanitarnych połoŊona 
poza obszarem objętym planem. 
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2) odprowadzenie ņcieków poprzez rozbudowę 

istniejņcych lub budowę nowych układów sie-
ciowych i przepompowni ņcieków, umoŊliwia-
jņcych transport ņcieków sanitarnych do 
oczyszczalni ņcieków od wszystkich uŊytkowni-
ków obszaru opracowania, 

3) budowę sieci kanalizacyjnej realizowanņ w 
liniach rozgraniczajņcych dróg z dopuszcze-
niem przebiegu, w uzasadnionych przypad-
kach, poza liniami rozgraniczajņcymi dróg, pod 
warunkiem zapewnienia słuŊebnoņci gruntowej 
dla tej sieci, 

4) ņcieki odprowadzane do kanalizacji komunal-
nej spełniań muszņ warunki obowiņzujņcych w 
tym zakresie przepisów; ņcieki technologiczne 
muszņ byń podczyszczane z zanieczyszczeń 
przemysłowych (metale cięŊkie, cyjanki, fenole, 
tłuszcze, duŊa iloņń zawiesin, itp.) w granicach 
własnych lokalizacji, 

5) plan dopuszcza gromadzenie ņcieków w 
szczelnych zbiornikach bezodpływowych i 
okresowe wywoŊenie do punktu zlewnego na 
komunalnej oczyszczalni ņcieków. 

§ 17. 

Plan ustala następujņce zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu odprowadzenia ņcie-
ków deszczowych: 

1) odprowadzenie wód opadowych do istniejņcej 
sieci wód deszczowych lub nowo wybudowa-
nych układów sieciowych, 

2) odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub 
istniejņcych cieków naturalnych i rowów, 

3) ujmowanie wód opadowych z powierzchni i 
terenów, z których spływ stanowiń moŊe za-
groŊenie dla ņrodowiska przyrodniczego (par-
kingi, tereny przemysłowo – magazynowe itp.) 
w lokalne systemy kanalizacji deszczowej w 
tym zbiorników retencyjnych w granicach wła-
snych lokalizacji a następnie oczyszczanie ich z 
piasku, zawiesin i substancji ropopochodnych, 
przed wprowadzeniem do odbiornika, 

4) jakoņń wód opadowych odprowadzanych do 
wód powierzchniowych lub do gruntu spełniań 
musi wymagania obowiņzujņcych w tym za-
kresie przepisów. 

§ 18. 

Plan ustala następujņce zasady budowy, rozbu-
dowy i modernizacji, systemu zaopatrzenia w 
energię elektrycznņ: 

1) jako podstawowe ňródło zasilania w energię 
elektrycznņ głównņ stację zasilajņcņ - GPZ 
110/15kV w Grójcu. 

2) jako zasadę zasilania w energię elektrycznņ - 
zasilanie z istniejņcej i projektowanej sieci 
napowietrzno – kablowej ņredniego napięcia 
15kV i niskiego napięcia 0,4kV; 

3) bezpoņredni dosył energii elektrycznej do 
poszczególnych odbiorców poprzez przyłņcza 
elektroenergetyczne niskiego napięcia oraz 
poprzez przyłņcza elektroenergetyczne ņred-
niego napięcia w przypadkach, gdy pojedyn-
czy odbiorca (podmiot gospodarczy) wymaga 
zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej 
uzasadniajņcego budowę stacji transformato-
rowo – rozdzielczej 15/0,4kV wyłņcznie dla 
własnych potrzeb, 

4) budowę, przebudowę i modernizację sieci 
oraz budowę urzņdzeń elektroenergetycznych 
prowadzonņ w uzgodnieniu z właņciwym Za-
kładem Energetycznym, 

5) budowę liniowych odcinków sieci ņredniego i 
niskiego napięcia realizowanņ w liniach roz-
graniczajņcych dróg, 

6) plan dopuszcza: 

a) moŊliwoņń przebiegu napowietrznych sieci 
ņredniego i niskiego napięcia poza liniami 
rozgraniczajņcymi dróg, pod warunkiem 
zapewnienia słuŊebnoņci gruntowej dla tej 
sieci, 

b) lokalizowanie stacji transformatorowo - 
rozdzielczych słupowych 15/0,4kV w li-
niach rozgraniczajņcych dróg, 

c) lokalizowanie nowych stacji transformato-
rowo - rozdzielczych 15/0,4kV wnętrzo-
wych, kontenerowych i słupowych naleŊy 
realizowań poza liniami rozgraniczajņcymi 
dróg (ulic); dopuszcza się moŊliwoņń reali-
zacji stacji transformatorowo – rozdziel-
czych 15/0,4kV wbudowanych w obiekty 
kubaturowe. 

7) lokalizacja nowoprojektowanych projektowa-
nych stacji transformatorowo – rozdzielczych 
15/0,4kV nie wymaga zmiany ustaleń planu, 

8) plan ustala następujņce maksymalne szero-
koņci stref ochronnych dla tras przebiegu na-
powietrznych linii elektroenergetycznych dla 
linii 15kV - 15m (po 7,5m od osi linii na stro-
nę), 

9) W strefach ochronnych plan ustala: 

a) zakaz lokalizacji budynków przeznaczo-
nych na pobyt stały ludzi i innych funkcji 
chronionych, 
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b) moŊliwoņń lokalizacji innych obiektów po 
uzgodnieniu z właņciwym zakładem ener-
getycznym sposobu zagospodarowania 
terenu w strefie. 

10) Plan dopuszcza zachowanie przebiegu istnie-
jņcych linii napowietrznych 15kV poza liniami 
rozgraniczajņcymi dróg do czasu ich skablo-
wania. 

§ 19. 

Plan ustala następujņce zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz: 

1) budowę sieci ņredniego i niskiego ciņnienia 
gazu, prowadzonņ w uzgodnieniu i na warun-
kach okreņlonych przez właņciwy Zakład Ga-
zowniczy, w liniach rozgraniczajņcych ulic, 

2) zasady lokalizacji gazociņgów w ulicach zgod-
nie z aktualnie obowiņzujņcymi przepisami od-
rębnymi okreņlajņcym warunki techniczne ja-
kim powinny odpowiadań sieci gazowe, 

§ 20. 

Plan ustala zasadę zaopatrzenia w ciepło z lokal-
nych ňródeł ciepła opalanych paliwami ekologicz-
nymi tj. gazem płynnym, olejem opałowym o ni-
skiej zawartoņci siarki, energiņ elektrycznņ lub 
innymi (drewno, słoma, pochodne). 

§ 21. 

W stosunku do istniejņcych sieci nadziemnych i 
podziemnych uzbrojenia terenów plan ustala ich 
zachowanie, z dopuszczeniem modernizacji i roz-
budowy w przypadku zwiększonych potrzeb prze-
syłu mediów oraz przebudowy w przypadku kolizji 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 22. 

Dla terenu 1 PU, plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny do prowa-
dzenia działalnoņci produkcyjno – usługowej 
(wielofunkcyjna strefa aktywnoņci gospodar-
czej) z moŊliwoņciņ utworzenia strefy przemy-
słowej wraz z obiektami i urzņdzeniami towa-
rzyszņcymi, niezbędnymi dla prawidłowego 
funkcjonowania funkcji podstawowej. 

2. Rodzaj działań: 

1) rekultywacja terenu, 

2) realizacja nowej zabudowy. 

3. Warunki urbanistyczne: 

1) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie z 
rysunkiem planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

2) maksymalna wysokoņń zabudowy – 2 kon-
dygnacje, nie wyŊej niŊ 9,0m do okapu da-
chu dla obiektów których ponad normatyw-
ne wymiary wynikajņ z technologii produk-
cji nie wyŊej niŊ 12,0m do najwyŊszego ele-
mentu konstrukcji, nie dotyczy masztów te-
lekomunikacyjnych oraz innych urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, po dokonaniu nie-
zbędnych uzgodnień okreņlonych w przepi-
sach szczególnych; 

3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki, 

4) intensywnoņń zabudowy – do 0,7, 

5) obsługa komunikacyjna dla terenu:, 1PU z 
drogi 1KDW, 1KDL 1KDD, oraz poprzez 
ustanowienie słuŊebnoņci drogowej. 

4. Architektura zabudowy: 

1) dachy dwuspadowe o równym kņcie nachy-
lenia odpowiadajņcych sobie połaci z po-
kryciem dachów w jednolitej kolorystyce dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych w 
terenie, 

2) elewacja z uŊyciem nie więcej niŊ dwóch 
róŊnych materiałów wykończeniowych lub 
kolorów do malowania elewacji zewnętrz-
nej. 

5. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) nakaz rekultywacji terenu jako działanie wy-
przedzajņce w stosunku do wszelkich dzia-
łań inwestycyjnych w terenie. 

2) dopuszcza się wtórny podział nieruchomo-
ņci na działki budowlane zgodnie z rysun-
kiem planu, stanowiņcym załņcznik nr 1 do 
uchwały, 

3) uciņŊliwoņń prowadzonej działalnoņci go-
spodarczej nie moŊe wykraczań poza grani-
ce działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny, 

4) zakaz lokalizacji, składowisk materiałów 
mogņcych powodowań zagroŊenie dla ņro-
dowiska, 

5) obowiņzek wyposaŊenia terenów w pod-
stawowņ sień infrastruktury technicznej 
(woda, elektroenergetyka) przed lub jedno-
czeņnie z przystņpieniem do realizacji doce-
lowych inwestycji, 

6) obowiņzek zapewnienia w granicach kaŊdej 
działki odpowiedniej iloņci miejsc postojo-
wych dla pracowników i klientów, zgodnie z 
§ 14 ust. 12, 
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7) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych 
prefabrykatów od strony dróg wewnętrz-
nych. 

§ 23. 

Dla terenu 7 US UT, 8 US UT, 16 US UT, 17 US 
UT, 18 US UT i 20 US UT plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i 
rekreacji. Oņrodek szkoleniowo – sportowy 
wraz z obiektami i urzņdzeniami towarzyszņ-
cymi, niezbędnymi dla prawidłowego funkcjo-
nowania funkcji podstawowej w tym: tor kar-
tingowy kryty i otwarty oraz parking 

2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniajņce: 
funkcja turystyczno – rekreacyjna w tym usługi 
hotelarskie wraz z obiektami i urzņdzeniami 
towarzyszņcymi, niezbędnymi dla prawidłowe-
go funkcjonowania tej funkcji w tym: obiekty 
gastronomii i parkingi. 

3. Rodzaj działań: 

1) rekultywacja terenu, 

2) realizacja systemu dróg wewnętrznych 

3) realizacja nowej zabudowy oraz terenowych 
obiektów sportowych wraz z urzņdzeniami 
towarzyszņcymi, niezbędnymi dla prawi-
dłowego funkcjonowania funkcji podsta-
wowej. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie z 
rysunkiem planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

2) w przypadku o którym mowa w ust. 6 pkt 2 
linie zabudowy zgodnie z § 14 ust. 4 

3) maksymalna wysokoņń zabudowy – 3 kon-
dygnacje, nie wyŊej niŊ 9,0m do okapu da-
chu dla obiektów, których ponad norma-
tywne wymiary wynikajņ z technologii i 
specyfiki konstrukcji w tym trybuny dla wi-
dzów, nie wyŊej niŊ 12,0m do najwyŊszego 
elementu konstrukcji, nie dotyczy masztów 
telekomunikacyjnych oraz innych urzņdzeń 
infrastruktury technicznej, po dokonaniu 
niezbędnych uzgodnień okreņlonych w 
przepisach szczególnych; 

4) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni terenu, 

5) intensywnoņń zabudowy – do 0,5., 

6) obsługa komunikacyjna dla terenu:, 7US UT 
z drogi 2KDD, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 8US 
UT z drogi 8KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 
16US UT z drogi 2KDD, 9KDW, 10KDW, 
17US UT z drogi 10KDW,11KDW, 12KDW, 
18US UT z drogi 12KDW, 20US UT z drogi 

10KDW, 13KDW oraz poprzez ustanowienie 
słuŊebnoņci drogowej 

5. Architektura zabudowy: 

1) dachy dwuspadowe o równym kņcie nachy-
lenia odpowiadajņcych sobie połaci z po-
kryciem dachów w jednolitej kolorystyce dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych w 
terenie, 

2) elewacja z uŊyciem nie więcej niŊ dwóch 
róŊnych materiałów wykończeniowych lub 
kolorów do malowania elewacji zewnętrz-
nej. 

6. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) nakaz rekultywacji terenu jako działanie wy-
przedzajņce w stosunku do wszelkich dzia-
łań inwestycyjnych w terenie. 

2) dopuszcza się moŊliwoņń realizacji inwesty-
cji oņrodka szkolno – sportowego, która to 
będzie obejmowała swoim zasięgiem ob-
szar dwóch lub więcej spoņród terenów 
7US UT, 8US UT, 16US UT, 17US UT, 18US 
UT oraz 20US UT. W przypadku takiej inwe-
stycji dopuszcza się korektę ustaleń planu, 
w zakresie przebiegu dróg wewnętrznych 
9KDW, 10 KDW, 11 KDW i 12 KDW, polega-
jņcņ na przesunięciu w/w korytarzy drogo-
wych w poŊņdanym kierunku oraz nieznacz-
nej zmianie kierunku w/w dróg pod warun-
kiem zachowania zasady układu oraz wska-
zanych w planie miejsc podłņczenia układu 
ulic wewnętrznych do drogi 1 KDZ i 2 KDD. 

3) dopuszcza się wtórny podział nieruchomo-
ņci na działki budowlane zgodnie z rysun-
kiem planu, stanowiņcym załņcznik nr 1 do 
uchwały, 

4) uciņŊliwoņń prowadzonej działalnoņci usłu-
gowej nie moŊe wykraczań poza granice 
działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny, 

5) zakaz lokalizacji, składowisk materiałów 
mogņcych powodowań zagroŊenie dla ņro-
dowiska, 

6) obowiņzek wyposaŊenia terenów w pod-
stawowņ sień infrastruktury technicznej 
(woda, elektroenergetyka) przed lub jedno-
czeņnie z przystņpieniem do realizacji doce-
lowych inwestycji, 

7) obowiņzek zapewnienia w granicach kaŊdej 
działki odpowiedniej iloņci miejsc postojo-
wych dla pracowników oraz goņci, zgodnie z 
§ 14 ust. 12. 
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8) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych 
prefabrykatów od strony dróg ogólnodo-
stępnych oraz wewnętrznych. 

§ 24. 

Dla terenu 9UT, plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny funkcji tu-
rystyczno – rekreacyjna w tym usługi hotelar-
skie wraz z obiektami i urzņdzeniami towarzy-
szņcymi, niezbędnymi dla prawidłowego funk-
cjonowania tej funkcji tj. obiekty gastronomii a 
takŊe obiekty rekreacyjne wraz z obiektami i 
urzņdzeniami towarzyszņcymi, niezbędnymi 
dla prawidłowego funkcjonowania tej funkcji. 

2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniajņce: 
stacja paliwowa wraz z obiektami i urzņdze-
niami towarzyszņcymi, niezbędnymi dla pra-
widłowego funkcjonowania funkcji dopusz-
czalnej. 

3. Rodzaj działań: 

1) rekultywacja terenu 

2) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie z 
rysunkiem planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

2) maksymalna wysokoņń zabudowy – 3 kon-
dygnacje, nie wyŊej niŊ 9,0m do okapu da-
chu dla obiektów których ponad normatyw-
ne wymiary wynikajņ z technologii produk-
cji nie wyŊej niŊ 12,0m do najwyŊszego ele-
mentu konstrukcji, nie dotyczy masztów te-
lekomunikacyjnych oraz innych urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, po dokonaniu nie-
zbędnych uzgodnień okreņlonych w przepi-
sach szczególnych; 

3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
50% powierzchni terenu, 

4) intensywnoņń zabudowy – do 0,5, 

5) obsługa komunikacyjna dla terenu 9 UT z 
drogi 2KDZ. 

5. Architektura zabudowy: 

1) dachy dwuspadowe o równym kņcie nachy-
lenia odpowiadajņcych sobie połaci z po-
kryciem dachów w jednolitej kolorystyce dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych w 
terenie, 

2) elewacja z uŊyciem nie więcej niŊ dwóch 
róŊnych materiałów wykończeniowych lub 
kolorów do malowania elewacji zewnętrz-
nej. 

6. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) nakaz rekultywacji terenu jako działanie wy-
przedzajņce w stosunku do wszelkich dzia-
łań inwestycyjnych w terenie. 

2) dopuszcza się wtórny podział nieruchomo-
ņci na działki budowlane zgodnie z rysun-
kiem planu, stanowiņcym załņcznik nr 1 do 
uchwały, 

3) uciņŊliwoņń prowadzonej działalnoņci go-
spodarczej nie moŊe wykraczań poza grani-
ce działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny, 

4) zakaz lokalizacji, składowisk materiałów 
mogņcych powodowań zagroŊenie dla ņro-
dowiska, 

5) obowiņzek wyposaŊenia terenów w pod-
stawowņ sień infrastruktury technicznej 
(woda, elektroenergetyka) przed lub jedno-
czeņnie z przystņpieniem do realizacji doce-
lowych inwestycji, 

6) obowiņzek zapewnienia w granicach terenu 
odpowiedniej iloņci miejsc postojowych dla 
pracowników i klientów, zgodnie z § 14 
ust. 12, 

7) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych 
prefabrykatów od strony dróg wewnętrz-
nych. 

§ 25. 

Dla terenu 2 P plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
do prowadzenia działalnoņci produkcyjnej, ist-
niejņca fabryka materiałów do budowy dróg 
wraz z obiektami i urzņdzeniami towarzyszņ-
cymi, niezbędnymi dla prawidłowego funkcjo-
nowania w/w funkcji podstawowej. 

2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniajņce: 
stacja demontaŊu pojazdów wraz z funkcjami 
zwiņzanymi z recyklingiem wraz z obiektami i 
urzņdzeniami towarzyszņcymi, niezbędnymi 
dla prawidłowego funkcjonowania w/w funkcji. 

3. Rodzaj działań: 

1) rekultywacja terenu 

2) adaptacja zabudowy o funkcji podstawowej, 
z moŊliwoņciņ przebudowy i wymiany, 

3) budowa obiektów zwiņzanych z dopuszczal-
nym przeznaczeniem uzupełniajņcym. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie z 
rysunkiem planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do uchwały, 
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2) maksymalna wysokoņń zabudowy dla obiek-
tów zwiņzanych z technologiņ produkcji, nie 
wyŊej niŊ 12,0m do najwyŊszego elementu 
konstrukcji; nie dotyczy masztów telekomu-
nikacyjnych oraz innych urzņdzeń infrastruk-
tury technicznej, po dokonaniu niezbędnych 
uzgodnień okreņlonych w przepisach szcze-
gólnych; 

3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki, 

4) intensywnoņń zabudowy – do 0,7, 

5) obsługa komunikacyjna z drogi 1KDW, 
2KDW oraz poprzez ustanowienie słuŊebno-
ņci drogowej 

5. Architektura zabudowy towarzyszņcej niezbęd-
nej dla prawidłowego funkcjonowania funkcji 
podstawowej. 

1) dachy dwuspadowe o równym kņcie nachy-
lenia odpowiadajņcych sobie połaci z po-
kryciem dachów w jednolitej kolorystyce dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych, 

2) elewacja z uŊyciem nie więcej niŊ dwóch 
róŊnych materiałów wykończeniowych lub 
kolorów do malowania elewacji zewnętrz-
nej. 

6. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) nakaz rekultywacji terenu jako działanie wy-
przedzajņce w stosunku do wszelkich dzia-
łań inwestycyjnych w terenie. 

2) zakaz wtórnego podziału nieruchomoņci na 
działki budowlane, 

3) uciņŊliwoņń prowadzonej działalnoņci go-
spodarczej nie moŊe wykraczań poza grani-
ce działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny, 

4) zakaz lokalizacji, składowisk materiałów 
mogņcych powodowań zagroŊenie dla ņro-
dowiska, 

5) obowiņzek zapewnienia w granicach kaŊdej 
działki odpowiedniej iloņci miejsc postojo-
wych dla pracowników i klientów, zgodnie z 
§ 14 ust. 12, 

6) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych 
prefabrykatów od strony dróg wewnętrz-
nych. 

§ 26. 

Dla terenów: 5 UH UT, 6 UH UT 12 UH UT i 15 UH 
UT plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny do prowa-
dzenia działalnoņci handlowo - usługowej (wie-

lofunkcyjna strefa aktywnoņci gospodarczej) z 
moŊliwoņciņ utworzenia strefy usług wielko-
powierzchniowych w tym handlu targowego 
wraz z obiektami i urzņdzeniami towarzyszņ-
cymi, niezbędnymi dla prawidłowego funkcjo-
nowania funkcji podstawowej. 

2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniajņce: 
funkcja turystyczno – rekreacyjna w tym usługi 
hotelarskie wraz z obiektami i urzņdzeniami 
towarzyszņcymi, niezbędnymi dla prawidłowe-
go funkcjonowania tej funkcji tj. obiekty ga-
stronomii a takŊe obiekty zwiņzane z obsługņ 
ruch samochodowego w tym stacje obsługi 
samochodów, stacje paliwowe oraz parkingi. 

3. Rodzaj działań: 

1) rekultywacja terenu 

2) realizacja nowej zabudowy, 

3) adaptacja zabudowy o funkcji podstawowej 
i uzupełniajņcej z moŊliwoņciņ przebudowy i 
wymiany, 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie z 
rysunkiem planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

2) maksymalna wysokoņń zabudowy – 2 kon-
dygnacje, nie wyŊej niŊ 9,0m do okapu da-
chu; nie dotyczy masztów telekomunikacyj-
nych oraz innych urzņdzeń infrastruktury 
technicznej, po dokonaniu niezbędnych 
uzgodnień okreņlonych w przepisach szcze-
gólnych; 

3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
30% powierzchni działki, w której naleŊy 
przewidzień duŊy udział zieleni wysokiej; 

4) intensywnoņń zabudowy – do 0,5, 

5) obsługa komunikacyjna dla terenu: 3UH UT 
z drogi 1KDW, 3KDW, 6KDW, 4UH UT z 
drogi 1KDW, 3KDW, 6KDW, 5UH UT z drogi 
1KDW, 3KDW, 7KDW, 6UH UT z drogi 
1KDW, 7KDW, 2KDD, 12UH UT z drogi 
4KDW, 3KDW, 15UH UT z drogi 7KDW, 
2KDD, oraz poprzez ustanowienie słuŊebno-
ņci drogowej 

5. Architektura zabudowy: 

1) dachy dwuspadowe o równym kņcie nachy-
lenia odpowiadajņcych sobie połaci z po-
kryciem dachów w jednolitej kolorystyce dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych w 
terenie, 

2) elewacja z uŊyciem nie więcej niŊ dwóch 
róŊnych materiałów wykończeniowych lub 
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kolorów do malowania elewacji zewnętrz-
nej. 

6. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) nakaz rekultywacji terenu jako działanie wy-
przedzajņce w stosunku do wszelkich dzia-
łań inwestycyjnych w terenie. 

2) dopuszcza się wtórny podział nieruchomo-
ņci na działki budowlane zgodnie z rysun-
kiem planu, stanowiņcym załņcznik nr 1 do 
uchwały, 

3) uciņŊliwoņń prowadzonej działalnoņci go-
spodarczej nie moŊe wykraczań poza grani-
ce działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny, 

4) zakaz lokalizacji, składowisk materiałów 
mogņcych powodowań zagroŊenie dla ņro-
dowiska, 

5) obowiņzek wyposaŊenia terenów w pod-
stawowņ sień infrastruktury technicznej 
(woda, elektroenergetyka) przed lub jedno-
czeņnie z przystņpieniem do realizacji doce-
lowych inwestycji, 

6) obowiņzek zapewnienia w granicach terenu 
lub w granicach kaŊdej nowo wydzielonej 
działki odpowiedniej iloņci miejsc postojo-
wych dla pracowników, klientów oraz goņci, 
zgodnie z § 14 ust. 12, 

7) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych 
prefabrykatów od strony dróg publicznych i 
wewnętrznych. 

§ 27. 

Dla terenu 10 PS i 19 PS plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów 
magazynowych i składów z obiektami i urzņ-
dzeniami towarzyszņcymi. 

2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniajņce: 
funkcja produkcyjna i administracyjna. 

3. Rodzaj działań: 

1) rekultywacja terenu 

2) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) realizacja zabudowy na zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu, stanowiņcym za-
łņcznik nr 1 do uchwały, 

2) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie z 
rysunkiem planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

3) maksymalna wysokoņń zabudowy: 

4) O funkcji podstawowej – nie wyŊej niŊ 9,0m 
do okapu dachu; nie dotyczy masztów tele-

komunikacyjnych oraz innych urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, po dokonaniu nie-
zbędnych uzgodnień okreņlonych w przepi-
sach szczególnych, 

5) wskaňnik intensywnoņci – do 0,6, 

6) minimalna powierzchnia działki biologicznie 
czynna – 30% powierzchni działki, w której 
naleŊy przewidzień duŊy udział zieleni wyso-
kiej; 

7) obsługa komunikacyjna dla terenu: 10 PS z 
drogi: 1KDL, 1KDD, 13KDW, 14KDW, 19 PS z 
drogi: 13KDW, 14 KDW, 4 KDW oraz poprzez 
ustanowienie słuŊebnoņci drogowej 

5. Architektura zabudowy: 

1) architektura budynków o funkcji podstawo-
wej wznoszonych z materiałów substandar-
dowych (np. blachy) koniecznoņń dostoso-
wania kolorystyki elewacji z wykluczeniem 
elewacji w kolorach agresywnych, 

2) dachy dwu spadowe, o jednakowym kņcie 
nachylenia odpowiadajņcych sobie połaci 
minimum 10, jednolita kolorystyka pokryń 
dachowych dla wszystkich budynków w te-
renie, 

3) elewacje w kolorach materiałów natural-
nych, z uŊyciem nie więcej niŊ dwóch róŊ-
nych materiałów wykończeniowych lub ko-
lorów do malowania elewacji zewnętrznej. 

6. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) nakaz rekultywacji terenu jako działanie wy-
przedzajņce w stosunku do wszelkich dzia-
łań inwestycyjnych w terenie. 

2) dopuszcza się wtórny podział nieruchomo-
ņci na działki budowlane zgodnie z rysun-
kiem planu, stanowiņcym załņcznik nr 1 do 
uchwały, 

3) obowiņzek nasadzenia, w terenie między li-
niņ rozgraniczajņcņ drogi KDGP a liniņ za-
budowy, zieleni zimozielonej – ochronnej 
oraz zagospodarowania większoņci terenu 
działki, stanowiņcego powierzchnię biolo-
gicznie czynnņ zieleniņ wysokņ, 

4) uciņŊliwoņń prowadzonej działalnoņci go-
spodarczej nie moŊe wykraczań poza grani-
ce działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny, 

5) zakaz lokalizacji, składowisk materiałów 
mogņcych powodowań zagroŊenie dla ņro-
dowiska, 

6) obowiņzek wyposaŊenia terenów w pod-
stawowņ sień infrastruktury technicznej 
(woda, elektroenergetyka) przed lub jedno-
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czeņnie z przystņpieniem do realizacji doce-
lowych inwestycji, 

7) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych 
prefabrykatów od strony dróg publicznych i 
wewnętrznych, 

8) obowiņzek zapewnienia w granicach terenu 
lub w granicach kaŊdej nowo wydzielonej 
działki o funkcji podstawowej, odpowiedniej 
iloņci miejsc postojowych dla pracowników 
i klientów, zgodnie z § 14 ust. 12. 

§ 28. 

Dla terenu 11 US UT, plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i 
rekreacji. Teren istniejņcego toru wyņcigów 
samochodowych wraz z obiektami i urzņdze-
niami towarzyszņcymi, niezbędnymi dla pra-
widłowego funkcjonowania funkcji podstawo-
wej. 

2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniajņce: 
funkcja turystyczno – rekreacyjna w tym usługi 
hotelarskie wraz z obiektami i urzņdzeniami 
towarzyszņcymi, niezbędnymi dla prawidłowe-
go funkcjonowania tej funkcji tj. obiekty ga-
stronomii a takŊe obiekty zwiņzane z obsługņ 
ruch samochodowego w tym stacje obsługi 
samochodów, stacje paliwowe. 

3. Rodzaj działań: 

1) rekultywacja terenu 

2) realizacja nowej zabudowy oraz terenowych 
obiektów sportowych wraz z urzņdzeniami i 
obiektami towarzyszņcymi niezbędnymi dla 
prawidłowego funkcjonowania funkcji pod-
stawowej, 

3) adaptacja zabudowy o funkcji podstawowej 
i uzupełniajņcej z moŊliwoņciņ przebudowy i 
wymiany, 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie z 
rysunkiem planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

2) maksymalna wysokoņń zabudowy : 

3) dla obiektów o funkcji podstawowej, nie 
wyŊej niŊ 16,0m do najwyŊszego elementu 
konstrukcji, 

4) dla obiektów o funkcji uzupełniajņcej 3 kon-
dygnacje nie wyŊej niŊ 12,0m do okapu da-
chu; nie dotyczy masztów telekomunikacyj-
nych oraz innych urzņdzeń infrastruktury 
technicznej, po dokonaniu niezbędnych 
uzgodnień okreņlonych w przepisach szcze-
gólnych; 

5) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
30% powierzchni działki, 

6) intensywnoņń zabudowy – do 0,5, 

7) obsługa komunikacyjna z drogi: 4KDW. 

5. Architektura zabudowy: 

1) dachy dwuspadowe o równym kņcie nachy-
lenia odpowiadajņcych sobie połaci z po-
kryciem dachów w jednolitej kolorystyce dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych w 
terenie, 

2) elewacja z uŊyciem nie więcej niŊ dwóch 
róŊnych materiałów wykończeniowych lub 
kolorów do malowania elewacji zewnętrz-
nej. 

6. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) nakaz rekultywacji terenu jako działanie wy-
przedzajņce w stosunku do wszelkich dzia-
łań inwestycyjnych w terenie. 

2) dopuszcza się wtórny podział nieruchomo-
ņci na działki budowlane zgodnie z rysun-
kiem planu, stanowiņcym załņcznik nr 1 do 
uchwały, 

3) zakaz lokalizacji, składowisk materiałów 
mogņcych powodowań zagroŊenie dla ņro-
dowiska, 

4) obowiņzek wyposaŊenia terenów w pod-
stawowņ sień infrastruktury technicznej 
(woda, elektroenergetyka) przed lub jedno-
czeņnie z przystņpieniem do realizacji doce-
lowych inwestycji, 

5) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych 
prefabrykatów od strony dróg wewnętrz-
nych. 

§ 29. 

Dla terenu 3UH, 4UH, 13 UH i 14 UH plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny do prowa-
dzenia działalnoņci handlowo - usługowej (wie-
lofunkcyjna strefa aktywnoņci gospodarczej) z 
moŊliwoņciņ utworzenia strefy usług wielko-
powierzchniowych w tym handlu targowego 
wraz z obiektami i urzņdzeniami towarzyszņ-
cymi, niezbędnymi dla prawidłowego funkcjo-
nowania funkcji podstawowej. 

2. Rodzaj działań: 

1) rekultywacja terenu 

2) realizacja nowej zabudowy, 

3) adaptacja zabudowy o funkcji podstawowej. 
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3. Warunki urbanistyczne: 

1) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie z 
rysunkiem planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

2) maksymalna wysokoņń zabudowy: 

a) dla obiektów o funkcji podstawowej, 
2 kondygnacje, nie wyŊej niŊ 9,0m do 
okapu dachu; nie dotyczy masztów tele-
komunikacyjnych oraz innych urzņdzeń 
infrastruktury technicznej, po dokonaniu 
niezbędnych uzgodnień okreņlonych w 
przepisach szczególnych; 

3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni terenu, w której naleŊy 
przewidzień duŊy udział zieleni wysokiej; 

4) intensywnoņń zabudowy – do 0,7, 

5) obsługa komunikacyjna terenu 13 UH z dro-
gi 3KDW, 4KDW, 5KDW, 14 UH z drogi 
3KDW, 5KDW i 4KDW oraz poprzez ustano-
wienie słuŊebnoņci drogowej 

4. Architektura zabudowy: 

1) dachy dwuspadowe o równym kņcie nachy-
lenia odpowiadajņcych sobie połaci z po-
kryciem dachów w jednolitej kolorystyce dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych w 
terenie, 

2) elewacja z uŊyciem nie więcej niŊ dwóch 
róŊnych materiałów wykończeniowych lub 
kolorów do malowania elewacji zewnętrz-
nej. 

5. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) nakaz rekultywacji terenu jako działanie wy-
przedzajņce w stosunku do wszelkich dzia-
łań inwestycyjnych w terenie. 

2) dopuszcza się wtórny podział nieruchomo-
ņci na działki budowlane zgodnie z rysun-
kiem planu, stanowiņcym załņcznik nr 1 do 
uchwały, 

3) uciņŊliwoņń prowadzonej działalnoņci go-
spodarczej nie moŊe wykraczań poza grani-
ce działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny, 

4) zakaz lokalizacji, składowisk materiałów 
mogņcych powodowań zagroŊenie dla ņro-
dowiska, 

5) obowiņzek wyposaŊenia terenów w pod-
stawowņ sień infrastruktury technicznej 
(woda, elektroenergetyka) przed lub jedno-
czeņnie z przystņpieniem do realizacji doce-
lowych inwestycji, 

6) obowiņzek zapewnienia w granicach terenu 
lub w granicach kaŊdej nowo wydzielonej 
działki odpowiedniej iloņci miejsc postojo-
wych dla pracowników i klientów, zgodnie z 
§ 14 ust. 12, 

7) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych 
prefabrykatów od strony dróg wewnętrz-
nych. 

§ 30. 

Dla terenu 21 U UT, plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny do prowa-
dzenia działalnoņci usługowej zwiņzanej z ob-
sługa ruchu tranzytowego wraz z obiektami i 
urzņdzeniami towarzyszņcymi, niezbędnymi 
dla prawidłowego funkcjonowania funkcji pod-
stawowej. 

2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniajņce: 
funkcja turystyczno – rekreacyjna w tym usługi 
hotelarskie wraz z obiektami i urzņdzeniami 
towarzyszņcymi, niezbędnymi dla prawidłowe-
go funkcjonowania tej funkcji tj. obiekty ga-
stronomii a takŊe obiekty zwiņzane z obsługņ 
ruch samochodowego w tym stacje obsługi 
samochodów, stacje paliwowe. 

3. Rodzaj działań: 

1) rekultywacja terenu 

2) realizacja nowej zabudowy, 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie 
z rysunkiem planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

2) maksymalna wysokoņń zabudowy: 

a) dla obiektów o funkcji podstawowej 
2 kondygnacje, nie wyŊej niŊ 9,0m do 
okapu dachu; nie dotyczy masztów tele-
komunikacyjnych oraz innych urzņdzeń 
infrastruktury technicznej, po dokonaniu 
niezbędnych uzgodnień okreņlonych w 
przepisach szczególnych; 

b) dla obiektów o funkcji uzupełniajņcej 
3 kondygnacje, nie wyŊej niŊ 12.0m do 
okapu dachu, 

c) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 30% powierzchni działki, w której 
naleŊy przewidzień duŊy udział zieleni 
wysokiej; 

3) intensywnoņń zabudowy – do 0,7, 

4) obsługa komunikacyjna z drogi 13KDW, 
oraz poprzez ustanowienie słuŊebnoņci dro-
gowej 
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5. Architektura zabudowy: 

1) dachy dwuspadowe o równym kņcie nachy-
lenia odpowiadajņcych sobie połaci z po-
kryciem dachów w jednolitej kolorystyce dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych w 
terenie, 

2) elewacja z uŊyciem nie więcej niŊ dwóch 
róŊnych materiałów wykończeniowych lub 
kolorów do malowania elewacji zewnętrz-
nej. 

6. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) nakaz rekultywacji terenu jako działanie wy-
przedzajņce w stosunku do wszelkich dzia-
łań inwestycyjnych w terenie. 

2) zakaz wtórnego podziału terenu na działki 
budowlane, 

3) uciņŊliwoņń prowadzonej działalnoņci go-
spodarczej nie moŊe wykraczań poza grani-
ce działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny, 

4) zakaz lokalizacji, składowisk materiałów 
mogņcych powodowań zagroŊenie dla ņro-
dowiska, 

5) obowiņzek wyposaŊenia terenów w pod-
stawowņ sień infrastruktury technicznej 
(woda, elektroenergetyka) przed lub jedno-
czeņnie z przystņpieniem do realizacji doce-
lowych inwestycji, 

6) obowiņzek zapewnienia w granicach kaŊdej 
działki odpowiedniej iloņci miejsc postojo-
wych dla pracowników i klientów, zgodnie z 
§ 14 ust. 12, 

7) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych 
prefabrykatów od strony dróg wewnętrz-
nych. 

§ 31. 

Dla terenu 22 UH PS, 23 UH PS, plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny do prowa-
dzenia działalnoņci handlowo - usługowej (wie-
lofunkcyjna strefa aktywnoņci gospodarczej) z 
moŊliwoņciņ utworzenia strefy usług wielko-
powierzchniowych wraz z obiektami i urzņdze-
niami towarzyszņcymi, niezbędnymi dla pra-
widłowego funkcjonowania funkcji podstawo-
wej. 

2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniajņce: 
funkcja magazynowo - składowa. 

3. Rodzaj działań: 

1) rekultywacja terenu 

2) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie 
z rysunkiem planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

2) maksymalna wysokoņń zabudowy – 2 kon-
dygnacje, nie wyŊej niŊ 9,0m do okapu da-
chu; nie dotyczy masztów telekomunikacyj-
nych oraz innych urzņdzeń infrastruktury 
technicznej, po dokonaniu niezbędnych 
uzgodnień okreņlonych w przepisach szcze-
gólnych; 

3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki, w której naleŊy 
przewidzień duŊy udział zieleni wysokiej; 

4) intensywnoņń zabudowy – do 0,7, 

5) obsługa komunikacyjna z drogi 13KDW, 
16KDW, 17KDW oraz poprzez ustanowienie 
słuŊebnoņci drogowej. 

5. Architektura zabudowy: 

1) dachy dwuspadowe o równym kņcie nachy-
lenia odpowiadajņcych sobie połaci z po-
kryciem dachów w jednolitej kolorystyce dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych w 
terenie, 

2) elewacja z uŊyciem nie więcej niŊ dwóch 
róŊnych materiałów wykończeniowych lub 
kolorów do malowania elewacji zewnętrz-
nej. 

6. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) nakaz rekultywacji terenu jako działanie wy-
przedzajņce w stosunku do wszelkich dzia-
łań inwestycyjnych w terenie. 

2) dopuszcza się wtórny podział nieruchomo-
ņci na działki budowlane zgodnie z rysun-
kiem planu, stanowiņcym załņcznik nr 1 do 
uchwały, 

3) uciņŊliwoņń prowadzonej działalnoņci go-
spodarczej nie moŊe wykraczań poza grani-
ce działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny, 

4) zakaz lokalizacji, składowisk materiałów 
mogņcych powodowań zagroŊenie dla ņro-
dowiska, 

5) obowiņzek wyposaŊenia terenów w pod-
stawowņ sień infrastruktury technicznej 
(woda, elektroenergetyka) przed lub jedno-
czeņnie z przystņpieniem do realizacji doce-
lowych inwestycji, 

6) obowiņzek zapewnienia w granicach terenu 
lub w granicach kaŊdej nowo wydzielonej 
działki odpowiedniej iloņci miejsc postojo-
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wych dla pracowników i klientów, zgodnie z 
§ 14 ust. 12, 

7) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych 
prefabrykatów od strony dróg wewnętrz-
nych. 

§ 32. 

Dla terenu 24 PU PS, 25 PU PS, 26 PU PS plan 
ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny do prowa-
dzenia działalnoņci produkcyjno – usługowej 
(wielofunkcyjna strefa aktywnoņci gospodar-
czej) z moŊliwoņciņ utworzenia strefy przemy-
słowej wraz z obiektami i urzņdzeniami towa-
rzyszņcymi, niezbędnymi dla prawidłowego 
funkcjonowania funkcji podstawowej. 

2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniajņce: 
funkcja magazynowo - składowa. 

3. Rodzaj działań: 

1) rekultywacja terenu 

2) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie 
z rysunkiem planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

2) maksymalna wysokoņń zabudowy – 2 kon-
dygnacje, nie wyŊej niŊ 9,0m do okapu da-
chu; nie dotyczy masztów telekomunikacyj-
nych oraz innych urzņdzeń infrastruktury 
technicznej, po dokonaniu niezbędnych 
uzgodnień okreņlonych w przepisach szcze-
gólnych; 

3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki, w której naleŊy 
przewidzień duŊy udział zieleni wysokiej; 

4) intensywnoņń zabudowy – do 0,7 

5) obsługa komunikacyjna terenu 24 PU PS z 
drogi 15KDW, 17 KDW, 18KDW, 25 PU PS z 
drogi 15 KDW, 18 KDW, 19 KDW, 26 PU PS z 
drogi 15 KDW, 19 KDW oraz poprzez usta-
nowienie słuŊebnoņci drogowej. 

5. Architektura zabudowy: 

1) dachy dwuspadowe o równym kņcie nachy-
lenia odpowiadajņcych sobie połaci z po-
kryciem dachów w jednolitej kolorystyce dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych w 
terenie, 

2) elewacja z uŊyciem nie więcej niŊ dwóch 
róŊnych materiałów wykończeniowych lub 

kolorów do malowania elewacji zewnętrz-
nej. 

3) dla obiektów wznoszonych z materiałów 
substandardowych (np. blachy) kolorystyka 
elewacji z wykluczeniem kolorów agresyw-
nych, 

6. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) nakaz rekultywacji terenu jako działanie 
wyprzedzajņce w stosunku do wszelkich 
działań inwestycyjnych w terenie. 

2) nakaz utrzymania obszaru zmeliorowane-
go jako obszaru biologicznie czynnego, 

3) nakaz z odprowadzenia wód opadowych z 
dachów budynków, placów itp. do istnie-
jņcego rowu melioracyjnego R-K1 w iloņci 
jaka powstaje ze zlewni naturalnej. 

4) moŊliwoņń zabudowy rowu melioracyjne-
go R-K1 rurociņgiem po uprzednim 
uzgodnieniu z WZMiUW Oddział w Rado-
miu Inspektorat w Grójcu, ale bez moŊli-
woņci jego likwidacji. 

5) dopuszcza się wtórny podział nierucho-
moņci na działki budowlane zgodnie z ry-
sunkiem planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

6) uciņŊliwoņń prowadzonej działalnoņci go-
spodarczej nie moŊe wykraczań poza gra-
nice działki, do której inwestor posiada ty-
tuł prawny, 

7) zakaz lokalizacji, składowisk materiałów 
mogņcych powodowań zagroŊenie dla 
ņrodowiska, 

8) obowiņzek wyposaŊenia terenów w pod-
stawowņ sień infrastruktury technicznej 
(woda, elektroenergetyka) przed lub jed-
noczeņnie z przystņpieniem do realizacji 
docelowych inwestycji, 

9) obowiņzek zapewnienia w granicach kaŊ-
dej działki odpowiedniej iloņci miejsc po-
stojowych dla pracowników i klientów, 
zgodnie z § 14 ust. 12, 

10) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych 
prefabrykatów od strony dróg wewnętrz-
nych. 

§ 33. 

Plan ustala dla poszczególnych dróg (ulic), ozna-
czonych symbolami zgodnie z rysunkiem planu 
następujņce docelowe parametry funkcjonalno – 
techniczne: 
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Symbol 
drogi (ulicy) 

na planie 

Nazwa drogi, ulicy (charakterystyka przebiegu, odcinka), 
rodzaj działania 

Klasa drogi, 
ulicy 

Szerokoņń ulicy (drogi)  
w liniach  

rozgraniczajņcych [m] 

min. szer. 
jezdni drogi  
(ulicy) [m] 

1KDGP Fragment drogi krajowej nr 50 „TRANSIT TIR”, relacji So-
chaczew – Mińsk Mazowiecki w granicach jednostki struktu-
ralnej wraz ze skrzyŊowaniem z drogņ krajowņ nr 50. Adap-
tacja przebiegu i modernizacja drogi do parametrów kla-
sy GP 

GP ņrednio – 25 m 

z uwzględnieniem miej-
scowych poszerzeń do 
45m wynikajņcych z 
wprowadzenia drogi 
serwisowej oraz przy 
skrzyŊowaniach zgodnie z 
rys. planu 

12,0 

z utwardzo-
nymi pobo-

czami 

1KDZ Fragment istniejņcego przebiegu drogi powiatowej zgodnie 
z rys. planu – adaptacja i modernizacja. 
Nakazy: realizacja chodników, ņcieŊki rowerowej oraz nasa-
dzenia pasów zieleni wysokiej i niskiej na całej długoņci 
drogi. 

Z 20,0 6,0 - 7,0 

2KDZ Droga gminna na odcinku od drogi powiatowej do granicy 
opracowania, adaptacja i modernizacja. 

Nakazy: realizacja chodników, ņcieŊki rowerowej oraz nasa-
dzenia pasów zieleni wysokiej i niskiej na całej długoņci 
drogi. 

Z 20,0 6,0 – 7,0 

3KDZ Istniejņca gminna droga zbiorcza o przebiegu zgodnie z rys. 
planu. 
Nakazy: realizacja chodników, ņcieŊki rowerowej oraz oņwie-
tlenia. 

Z ņrednio – 18,0 m 

z uwzględnieniem miej-
scowych przewęŊeń  
i poszerzeń wynikajņcych 
z ukształtowania terenu 
oraz przy skrzyŊowaniu 
zgodnie z rys. planu 

6,0 - 7,0 

1KDL Istniejņca droga powiatowa o przebiegu zgodnie z rys. planu 
- adaptacja i modernizacja. 
Nakazy: realizacja chodników, ņcieŊki rowerowej oraz oņwie-
tlenia. 

L 20,0 6,0 – 7,0 

1KDD Istniejņca gminna droga dojazdowa o przebiegu zgodnie z 
rys. planu. 
Nakazy: realizacja chodników, ņcieŊki rowerowej oraz oņwie-
tlenia. 

D 20,0 6,5 

2KDD Istniejņca gminna ulica dojazdowa o przebiegu zgodnie z 
rys. planu - zakończona placem do zawracania (15,0 x 15,0 ) - 
adaptacja i modernizacji. Nakazy: realizacja jezdni, chodni-
ków, ņcieŊki rowerowej, nasadzeń pasów zieleni wysokiej i 
niskiej na całej długoņci oraz oņwietlenia. 

D 20,0 6,5 

1KDW Projektowana droga o przebiegu zgodnie z rys. dla odciņŊe-
nia drogi 1KDZ i wyeliminowania częņci transportu zwiņza-
nego z funkcjonowaniem obszaru objętego planem. Włņcze-
nie do drogi publicznej przez drogę 1KDL oraz 2KDD. Naka-
zy: realizacja jezdni, chodników, ņcieŊki rowerowej, nasadze-
nia pasów zieleni wysokiej i niskiej na całej długoņci drogi 
szczególnie po stronie pn.( od wsi Słomczyn) oraz oņwietle-
nia. 

DW 20.0 6,5 

2KDW Istniejņca droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z rys. 
planu do adaptacji i modernizacji. 

Nakazy: realizacja jezdni, chodników, ņcieŊki rowerowej, 
nasadzenia pasów zieleni wysokiej i niskiej na całej długoņci 
drogi oraz oņwietlenia. 

DW 20.0 6,5 

3KDW Częņciowo istniejņca droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie 
z rys. planu do adaptacji, realizacji i modernizacji. 
Nakazy: realizacja jezdni, chodników, ņcieŊki rowerowej, 
nasadzenia pasów zieleni wysokiej i niskiej na całej długoņci 
drogi oraz oņwietlenia. 

DW 20.0 6,5 

4KDW Istniejņca droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z rys. 
planu, do adaptacji i modernizacji. Nakazy: realizacja jezdni, 
chodników, pasów zieleni wysokiej i niskiej oraz oņwietlenia 
na całej długoņci ulicy. 

DW 20.0 6,5 
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5KDW Projektowana droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z rys. 
planu zakończona placem do zawracania (15,0 x 15,0 ) do 
realizacji. Nakazy: realizacja jezdni, chodników, pasów 
zieleni wysokiej i niskiej oraz oņwietlenia na całej długoņci 
ulicy. 

DW 20.0 6,5 

6KDW Projektowana droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z rys. 
planu do realizacji. Nakazy: realizacja jezdni, chodników, 
pasów zieleni wysokiej i niskiej oraz oņwietlenia na całej 
długoņci ulicy. 

DW 20,0 6,5 

7KDW Projektowana droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z rys. 
planu do realizacji. Nakazy: realizacja jezdni, chodników, 
pasów zieleni wysokiej i niskiej oraz oņwietlenia na całej 
długoņci ulicy. 

DW 18,0 6,5 

8KDW Projektowana droga o przebiegu zgodnie z rys. dla odciņŊe-
nia drogi 1KDZ i wyeliminowania częņci transportu zwiņza-
nego z funkcjonowaniem obszaru objętego planem. Włņcze-
nie do drogi publicznej przez drogę 2KDD oraz 12KDW w 
rejonie istniejņcego skrzyŊowania. 
Nakazy: realizacja jezdni, chodników, ņcieŊki rowerowej, 
nasadzenia pasów zieleni wysokiej i niskiej na całej długoņci 
drogi szczególnie po stronie pn.( od wsi Słomczyn) oraz 
oņwietlenia. 

DW 20.0 6,5 

9KDW Projektowana droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z 
rysunkiem planu do realizacji. Nakazy: realizacja jezdni, 
chodników, pasów zieleni wysokiej i niskiej oraz oņwietlenia 
na całej długoņci ulicy. 

DW 18,0 6,5 

10KDW Istniejņca droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z rys. 
planu do adaptacji i modernizacji. Nakazy: realizacja jezdni, 
chodników, ņcieŊki rowerowej, pasów zieleni wysokiej i 
niskiej oraz oņwietlenia na całej długoņci ulicy. 

DW 20,0 6,5 

11KDW Projektowana droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z rys. 
planu do realizacji. Nakazy: realizacja jezdni, chodników, 
pasów zieleni wysokiej i niskiej oraz oņwietlenia na całej 
długoņci ulicy. 

DW 18,0 6,5 

12KDW Projektowana droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z 
rysunkiem planu do realizacji. Nakazy: realizacja jezdni, 
chodników, ņcieŊki rowerowej, pasów zieleni wysokiej i 
niskiej oraz oņwietlenia na całej długoņci ulicy. Włņczenie do 
drogi publicznej nr 50 w rejonie istniejņcego skrzyŊowania. 

DW 20,0 6,5 

13KDW Projektowana ulica o przebiegu zgodnie z rys. Nakazy: 
realizacja jezdni, chodników, ņcieŊki rowerowej, nasadzenia 
pasów zieleni wysokiej i niskiej oraz oņwietlenia na całej 
długoņci drogi. 

DW 20.0 6,5 

14KDW Projektowana droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z rys. 
planu. Nakazy: realizacja jezdni, chodników, ņcieŊki rowero-
wej, pasów zieleni wysokiej i niskiej oraz oņwietlenia na całej 
długoņci drogi. 

DW 18.0 6,5 

15KDW Projektowana ulica o przebiegu zgodnie z rys. Nakazy: 
realizacja jezdni, chodników, ņcieŊki rowerowej, nasadzenia 
pasów zieleni wysokiej i niskiej oraz oņwietlenia na całej 
długoņci drogi. Włņczenie do drogi publicznej nr 50 „TRAN-
ZYT TIR” w rejonie istniejņcego skrzyŊowania oraz włņczenie 
do drogi zbiorczej poza obszarem opracowania. 

DW 20.0 6,5 

16KDW Projektowana droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z rys. 
planu zakończona placem do zawracania (15,0 x 15,0m ) do 
adaptacji i modernizacji. Nakazy: realizacja jezdni, chodni-
ków, ņcieŊki rowerowej, pasów zieleni wysokiej i niskiej oraz 
oņwietlenia na całej długoņci drogi. 

DW 18.0 6,5 

17KDW Projektowana droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z rys. 
planu zakończona placem do zawracania (15,0 x 15,0m ) do 
adaptacji i modernizacji. Nakazy: realizacja jezdni, chodni-
ków, ņcieŊki rowerowej, pasów zieleni wysokiej i niskiej oraz 
oņwietlenia na całej długoņci drogi. 

DW 18.0 6,5 
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18KDW Projektowana droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z rys. 
planu zakończona placem do zawracania (15,0 x 15,0m ) do 
adaptacji i modernizacji. Nakazy: realizacja jezdni, chodni-
ków, ņcieŊki rowerowej, pasów zieleni wysokiej i niskiej oraz 
oņwietlenia na całej długoņci drogi. 

DW 18.0 6,5 

19KDW Projektowana droga wewnętrzna o przebiegu zgodnie z rys. 
planu zakończona placem do zawracania (15,0 x 15,0m ) do 
adaptacji i modernizacji. Nakazy: realizacja jezdni, chodni-
ków, ņcieŊki rowerowej, pasów zieleni wysokiej i niskiej oraz 
oņwietlenia na całej długoņci drogi. 

DW 18.0 6,5 

 
Rozdział III 

Ustalenia końcowe 

§ 34. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 36, ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jed-
norazowe opłaty od wzrostu wartoņci nierucho-
moņci: 

1. dla terenów przeznaczonych dla realizacji ce-
lów publicznych – 0.01%, 

2. dla terenów przeznaczonych dla realizacji ce-
lów niepublicznych - 20%, 

 

§ 35. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Gminy i Miasta Grójec. 

§ 36. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz za-
mieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 
Urzędu Gminy i Miasta. 

§ 37. 

Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Grzegorz Pruś 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLVI/367/09 

Rady Miejskiej w Grójcu 
z dnia 31 sierpnia 2009r. 

 
 

Wykaz nieuwzględnionych uwag do planu wraz z rozstrzygnięciem sposobu ich rozpatrzenia 
 
Wszystkie uwagi złoŊone w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłoŊenia planu do publicznego wglņdu 
zostały uwzględnione w projekcie planu. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Grzegorz Pruś 
 
 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLVI/367/09 

Rady Miejskiej w Grójcu 
z dnia 31 sierpnia 2009r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŊņ do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póňniejszymi zmianami) okreņla się następujņcy sposób realizacji oraz zasady finan-
sowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊņ do zadań własnych gminy. 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŊņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
stanowiņ - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňniejszymi zmianami) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmujņ: 

- traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczajņcych poszczególnych dróg pu-
blicznych, w tym wybudowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym, zieleniņ i odpowiednimi za-
bezpieczeniami technicznymi zmniejszajņcymi uciņŊliwoņń w rozumieniu przepisów ochrony ņrodowi-
ska, 

- inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczajņcymi dróg. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŊņce do zadań własnych gminy to realizacja dróg pu-
blicznych i finansowanie oņwietlenia ulicznego na terenach przeznaczonych w planie pod takņ funkcję oraz 
budowa sieci wodociņgowej i kanalizacyjnej. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegań będzie zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w tym m.in. ustawņ prawo 
budowlane, ustawņ o zamówieniach publicznych, samorzņdzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ochronie ņrodowiska. 
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2. Sposób realizacji inwestycji okreņlonych w § 2 moŊe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym się postę-

pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej dostępnej techniki (okreņlonej 
wart. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ņrodowiska tj. z 2006r. Dz.U. Nr 129, 
poz. 902 z póňniejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okreņlone w 
§ 2 realizowane będņ w sposób okreņlony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 
(tj. z 2006r. Dz.U. Nr 89, poz. 625 z póňniejszymi zmianami). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊņ do zadań własnych gminy, uję-
tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 249, poz. 2104 z póňniejszymi zmianami) przy czym: 

1) wydatki majņtkowe gminy okreņla uchwała Rady Miejskiej, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budŊetu gminy uchwala się w uchwale budŊetowej, 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budŊetowy ujmowane sņ w wykazie stanowiņ-
cym załņcznik do uchwały budŊetowej. 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będņ w całoņci lub częņci z budŊetu gminy oraz na pod-
stawie porozumień z innymi podmiotami lub ze ňródeł zewnętrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgowej i kanalizacji finansowane będņ na podstawie art. 15 ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków 
(tj. z 2006r. Dz.U. Nr 123, poz. 858), ze ņrodków własnych przedsiębiorstwa wodociņgowo - kanalizacyj-
nego w oparciu o uchwalone przez Radę Miejskņ wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzņdzeń wo-
dociņgowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez budŊet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będņ na podstawie art. 7 ust. 4 
i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. z 2006r. Dz.U. Nr 89, poz. 625 z póňniejszymi 
zmianami). 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Grzegorz Pruś 
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