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§ 5.1. Biblioteka jest utworzona na bazie 
Ośrodka Kultury w Brwinowie działu BIBLIOTEKA 
w budşecie Gminy. 

2. Biblioteka przejmuje nieodpłatnie wszystkie 
środki trwałe i obrotowe Ośrodka Kultury w Brwi-
nowie ul. Wilsona 2 przynaleşne do działu BI-
BLIOTEKA w budşecie Gminy. 

3. Biblioteka przejmuje wszelkie sprawy finan-
sowe przynaleşne do działu Biblioteka budşecie 
Gminy. 

4. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przy-
dzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych 
środków, kierując się zasadami efektywności ich 
wykorzystania. 

5. Koszty prowadzenia działalności bibliotecz-
nej, w tym wynagrodzenia dla pracowników, wraz 
ze składką na ubezpieczenie społeczne, i inne wy-
datki z tytułu zatrudniania pracowników obciąşają 
koszty działalności podstawowej. 

6. Organizator zapewnia Bibliotece środki nie-
zbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności 

bibliotecznej oraz do utrzymania obiektu, w któ-
rym ta działalnośń jest prowadzona. 

§ 6. Pracownicy Ośrodka Kultury zajmujący do-
tychczas stanowiska związane z obsługą biblioteki 
stają się z dniem 1 maja 2009r. pracownikami 
Biblioteki Publicznej w Brwinowie. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy Brwinów. 

§ 8. Tracą moc uchwały: 

1) uchwała nr 319-II Rady Miejskiej w Brwinowie 
z dnia 29 kwietnia 1998r. w sprawie utworzenia 
Ośrodka Kultury w gminie Brwinów przez po-
łączenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i 
Biblioteki Publicznej w Brwinowie. 

2) uchwała nr 105-IV z dnia 30 czerwca 2003r. 
Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nada-
nia statutu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie. 

§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 
Krzysztof Falkowski 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/186/09 

RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE 

z dnia 5 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Tarczyna. 

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 ze zmianami) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), w związku z 
uchwałą nr VIII/43/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z 
dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego centrum Tarczyna, Rada 
Miejska w Tarczynie po stwierdzeniu zgodności 
niniejszego miejscowego planu z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Tarczyn, uchwalonego 
uchwałą nr XVI/139/2000 Rady Miejskiej w Tar-
czynie z dnia 15 marca 2000r. uchwala, co nastę-
puje: 

 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego obszaru Centrum Tarczyna. 
2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-
łącznik nr 1, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu – sta-
nowiące załącznik nr 2, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania – stanowiące za-
łącznik nr 3. 
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4. Planem obejmuje się obszar o powierzchni 

10,88ha, w granicach określonych w załączniku 
graficznym do uchwały nr VIII/43/07 Rady Miej-
skiej w Tarczynie. 

§ 2. 

Wyjaśnienie uşywanych pojęń 

Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) planie – oznacza to niniejszy miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, 

2) przepisach szczególnych lub odrębnych – 
rozumie się przez to przepisy ustaw oraz ak-
tów wykonawczych, a takşe ograniczenia w 
zagospodarowaniu i uşytkowaniu terenów 
wynikające z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych, 

3) obszarze planu – rozumie się przez to obszar 
objęty planem w granicach przedstawionych 
na rysunku planu, 

4) terenie – rozumie się przez to fragment ob-
szaru planu o określonym przeznaczeniu i za-
sadach zagospodarowania, wydzielony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-
czony symbolem liczbowym i literowym, 

5) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się 
przez to, şe określona funkcja zabudowy lub 
sposób zagospodarowania w granicach tere-
nu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi 
zajmuje nie mniej niş 60% powierzchni działki 
budowlanej, 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się 
przez to, şe określona funkcja zabudowy lub 
sposób zagospodarowania w granicach tere-
nu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi 
zajmuje nie więcej niş 40% powierzchni dział-
ki budowlanej, 

7) przeznaczeniu zamiennym – rozumie się 
przez to, şe określona funkcja zabudowy lub 
sposób zagospodarowania w granicach tere-
nu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi 
moşe w całości lub w części zastąpiń funkcję 
zabudowy albo sposób zagospodarowania 
określone jako przeznaczenie podstawowe, 

8) działce budowlanej – rozumie się przez to 
działkę budowlaną zgodnie z art. 2 pkt 12 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

9) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez 
to budynek mieszkalny zawierający więcej niş 
dwa lokale mieszkalne, albo zespół takich bu-
dynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb 
mieszkańców budynkami garaşowymi, 

10) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się 
przez to budynek mieszkalny wolnostojący 
albo budynek w zabudowie bliŝniaczej lub 
pierzejowej, w którym dopuszcza się wydzie-
lenie nie więcej niş dwóch lokali mieszkal-
nych albo jednego lokalu mieszkalnego i lo-
kalu uşytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku, a takşe zespół takich budynków, 
wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkań-
ców budynkami garaşowymi i gospodarczy-
mi, 

11) zabudowie usługowej – rozumie się przez to 
budynki lub budowle słuşące działalności, 
której celem jest zaspokajanie potrzeb ludno-
ści, a nie wytwarzanie bezpośrednio meto-
dami przemysłowymi dóbr materialnych, 

12) usługach nieuciąşliwych – rozumie się przez 
to usługi, dla których nie jest ani nie moşe 
byń wymagany obowiązek sporządzenia ra-
portu o oddziaływaniu na środowisko, 

13) przedsięwzięciach mogących znacząco od-
działywań na środowisko – rozumie się przez 
to przedsięwzięcia wymagające sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko, oraz 
przedsięwzięcia dla których obowiązek spo-
rządzenia raportu moşe byń wymagany, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

14) dostępie do drogi publicznej – rozumie się 
przez to dostęp do drogi publicznej zgodnie z 
art. 2 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, 

15) intensywności zabudowy – rozumie się przez 
to stosunek sumy powierzchni wszystkich 
kondygnacji naziemnych, mierzonych w ob-
rysie zewnętrznym, wszystkich budynków na 
działce budowlanej do powierzchni tej działki, 

16) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie 
się przez to powierzchnię biologicznie czynną 
w rozumieniu § 3 pkt 22 rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadań 
budynki i ich usytuowanie, 

17) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 
– rozumie się przez to najmniejszą dopusz-
czalną powierzchnię biologicznie czynną na 
działce budowlanej wyraşoną w procentach 
w stosunku do powierzchni działki, 

18) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie 
się przez to linię wyznaczającą najblişsze do-
puszczalne usytuowanie lica ściany budynku 
w stosunku do granicy działki; ograniczenie 
nie dotyczy tarasów, wykuszy, balkonów, 
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schodów wejściowych, podestów, które mo-
gą byń wysunięte do 1,3 m przed tę linię, 

19) obowiązującej linii zabudowy – rozumie się 
przez to linię, na której musi stanąń ściana 
frontowa budynków, 

20) maksymalnej lub minimalnej wysokości za-
budowy – rozumie się przez to ustaloną w 
planie nieprzekraczalną, odpowiednio naj-
większą lub najmniejszą, wysokośń budynku 
w metrach, mierzoną od poziomu gruntu ro-
dzimego przy najnişej połoşonym wejściu do 
budynku (nie będącym wejściem do po-
mieszczeń gospodarczych lub technicznych) 
do najwyşszego punktu na pokryciu kubatury, 
nie licząc masztów odgromnikowych, anten, 
kominów, 

21) terenie o charakterze przestrzeni publicznej – 
naleşy przez to rozumień teren o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb miesz-
kańców, poprawy jakości ich şycia i sprzyjają-
cy nawiązaniu kontaktów społecznych ze 
względu na jego połoşenie oraz cechy funk-
cjonalno-przestrzenne, 

22) powierzchni sprzedaşy – rozumie się przez to 
powierzchnię sprzedaşy zgodnie z art. 2 pkt 
19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

23) informacji komercyjnej – rozumie się przez to 
znaki i szyldy umieszczane na budynku 
mieszczącym działalnośń, której te znaki lub 
szyldy dotyczą, oraz zwiastuny szyldów i ta-
blice informacyjne umieszczane na bramie 
wejściowej działki będącej miejscem tej dzia-
łalności, a takşe znaki, tablice i zwiastuny 
umieszczone na terenach prywatnych lub ob-
jętych innymi formami własności, 

24) reklamie – rozumie się przez to inne niş in-
formacja komercyjna określona w pkt. 23: ta-
blice reklamowe, znaki, szyldy, zwiastuny lub 
inne nośniki reklamowe, umieszczone na te-
renach prywatnych lub objętych innymi for-
mami własności. 

§ 3. 

1. Rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-
łącznik nr 1 do uchwały, odnosi ustalenia 
uchwały do obszaru planu. 

2. Przeznaczenie terenów i zasady zagospodaro-
wania ustalone w planie oznacza się za pomo-
cą symboli literowych oraz numerów kolej-
nych. 

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu stanowią ustalenia planu: 

1) granica obszaru planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym 
przeznaczeniu i róşnych zasadach zago-
spodarowania, 

3) wydzielenia jednostek terytorialnych ulic o 
róşnych klasach i kategoriach, nie stano-
wiące linii rozgraniczających terenów ko-
munikacji, 

4) obowiązujące linie zabudowy, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

6) strefa ochrony konserwatorskiej układu 
urbanistycznego Tarczyna, 

7) oznaczenie obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 

8) miejsca pamięci narodowej, krzyş, po-
mnik, 

9) oznaczenie pierzei ulic wymagających 
szczególnie starannego opracowania ele-
wacji budynków pod względem architek-
tonicznym, 

10) zieleń urządzona w granicach placów 
miejskich, 

11) oznaczenie symbolem graficznym i skró-
tem nazwy drzew i szpalerów drzew o 
wartościach przyrodniczo-krajobrazowych, 

12) oznaczenie ścieşki rowerowej. 

4. Następujące oznaczenia graficzne stanowią 
ustalenia wynikające z przepisów szczególnych 
lub odrębnych: 

1) oznaczenie zespołu kościoła pod wezwa-
niem św. Mikołaja Biskupa, objętego ochro-
ną prawną poprzez wpis do rejestru zabyt-
ków, 

2) oznaczenie drzewa – pomnika przyrody 
wraz ze strefą ochronną, 

3) oznaczenie granicy Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, 

4) granica strefy ochronnej napowietrznych li-
nii elektroenergetycznych SN 15 kV, 

5) granica strefy ochronnej gazociągu śred-
niego ciśnienia 300mm. 

5. Następujące oznaczenia graficzne stanowią 
informację: 

1) granice prawne działek ewidencyjnych na 
terenach przeznaczonych pod zabudowę, 

2) przebieg napowietrznych linii elektroener-
getycznych średniego napięcia SN 15 KV, 

3) przebieg gazociągu średniego ciśnienia o 
średnicy 300 mm, 
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4) orientacyjny przebieg ulic poza obszarem 
planu. 

6. Dla terenów obowiązują łącznie ustalenia za-
warte w rozdziale 2 i w rozdziale 3 niniejszej 
uchwały. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

§ 4. 

Przeznaczenie terenów 

1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o róş-
nym przeznaczeniu i róşnych zasadach zago-
spodarowania, wyznaczone na rysunku planu. 

2. Ustala się następujące przeznaczenie podsta-
wowe terenów wyznaczonych liniami rozgrani-
czającymi i oznaczonych symbolem literowym 
i kolejnym numerem: 

1) MWU – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami, 

2) MW – teren zabudowy wielorodzinnej, 

3) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług, 

4) UM – tereny zabudowy usługowej i zabu-
dowy mieszkaniowej, 

5) UM/UA – tereny zabudowy usługowej, za-
budowy mieszkaniowej i usług admini-
stracji, 

6) UKr – teren obiektów kultu religijnego, 

7) UK – teren usług kultury, 

8) UO – teren usług oświaty, 

9) UA – teren usług administracji. 

10) UI – teren przeznaczony na cele obronno-
ści i bezpieczeństwa państwa, 

11) U – tereny zabudowy usługowej, 

12) KPP – tereny placów miejskich, 

13) tereny ulic stanowiących drogi publiczne 
według klasyfikacji: 

a) KDG – ulice główne, 

b) KDZ – ulice zbiorcze, 

c) KDL – ulice lokalne, 

d) KDD – ulice dojazdowe, 

14) KDWp – teren drogi wewnętrznej pieszo-
jezdnej, 

15) E – tereny infrastruktury technicznej: sta-
cje transformatorowe SN/nn 15/0,4 kV. 

3. Ustala się następujące tereny jako przeznaczo-
ne do realizacji celów publicznych: 

1) teren usług administracji oznaczony symbo-
lem 4 UA oraz tereny, których przeznacze-
niem zamiennym są usługi administracji, 
oznaczone symbolami 2 UM/UA i 3 UM/UA, 

2) teren przeznaczony na cele obronności i 
bezpieczeństwa państwa, oznaczony sym-
bolem 7 UI, 

3) tereny placów miejskich oznaczone symbo-
lami 1 KPP, 2 KPP i 3 KPP, 

4) tereny istniejących i projektowanych ulic 
stanowiących drogi publiczne, oznaczonych 
symbolami KDG, KDZ, KDL i KDD. 

§ 5. 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

1. Wyznacza się obowiązujące linie zabudowy 
dla wskazanych w planie terenów o zabudo-
wie pierzejowej lub ukształtowanej przez ist-
niejącą zabudowę. 

2. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy wskazane na rysunku planu; obowiązują 
odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy 
od linii rozgraniczających ulic określone w 
ustaleniach dla terenów. 

3. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy obowiązują w stosunku do budynków 
nowych i odtwarzanych. 

4. Dopuszcza się adaptację i rozbudowę istnie-
jących budynków usytuowanych niezgodnie z 
wyznaczonymi obowiązującymi lub nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy, z zastrzeşe-
niem, şe nowo powstająca częśń budynku 
będzie usytuowana zgodnie z tymi liniami; 
zastrzeşenie nie dotyczy nadbudowy budyn-
ku. 

5. Na obszarze planu zakazuje się lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni całkowi-
tej, liczonej razem z powierzchnią obiektów 
towarzyszących, większej niş 800m2 oraz o 
powierzchni sprzedaşy większej niş 400m2. 

6. Ustala się zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów, z 
wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotych-
czasowym uşytkowaniem oraz z wyjątkiem 
obiektów wymienionych w ust. 7. 

7. Dopuszcza się lokalizację sezonowych obiek-
tów o funkcji usługowej, w tym usług handlu, 
sportu, rekreacji, kultury i turystyki, nie zwią-
zanych trwale z gruntem; lokalizacja obiektów 
sezonowych w granicach terenów o charakte-
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rze przestrzeni publicznej nie moşe powodo-
wań utrudnień w ruchu pojazdów ani uszko-
dzenia posadzki ulic i placów oraz zadrze-
wień. 

8. Cechy sezonowych kiosków i stoisk lokalizo-
wanych w granicach terenów o charakterze 
przestrzeni publicznej – takie jak kształt archi-
tektoniczny, stosowane materiały, kolorysty-
ka – powinny byń ujednolicone dla całego 
obszaru o charakterze przestrzeni publicznej 
lub dla wyodrębnionych wnętrz urbanistycz-
nych. 

9. Wyznacza się pierzeje ulic wskazane oznacze-
niem graficznym na rysunku planu oraz ele-
wacje przyuliczne budynków na terenach: 1 
UM, 2 UM/UA, 3 UM/UA, 4 UM, 5 UM, 6 UM, 
2 UK, 4 UA, 5 U, 6 U, 8 U, 9 U i 10 U, jako 
wymagające szczególnie starannego opraco-
wania elewacji frontowych pod względem ar-
chitektonicznym, w tym kolorystyki. 

10. Na obszarze planu przy lokalizacji nowej za-
budowy oraz przy odtwarzaniu, przebudowie 
i rozbudowie istniejących obiektów obowią-
zują następujące zasady: 

1) formę architektoniczną budynków naleşy 
dostosowań do historycznej zabudowy 
miejskiej, 

2) dla budynków nowych i odtwarzanych 
lokalizowanych w zabudowie pierzejo-
wej, wskazanej oznaczeniem graficznym 
na rysunku planu, obowiązuje sytuowa-
nie frontu budynku w linii pierzei oraz 
obu ścian bocznych w granicach działek 
budowlanych; dojazd do działek zgodnie 
z ustaleniami dla terenów – z wyjątkiem 
określonym w § 14 ust. 4.2. pkt 5, 

3) w linii zabudowy pierzejowej nie do-
puszcza się lokalizacji garaşy i budynków 
gospodarczych, 

4) podział terenów na działki budowlane 
oraz lokalizacja i kształtowanie zabudowy 
na terenach z zabudową pierzejową musi 
zapewniań dostęp pojazdów straşy po-
şarnej, pogotowia ratunkowego i obsługi 
technicznej miasta do wszystkich obiek-
tów na działkach budowlanych, 

5) układ kalenicy głównej budynków w za-
budowie pierzejowej równoległy do linii 
rozgraniczających Rynku i ulic, 

6) układ kalenicy głównej pozostałych bu-
dynków mieszkalnych i usługowych 
równoległy lub prostopadły do linii roz-
graniczającej ulicy albo równoległy lub 
prostopadły do dłuşszej granicy działki, 

7) w elewacjach naleşy stosowań materiały 
naturalne: tynki o wyglądzie tradycyj-
nym, cegłę klinkierową, kamień, drewno, 

8) nie dopuszcza się stosowania na elewa-
cjach okładzin z paneli blaszanych i pla-
stikowych, drobnych elementów cera-
micznych i lusterek, oraz imitujących po-
krycie dachu, 

9) dopuszcza się następujące kolory elewa-
cji: 

a. naturalne kolory materiałów budow-
lanych wymienionych w pkt 7, 

b. jasne pastelowe kolory odpowiadają-
ce kolorom naturalnego kruszywa, 

c. inne jasne kolory o małym nasyceniu 
barwy, w odcieniach pastelowych, 
zharmonizowane z budynkami są-
siednimi, 

10) dachy budynków w zabudowie pierzejo-
wej w układzie kalenicowym, symetrycz-
nie pochyłe, dwuspadowe lub dwuspa-
dowe z przyczółkami, 

11) dachy pozostałych budynków jednoro-
dzinnych i usługowych symetrycznie po-
chyłe, dwuspadowe lub wielospadowe; 
dopuszcza się stosowanie dachów na-
czółkowych, mansardowych oraz da-
chów polskich łamanych o jednakowym 
kącie nachylenia obu części dachu; kąt 
nachylenia dachów od 30º do 45º, dosto-
sowany do kąta nachylenia dachów bu-
dynków sąsiednich; dla dachów mansar-
dowych kąt nachylenia połaci dolnej 60º 
a górnej 30º, z tolerancją 5º, 

12) dla budynków wielorodzinnych dopusz-
cza się ponadto stosowanie dachów pła-
skich o kącie nachylenia od 0º do 15º, 

13) dla budynków gospodarczych i garaşy 
dopuszcza się stosowanie dachów jed-
nospadowych, dwuspadowych lub wie-
lospadowych, o kącie nachylenia od 0º 
do 15º oraz od 30º do 45º, 

14) w granicach strefy konserwatorskiej 
obowiązuje pokrycie dachów dachówką 
ceramiczną lub blaszaną w odcieniach 
ceglastej czerwieni lub brązowych; na 
pozostałym obszarze planu dopuszcza 
się ponadto zastosowanie dachówki bi-
tumicznej oraz odcienie koloru szarego. 

11. Obszar planu, z wykluczeniem terenów ozna-
czonych symbolami: 1 UKr, 2 UK, 3 UO, 1 
KPP i 2 KPP wskazuje się do rewitalizacji te-
renów i rewaloryzacji zabudowy. 
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12. Ustala się następujące zasady rewitalizacji i 

rewaloryzacji obszaru: 

1) celem rewaloryzacji istniejącej zabudowy 
jest przywrócenie wartości historycznych i 
zabytkowych układu urbanistycznego Tar-
czyna ukształtowanego w 1 poł. XIX w. w 
dostosowaniu do wymagań współcześnie 
pełnionych funkcji, oraz uzyskanie właści-
wych standardów uşytkowych, 

2) rewitalizacją obejmuje się tereny z rozpro-
szoną zabudową, bez prawidłowo wy-
kształconej sieci ulic oraz uzbrojenia tech-
nicznego, w celu harmonijnego uzupeł-
nienia zabudowy i uporządkowania tere-
nów, 

3) rewitalizacja terenów i rewaloryzacja za-
budowy w granicach strefy ochrony kon-
serwatorskiej układu urbanistycznego Tar-
czyna musi uwzględniań zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków, okre-
ślone w § 7, oraz ustalenia planu miejsco-
wego, 

4) rozbudowa i przebudowa budynków ist-
niejących, budowa nowych budynków 
oraz modernizacja ulic powinny uwzględ-
niań następujące działania oraz parametry, 
ustalone w planie: 

a. postuluje się zachowanie historycznych 
podziałów działek w granicach układu 
urbanistycznego objętego ochroną 
konserwatorską; obowiązuje zachowa-
nie drobnej skali zabudowy harmonizu-
jącej z istniejącą zabudową z lat dwu-
dziestych XX w. – z zastrzeşeniem 
pkt b, 

b. dopuszcza się łączenie kilku działek są-
siednich dla utworzenia działki budow-
lanej oraz budowę jednego budynku w 
zabudowie pierzejowej, pod warunkiem 
wyróşnienia w elewacji frontowej czę-
ści odpowiadających historycznym po-
działom działek lub o innych szeroko-
ściach, przy czym szerokośń wyróşnio-
nej części elewacji nie moşe byń więk-
sza niş 20,0m, z wyjątkami określonymi 
w ustaleniach dla terenów, 

c. zachowanie w pierzejach ulic niewiel-
kich róşnic w wysokości, zastosowa-
nych materiałach, ukształtowaniu da-
chu i kolorystyce budynków, dla pod-
kreślenia historycznych podziałów dzia-
łek, 

d. dostosowanie wysokości nowych, od-
twarzanych i przebudowywanych bu-

dynków do wysokości wybranego bu-
dynku sąsiedniego, z uwzględnieniem 
maksymalnej i minimalnej wysokości 
budynków w metrach ustalonej dla te-
renów oraz ustaleń pkt c, 

e. stosowanie naturalnych materiałów 
budowlanych i kolorystyki elewacji oraz 
dachów zgodnie z ustaleniami planu, 

f. stosowanie szlachetnych materiałów 
budowlanych, o zróşnicowanych kolo-
rach, na posadzki placów miejskich 1 
KPP, 2 KPP i 3 KPP, stanowiących tere-
ny o charakterze przestrzeni publicznej 
– kostki granitowej w odcieniach koloru 
szarego, czarnej kostki bazaltowej, płyt 
şółtego i czerwonego piaskowca, bruku 
z kamieni polnych i ociosanej kostki 
kamiennej, 

g. w Rynku oraz na terenach ulic o charak-
terze przestrzeni publicznej obowiązuje 
wyróşnienie kolorem ścieşek rowero-
wych, chodników oraz pasaşy pieszych 
w poziomie posadzki ulicy lub placu, 

h. wyposaşenie terenów o charakterze 
przestrzeni publicznej w obiekty małej 
architektury: ławki, balustrady, kosze na 
śmieci, stojaki rowerowe, pomniki, la-
tarnie, fontanny i inne, 

i. wyodrębnienie w granicach Rynku 
wnętrz urbanistycznych o róşnych 
funkcjach: otwartej części placu pozwa-
lającej na zgromadzenia mieszkańców i 
imprezy okolicznościowe, części zago-
spodarowanej zielenią jako skweru 
miejskiego, oraz placów postojowych; 

5) ustala się następujące zasady rewitalizacji 
terenów z zabudową rozproszoną: 

a) rodzaj, funkcja i parametry zabudowy 
zgodnie z ustaleniami niniejszego pla-
nu, 

b) układ ulic stanowiących drogi publiczne 
wskazany na rysunku planu. 

13. Ustala się następujące zasady realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony ulic naleşy sytuowań 
w liniach rozgraniczających, 

2) w granicach terenu 5 UM od strony drogi 
wewnętrznej pieszo-jezdnej 19 KDWp do-
puszcza się cofnięcie linii ogrodzeń, 

3) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie 
moşe przekraczań 1,8 m od poziomu tere-
nu, 
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4) nie dopuszcza się budowy ogrodzeń peł-
nych ani ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych; dopuszcza się wyłącznie ogro-
dzenia aşurowe fundamentowane pod 
słupkami lub na podmurówce nie wyşszej 
niş 60 cm od naturalnego poziomu terenu. 

14. W zakresie lokalizacji reklam i znaków infor-
macyjno-plastycznych ustala się: 

1) w granicach strefy ochrony konserwator-
skiej układu urbanistycznego Tarczyna 
obowiązuje zakaz umieszczania reklam w 
rozumieniu § 2 pkt 24, 

2) w granicach strefy ochrony konserwator-
skiej dopuszcza się stosowanie informacji 
komercyjnej w rozumieniu § 2 pkt 23, a 
takşe znaków, szyldów, tablic i zwiastu-
nów, w tym stanowiących informację tu-
rystyczną, z następującymi ograniczenia-
mi: 

a. usytuowanie znaków, tablic i zwiastu-
nów na terenach ulic wymaga uzgod-
nienia z zarządcą drogi, 

b. powierzchnia znaków i szyldów 
umieszczanych na budynkach nie moşe 
przekraczań 1m2, 

c. znaki i szyldy mogą byń oświetlone wy-
łącznie światłem o stałym natęşeniu; 
wyklucza się stosowanie znaków 
świetlnych pulsujących lub ruchomych, 

d. na bramie wejściowej działki będącej 
miejscem działalności dopuszcza się 
umieszczenie zwiastuna szyldu lub ta-
blicy informacyjnej dotyczącej tej dzia-
łalności, o wymiarach nie przekraczają-
cych 30 x 40 cm, 

e. zakazuje się umieszczania znaków, 
szyldów, tablic i zwiastunów na drze-
wach i w obrębie ich koron, na ogro-
dzeniach oraz na obiektach i urządze-
niach infrastruktury technicznej; 

3) na obszarze planu poza strefą ochrony 
konserwatorskiej dopuszcza się umiesz-
czanie reklam i informacji komercyjnej, 
oraz znaków, szyldów, tablic i zwiastunów, 
w tym stanowiących informację turystycz-
ną, z następującymi ograniczeniami: 

a. usytuowanie znaków, tablic i zwiastu-
nów na terenach ulic wymaga uzgod-
nienia z zarządcą drogi, 

b. powierzchnia znaków umieszczanych 
na budynkach nie moşe przekraczań 
2m2, 

c. zakazuje się umieszczania znaków, 
szyldów, tablic i zwiastunów na drze-
wach i w obrębie ich koron, na ogro-
dzeniach oraz na obiektach i urządze-
niach infrastruktury technicznej. 

15. Ustala się zasadę kształtowania budynków i 
budowli ogólnodostępnych w sposób umoş-
liwiający dostęp osobom niepełnosprawnym. 

§ 6. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego 

1. Częśń obszaru objętego planem znajduje się 
w granicach Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu ustanowionego Rozpo-
rządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 
13 lutego 2007r.; przebieg granicy jest wska-
zany na rysunku planu. 

2. Dla terenu połoşonego w granicach War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
obowiązują ustalenia zawarte w przepisach 
szczególnych dotyczących zasad zagospoda-
rowania w granicach Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 

3. Wskazuje się pomnik przyrody – kasztano-
wiec zwyczajny, nr rejestru 1033, wysokośń 
16,0m, pierśnica 2,7 m; drzewo wraz ze strefą 
o promieniu 15,0m od pnia objęte jest ochro-
ną prawną, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. W granicach planu nie występują inne, poza 
wymienionymi w ust. 1 i 3, obszary i obiekty 
chronione określone przepisami odrębnymi 
dotyczącymi ochrony przyrody. 

5. Nie dopuszcza się lokalizacji przedsięwzięń 
mogących znacząco oddziaływań na środowi-
sko, zgodnie z przepisami szczególnymi; z 
wyjątkiem dróg oraz inwestycji infrastruktu-
ralnych dopuszczonych niniejszym planem. 

6. Wynikająca z działalności usługowej lub innej 
uciąşliwośń dla środowiska, w tym uciąşli-
wośń hałasowa, nie moşe wykraczań poza 
granice terenu, do którego prowadzący tę 
działalnośń posiada tytuł prawny. 

7. Ustala się obowiązek ochrony przed hałasem 
dla istniejącej i nowopowstającej zabudowy, 
poprzez określenie następujących dopusz-
czalnych poziomów hałasu dla dróg i pozo-
stałych ŝródeł hałasu, zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz roz-
porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 
lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w środowisku: 
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1) na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usług oświaty 3 UO oraz 
na terenie kościoła 1 UKr: 55 dBA w porze 
dnia i 50 dBA w porze nocy, 

2) na pozostałych terenach: 60 dBA w porze 
dnia i 50 dBA w porze nocy. 

8. Zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych i do zie-
mi. 

9. Ustala się obowiązek zachowania części po-
wierzchni działek budowlanych jako po-
wierzchni biologicznie czynnej, z wyklucze-
niem terenów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, zgodnie z ustaleniami dla tere-
nów. 

10. Wskazuje się drzewa o wartościach przyrod-
niczo-krajobrazowych, określone oznacze-
niem graficznym i skrótem nazwy na rysunku 
planu, do zachowania poprzez właściwe usy-
tuowanie zabudowy i zagospodarowanie te-
renu – o ile usunięcie drzew nie jest niezbęd-
ne dla uwzględnienia potrzeb wynikających z 
remontów, przebudowy i budowy inwestycji 
dopuszczonych planem oraz zachowania 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

11. Na obszarze planu nie występują tereny za-
groşone osuwaniem się mas ziemnych ani 
zagroşone powodzią. 

12. Obejmuje się ochroną krajobraz kulturowy 
centrum Tarczyna, w granicach strefy ochro-
ny konserwatorskiej; ochroną obejmuje się 
historyczny układ ulic i placów, oraz funkcje, 
ukształtowanie i skalę zabudowy. 

§ 7. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Obejmuje się ochroną układ urbanistyczny 
Tarczyna z 1 poł. XIX w., w granicach niniej-
szego planu miejscowego; granica strefy 
ochrony konserwatorskiej określona jest na 
rysunku planu. 

2. Ochroną obejmuje się: 

1) historyczny układ Rynku i ulic wyloto-
wych, 

2) zachowane pierzeje ulic i linię zabudowy, 
wyznaczoną zabudową z okresu między-
wojennego, 

3) skalę i charakter zabudowy, 

4) ekspozycję widokową na kościół p.w. 
Świętego Mikołaja, stanowiący dominantę 
architektoniczną, 

5) formy dachów – kształt i kąt nachylenia, 

6) historyczną kompozycję przestrzenną. 

3. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej 
ustala się zasadę podporządkowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów wymaga-
niom ochrony wartości kulturowych poprzez: 

1) ustalenie obowiązującej linii zabudowy w 
pierzejach ulic, 

2) ograniczenie wysokości zabudowy miesz-
kaniowej i usługowej do trzech kondygna-
cji naziemnych, w tym poddasze uşytko-
we, 

3) nakaz stosowania form architektonicznych 
zharmonizowanych z otoczeniem, w tym 
dachów pochyłych o wyznaczonym kształ-
cie i kącie nachylenia, 

4) nakaz szczególnie starannego opracowa-
nia pod względem architektonicznym ele-
wacji budynków w pierzejach ulic wskaza-
nych na rysunku planu; 

zgodnie z ustaleniami dla terenów. 

4. Wskazuje się obiekt objęty ochroną prawną: 
zespół kościoła parafialnego p. w. Świętego 
Mikołaja Biskupa, wpisany do rejestru zabyt-
ków województwa warszawskiego pod nr 
1110/71; ochroną obejmuje się: 

1) budynek kościoła XVI w., murowany, 
przebudowany w latach 1623 – 1630 i 1840 
– 1842, 

2) dzwonnicę klasycystyczną z 1842r., muro-
waną, 

3) prospekt organowy z XVII w., 

4) ambonę z 1 poł. XVIII w., 

5) cmentarz przykościelny z nagrobkami z 
XIX w., 

6)  zabytki ruchome stanowiące wyposaşenie 
kościoła, 

6) ogrodzenie murowane z XIX w., 

zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysun-
ku planu. 

5. Obejmuje się ochroną konserwatorską nastę-
pujące budynki o wartościach architektonicz-
nych i historycznych, wskazane oznaczeniem 
graficznym na rysunku planu: 

1) budynek mieszkalny, Rynek nr 9, 

2) budynek mieszkalny, Rynek nr 14. 

6. Wszelkie działania związane z remontami, 
przebudową lub nadbudową obiektów wpi-
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sanych do rejestru zabytków lub objętych 
ochroną konserwatorską wymagają uzgod-
nienia z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków. 

7. W przypadku znalezienia podczas prowadze-
nia robót budowlanych lub ziemnych przed-
miotu, co do którego istnieje przypuszczenie, 
iş jest on zabytkiem, naleşy postępowań 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami odrębnymi, dotyczącymi ochrony 
zabytków. 

8. Ochroną obejmuje się rzeŝbę – fontannę na 
Rynku, przedstawiającą jabłko jako symbol 
Tarczyna, stanowiącą dobro kultury współ-
czesnej. 

9. Ochroną obejmuje się miejsca pamięci naro-
dowej, wskazane na rysunku planu: 

1) obelisk ku czci şołnierzy wojny 1920 roku 
w Rynku, 

2)  kamień upamiętniający şołnierzy Armii 
Krajowej na cmentarzu przykościelnym, 

3) tablicę upamiętniającą radiotelegrafistów 
Armii Krajowej, wmurowaną w Banku 
Spółdzielczym. 

10. Zagospodarowanie otoczenia obiektów o 
wartościach kulturowych powinno byń pod-
porządkowane ich ochronie i ekspozycji. 

§ 8. 

Zasady kształtowania terenów  
o charakterze przestrzeni publicznej 

1. Ustala się teren Rynku oznaczony symbolami 1 
KPP i 2 KPP, teren placu miejskiego oznaczony 
symbolem 3 KPP, ciąg ulic Grójeckiej i War-
szawskiej oznaczony symbolami 4 KDZ, 5 KDZ i 
6 KDZ, oraz ulice 1 Maja i Komornicką ozna-
czone symbolami 1 KDG i 2 KDG jako tereny o 
charakterze przestrzeni publicznej. 

2. Dla terenów o charakterze przestrzeni publicz-
nej ustala się: 

1) wyposaşenie terenów w obiekty małej ar-
chitektury: wiaty przystankowe, kioski ulicz-
ne, ławki, balustrady, kosze, latarnie i inne, 
o formie zharmonizowanej z architekturą 
obiektów zabytkowych, 

2) postuluje się wykonanie posadzki placów 
miejskich 1 KPP, 2 KPP i 3 KPP z kostki gra-
nitowej, płyt kamiennych lub podobnych 
materiałów szlachetnych, z wykluczeniem 
płyt i prefabrykowanych elementów beto-
nowych, 

3) zagospodarowanie zielenią w formie traw-
ników i kwietników oraz zadrzewień i za-
krzewień. 

3. Ustala się zagospodarowanie terenów zgodne 
z zasadami rewitalizacji i rewaloryzacji zabu-
dowy, określonymi w § 5 ust. 12. 

§ 9. 

Zasady scalania i podziału terenów  
na działki budowlane 

1. Adaptuje się istniejące podziały na działki bu-
dowlane, zgodnie z oznaczeniem graficznym 
na rysunku planu, w granicach terenów prze-
znaczonych pod zabudowę. 

2. Nie wyznacza się terenów, dla których obowią-
zuje scalanie działek ewidencyjnych dla uzy-
skania działki budowlanej. 

3. Działka budowlana moşe stanowiń kilka działek 
ewidencyjnych. 

4. Podział terenu na działki budowlane uwaşa się 
za zgodny z planem, jeşeli zostały zachowane 
następujące warunki: 

1) minimalna powierzchnia nowotworzonych 
działek budowlanych według ustaleń szcze-
gółowych dla terenów, 

2) minimalna szerokośń frontów nowotworzo-
nych działek budowlanych według ustaleń 
szczegółowych dla terenów, 

3) kąt połoşenia granic nowotworzonych dzia-
łek budowlanych w stosunku do linii roz-
graniczających dróg i ulic nie mniejszy niş 
60º, 

4) podział terenu na działki budowlane musi 
zapewniań dostęp kaşdej działki do drogi 
publicznej, 

5) za dostęp do drogi publicznej uznaje się 
równieş drogę wewnętrzną 19 KDWp oraz 
niewyznaczone w planie drogi wewnętrzne 
o minimalnej szerokości: 

a. 5,0m – jeşeli stanowią dojazd do nie wię-
cej niş 5 działek, 

b. 8,0m – jeşeli stanowią dojazd do 6 lub 
więcej działek; 

a takşe ustanowioną słuşebnośń dojazdu o 
szerokości nie mniejszej niş 5,0m, obejmu-
jącą równieş doprowadzenie przyłączy do 
sieci infrastruktury technicznej. 

5. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni 
działek nie dotyczą wydzieleń: 
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1) pod urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) pod drogi wewnętrzne oraz pasaşe piesze i 
pieszo-jezdne, 

3) pod kioski kolportaşowe, 

4) wykonywanych w celu powiększenia są-
siedniej nieruchomości, pod warunkiem, şe 
nieruchomośń z której działka jest wydziela-
na po jej wydzieleniu będzie miała po-
wierzchnię nie mniejszą niş wymagana w 
ustaleniach dla terenów. 

§ 10. 

Zasady obsługi komunikacyjnej 

1. Ustala się układ istniejących i projektowanych 
ulic stanowiących drogi publiczne o funkcji 
głównej, zbiorczej, lokalnej i dojazdowej dla 
powiązań komunikacyjnych obszaru z terenami 
otaczającymi oraz obsługi terenów zabudowa-
nych i przeznaczonych do zabudowy. 

2. Podstawę układu komunikacyjnego obszaru 
stanowią: 

1) ulice główne: 1 Maja i Komornicka, ozna-
czone symbolami 1 KDG i 2 KDG, w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 876 Many – Tarczyn 
– Łoś; 

2) ulice zbiorcze: ciąg ulic Grójecka – Rynek – 
Warszawska, oznaczonych symbolami 3 
KDZ, 4 KDZ, 5 KDZ i 6 KDZ; oraz ulice lokal-
ne: Błońska 8 KDL, Oszkiela 9 KDL oraz 
Stępkowskiego 11 KDL i 12 KDL, stanowiące 
drogi powiatowe. 

3. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego ustala się realizację trójkątów widoczno-
ści o boku 5,0 m i 10,0 m, oraz o innych wy-
miarach dostosowanych do istniejącej zabu-
dowy i ukształtowania terenu, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, w sposób wskazany na 
rysunku planu; nie stosuje się trójkątów wi-
doczności przy zabudowie w pierzejach ulic. 

4. Dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych ulic 
dojazdowych lub pasaşy pieszych z moşliwo-
ścią dojazdu, nie wyznaczonych na rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 4 pkt 5. 

5. Ustala się budowę ścieşki rowerowej w ciągu 
ulic zbiorczych: Grójecka – Rynek – Warszaw-
ska, zgodnie z rysunkiem planu. 

6. Obowiązuje wydzielenie miejsc parkingowych 
w granicach działki własnej, według następują-
cych zasad: 

1) co najmniej 1 miejsce postojowe na miesz-
kanie w zabudowie mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i jednorodzinnej, 

2) co najmniej 2 miejsca postojowe na kaşde 
100m2 powierzchni uşytkowej obiektów 
usługowych. 

7. W liniach rozgraniczających ulic lokalizuje się 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi oraz za zgodą zarządcy 
drogi. 

§ 11. 

Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej 

1. Ustala się zasadę zaopatrzenia w wodę z miej-
skiej sieci wodociągowej, zaopatrywanej z wo-
dociągu grupowego „Tarczyn”, eksploatujące-
go zasoby wód podziemnych czwartorzędo-
wych poprzez pięń ujęń wody; według warun-
ków zarządcy sieci. 

1.1. Sień wodociągowa rozdzielcza powinna 
spełniań warunki ochrony przeciwpoşaro-
wej. 

2. Ustala się zasadę zbiorczego odprowadzenia 
ścieków poprzez miejską sień kanalizacji sani-
tarnej do oczyszczalni ścieków w Jeziorzanach, 
według warunków zarządcy sieci. 

2.1. Nie dopuszcza się gromadzenia ścieków w 
zbiornikach bezodpływowych oraz budo-
wy indywidualnych i grupowych oczysz-
czalni ścieków. 

3. Wody opadowe po wstępnym oczyszczeniu z 
zawiesin i substancji ropopochodnych naleşy 
odprowadzań do sieci kanalizacji deszczowej, 
według warunków zarządcy sieci. 

3.1. Wody opadowe z terenów ulic, placów i 
parkingów naleşy oczyściń przed wprowa-
dzeniem do odbiornika zgodnie z obowią-
zującymi przepisami (rozporządzenie Mi-
nistra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w 
sprawie warunków, jakie naleşy spełniń 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska wod-
nego). 

4. Ustala się zasadę zaopatrzenia w gaz z istnieją-
cych gazociągów średniego ciśnienia połoşo-
nych w ulicach Ziółkowskiego i Oszkiela; gazy-
fikacja terenów uzaleşniona jest od opłacalno-
ści ekonomicznej inwestycji. 

4.1. Warunki techniczne jakim powinny odpo-
wiadań sieci gazowe określają przepisy 
szczególne. 

4.2. Wskazuje się przebieg gazociągu średnie-
go ciśnienia o średnicy 300 mm, o ciśnie-
niu gazu nie większym niş 0,4 MPa; szero-
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kośń strefy ochronnej wynosi po 1,5m od 
osi gazociągu w obie strony. 

5. Ustala się zasadę zaopatrzenia w energię elek-
tryczną z istniejącej i projektowanej sieci elek-
troenergetycznej średniego i niskiego napięcia, 
oraz istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowych słupowych i wnętrzowych, za-
silanych ze stacji transformatorowej 110/15 kV 
„Tarczyn”, w uzgodnieniu i na warunkach za-
rządcy sieci. 

5.1. Ustala się budowę projektowanych linii 
energetycznych średniego i niskiego na-
pięcia jako kablowych, oraz postuluje się 
przebudowę istniejących linii na kablowe, 
połoşone w liniach rozgraniczających ulic, 
albo poza nimi za zgodą właściciela tere-
nu. 

5.2. Na terenach połoşonych poza strefą 
ochrony konserwatorskiej, w szczególnie 
uzasadnionych ekonomicznie przypad-
kach, dopuszcza się budowę lub utrzyma-
nie napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych średniego i niskiego napięcia. 

5.3. Do czasu przebudowy istniejących linii 
elektroenergetycznych napowietrznych SN 
15 kV na kablowe, w pasie o szerokości 6,0 
m od osi linii w obie strony stanowiącym 
strefę ochronną linii obowiązują ustalenia: 

1) zakaz nasadzeń drzew i krzewów tych 
gatunków, których naturalna wysokośń 
moşe przekraczań 3m, 

2) pozostałe warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu naleşy uzgodniń z 
zarządzającym linią. 

5.4. Wskazuje się istniejące stacje transforma-
torowe oznaczone symbolem E i numerem 
kolejnym. 

5.5. Na obszarze planu, z wykluczeniem pla-
ców miejskich oznaczonych symbolami 1 
KPP, 2 KPP i 3 KPP, dopuszcza się budowę 
nowych stacji transformatorowych 15/0,4 
kV, za zgodą właściciela terenu; lokalizacja 
stacji zostanie ustalona w projektach za-
gospodarowania terenu. 

6. Ustala się zasadę ogrzewania i zaopatrzenia w 
ciepłą wodę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych, jednorodzinnych oraz usługowych w 
oparciu o lokalne kotłownie lub indywidualne 
ŝródła ciepła, niskoemisyjne lub nieemisyjne, z 
wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu 
przewodowego, oleju o niskiej zawartości siar-
ki, biopaliw lub odnawialnych ŝródeł energii. 

6.1. Nie dopuszcza się stosowania palenisk na 
paliwo stałe, z wyłączeniem biopaliw sta-
łych, w lokalnych kotłowniach i w nowo 
lokalizowanych budynkach. 

7. Ustala się utrzymanie istniejącej i lokalizację 
nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w 
tym wolnostojących szaf dystrybucji usług, ka-
nalizacji kablowej, światłowodowej oraz anten 
dostępu radiowego. 

7.1. Na obszarze planu nie dopuszcza się loka-
lizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej, w tym równieş usytuowanych na da-
chach budynków. 

8. Ustala się zasadę lokalizowania sieci infrastruk-
tury technicznej w liniach rozgraniczających 
ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi oraz za 
zgodą zarządcy ulicy. 

8.1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się lokalizowanie sieci infrastruktury tech-
nicznej poza liniami rozgraniczającymi 
ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi 
oraz za zgodą właściciela terenu; ustala się 
obowiązek zapewnienia dostępu do urzą-
dzeń liniowych uzbrojenia technicznego 
przebiegających poza liniami rozgranicza-
jącymi ulic, w celu dokonywania bieşących 
konserwacji i napraw. 

9. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala 
się: 

1) usuwanie odpadów wyłącznie za pośrednic-
twem wyspecjalizowanych słuşb, 

2) składowanie odpadów na wyznaczonym, 
właściwym terytorialnie składowisku odpa-
dów, 

3) uwzględnienie warunków selektywnej 
zbiórki odpadów zgodnie z przepisami 
szczególnymi (w podziale na odpady prze-
znaczone na składowisko, surówce wtórne, 
odpady przeznaczone do kompostowania i 
odpady niebezpieczne); zgodnie z obowią-
zującymi w tym zakresie przepisami gmin-
nymi. 

Rozdział 3 
Ustalenia dla terenów 

§ 12. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 
usługami – MWU, MW 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 MWU 
ustala się: 

1.1. Przeznaczenie terenu 
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1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi 
nieuciąşliwe o charakterze nie kolidują-
cym z przeznaczeniem podstawowym, 
wbudowane w parterach budynków lub 
wolnostojące. 

1.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotworzo-
nych działek budowlanych: 2000m2, 

2) obowiązująca linia zabudowy zgodnie z 
linią zabudowy istniejących budynków 
wielorodzinnych, 

3) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 10%, 

4) maksymalna intensywnośń zabudowy: 
1,5, 

5) maksymalna wysokośń zabudowy: trzy 
kondygnacje naziemne, nie więcej niş 
12,0 m od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyşszego punktu na pokryciu 
kubatury, zgodnie z definicją w § 2 
pkt 20, 

6) nie dopuszcza się budowy wolnostoją-
cych budynków gospodarczych. 

1.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i 
infrastruktury technicznej 

1) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy 
Stępkowskiego 12 KDL, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami § 11. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 MW 
ustala się: 

2.1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna. 

2.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

1) teren stanowi częśń zespołu zabudowy 
wielorodzinnej połoşonej poza obsza-
rem planu; nie stanowi odrębnej działki 
budowlanej, 

2) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy 
kubaturowej, 

3) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 10%, 

4) nie dopuszcza się budowy wolnostoją-
cych budynków gospodarczych. 

2.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i 
infrastruktury technicznej 

1) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy 
Ks. Czesława Oszkiela 10 KDL, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 13. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usług – MN/U 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN/U 
ustala się: 

1.1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnosto-
jąca lub bliŝniacza, 

2) przeznaczenie zamienne: usługi nie-
uciąşliwe, z wykluczeniem handlu hur-
towego, jako obiekty wbudowane w 
budynek mieszkalny lub wolnostojące. 

1.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotworzo-
nej działki budowlanej dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej lub zabu-
dowy usługowej: 400m2; dla zabudowy 
bliŝniaczej: 200m2, 

2) minimalna szerokośń frontu nowotwo-
rzonej działki budowlanej: 12,0m, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy we-
dług linii zabudowy istniejących bu-
dynków: 

a. od ulicy 1 KDG według budynku na 
działce nr ew. 382, 

b. od ulicy 14 KDD według budynków 
na działkach nr ew. 381/2, 545, 382, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

4) dopuszcza się sytuowanie ścian ze-
wnętrznych budynków mieszkalnych, 
usługowych, gospodarczych i garaşy w 
granicach działek, z wyjątkiem wschod-
niej granicy działki nr ew. 382, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 3%, 

6) maksymalna intensywnośń zabudowy: 
1,8, 
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7) maksymalna wysokośń zabudowy: trzy 
kondygnacje naziemne, w tym podda-
sze uşytkowe, nie więcej niş 12,0m od 
poziomu gruntu rodzimego do najwyş-
szego punktu na pokryciu kubatury, 
zgodnie z definicją w § 2 pkt 20, 

8) teren połoşony jest w strefie ochrony 
konserwatorskiej układu urbanistycz-
nego Tarczyna; obowiązują ustalenia 
§ 7 ust. 1, 2 i 3. 

1.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy 
1 Maja 1 KDG i ulicy Niecałej 14 KDD, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami § 11. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 MN/U 
ustala się: 

2.1. Przeznaczenie terenu 

1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnosto-
jąca, 

2) przeznaczenie zamienne: usługi nie-
uciąşliwe, z wykluczeniem handlu hur-
towego, jako obiekty wbudowane w 
budynek mieszkalny lub wolnostojące. 

2.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotworzo-
nej działki budowlanej: 500m2, 

2) minimalna szerokośń frontu nowotwo-
rzonej działki budowlanej: 18,0m, 

3) obowiązujące linie zabudowy od ulicy 
Stępkowskiego 12 KDL zgodnie z linią 
zabudowy istniejących budynków 
mieszkalnych, 

4) dopuszcza się sytuowanie ścian ze-
wnętrznych budynków gospodarczych i 
garaşy w granicach działek, z wyjątkiem 
granic przebiegających zgodnie z linia-
mi rozgraniczającymi terenu, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 30%; oraz 3% w granicach 
działki nr ew. 272, 

6) maksymalna intensywnośń zabudo-
wy: 1, 

7) maksymalna wysokośń zabudowy: trzy 
kondygnacje naziemne, w tym podda-
sze uşytkowe, nie więcej niş 12,0 m od 

poziomu gruntu rodzimego do najwyş-
szego punktu na pokryciu kubatury, 
zgodnie z definicją w § 2 pkt 20. 

2.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy 
Stępkowskiego 12 KDL, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami § 11. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 MN/U 
ustala się: 

3.1. Przeznaczenie terenu 

1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnosto-
jąca, 

2) przeznaczenie zamienne: usługi nie-
uciąşliwe, z wykluczeniem handlu hur-
towego, jako obiekty wbudowane w 
budynek mieszkalny lub wolnostojące. 

3.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotworzo-
nej działki budowlanej: 500m2, 

2) minimalna szerokośń frontu nowotwo-
rzonej działki budowlanej: 18,0m, 

3) obowiązująca linia zabudowy od ulicy 
Stępkowskiego 12 KDL na działce nr 
268 zgodnie z linią zabudowy istnieją-
cego budynku; nieprzekraczalna linia 
zabudowy w odległości 5,0m od linii 
rozgraniczających ulic, w sposób wska-
zany na rysunku planu, 

4) dopuszcza się sytuowanie ścian ze-
wnętrznych budynków gospodarczych i 
garaşy w granicach działek, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 30%, 

6) maksymalna intensywnośń zabudo-
wy: 1, 

7) maksymalna wysokośń zabudowy: trzy 
kondygnacje naziemne, w tym podda-
sze uşytkowe, nie więcej niş 12,0m od 
poziomu gruntu rodzimego do najwyş-
szego punktu na pokryciu kubatury, 
zgodnie z definicją w § 2 pkt 20, 

8)  wskazuje się drzewo – pomnik przyrody 
wraz ze strefą o promieniu 15,0m od 
pnia; w granicach strefy nie dopuszcza 
się lokalizacji zabudowy ani utwardza-
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nia terenu; nie dopuszcza się funda-
mentowania odcinka ogrodzenia poło-
şonego w granicach strefy ochronnej. 

3.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy 
Stępkowskiego 12 KDL, Górnej i projek-
towanej 13 KDL oraz od projektowanej 
17 KDD, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 14. 

Tereny zabudowy usługowej  
i zabudowy mieszkaniowej – UM, UM/UA 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 UM usta-
la się: 

1.1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi nie-
uciąşliwe, z wykluczeniem handlu hur-
towego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna lub wielo-
rodzinna, 

3) obowiązuje przeznaczenie parterów 
budynków lokalizowanych w pierzei 
Rynku pod usługi nieuciąşliwe. 

1.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej: 400m2, 

2) minimalna szerokośń frontu nowo-
tworzonej działki budowlanej: 12,0m, 

3) obowiązująca linia zabudowy zgodnie 
z linią zabudowy istniejących budyn-
ków w pierzei Rynku; nieprzekraczalne 
linie zabudowy od ulicy Błońskiej 8 
KDL i ulicy Zatylnej 16 KDD zgodnie z 
linią istniejących ogrodzeń, 

4) w przypadku lokalizacji, przebudowy 
lub odtwarzania budynków w pierzei 
Rynku obowiązuje sytuowanie ścian 
bocznych w dłuşszych granicach dzia-
łek, 

5) dopuszcza się sytuowanie ścian ze-
wnętrznych pozostałych budynków 
mieszkalnych, usługowych, gospo-
darczych i garaşy w granicach działek, 

6) w zabudowie pierzejowej nie dopusz-
cza się stosowania przejazdów bra-
mowych, 

7) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 3%, 

8) maksymalna intensywnośń zabudo-
wy: 1,8, 

9) maksymalna wysokośń zabudowy: 
trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
12,0m od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyşszego punktu na pokryciu 
kubatury, zgodnie z definicją w § 2 
pkt 20, 

10) minimalna wysokośń zabudowy: dwie 
kondygnacje naziemne, nie mniej niş 
10,0m od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyşszego punktu na pokryciu 
kubatury, zgodnie z definicją w § 2 
pkt 20, 

11) w elewacjach budynków, lokalizowa-
nych w pierzei Rynku na działkach 
budowlanych stanowiących więcej niş 
jedną działkę ewidencyjną, naleşy za-
znaczyń historyczne podziały lub wy-
odrębniń części elewacji, poprzez za-
stosowanie detalu architektonicznego 
oraz zróşnicowanie kolorystyczne 
elewacji i/lub wysokości dachu; mak-
symalna szerokośń części elewacji o 
jednolitym charakterze wynosi 20 m, 

12) w granicach terenu znajduje się bu-
dynek objęty ochroną konserwator-
ską; obowiązują ustalenia § 7 ust. 6 

13) teren połoşony jest w strefie ochrony 
konserwatorskiej układu urbanistycz-
nego Tarczyna; obowiązują ustalenia 
§ 7 ust. 1, 2 i 3, 

14) obowiązuje szczególnie staranne 
opracowanie pod względem architek-
tonicznym elewacji budynków w pie-
rzei Rynku, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu. 

1.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy 
Zatylnej 16 KDD oraz działki naroşnej 
od ulicy Błońskiej 8 KDL, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami § 11. 
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2. Dla terenów oznaczonych symbolami 2 UM/UA 

i 3 UM/UA ustala się: 

2.1. Przeznaczenie terenów 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi nie-
uciąşliwe, z wykluczeniem handlu hur-
towego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna lub wielo-
rodzinna, 

3) przeznaczenie zamienne: usługi admi-
nistracji, 

4) obowiązuje przeznaczenie parterów 
budynków lokalizowanych w pierzei 
Rynku pod usługi nieuciąşliwe. 

2.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej: 400m2, 

2) minimalna szerokośń frontu nowo-
tworzonej działki budowlanej: 12,0m, 

3) obowiązująca linia zabudowy zgodnie 
z linią zabudowy istniejących budyn-
ków w pierzei Rynku; nieprzekraczalna 
linia zabudowy od ulicy Zatylnej 16 
KDD zgodnie z linią istniejących ogro-
dzeń, 

4) w przypadku lokalizacji, przebudowy 
lub odtwarzania budynków w pierzei 
ulicy obowiązuje sytuowanie ścian 
bocznych w dłuşszych granicach dzia-
łek, 

5) dopuszcza się sytuowanie ścian ze-
wnętrznych pozostałych budynków 
mieszkalnych, usługowych, gospo-
darczych i garaşy w granicach działek, 

6) w zabudowie pierzejowej nie dopusz-
cza się stosowania przejazdów bra-
mowych, 

7) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 3%, 

8) maksymalna intensywnośń zabudo-
wy: 1,8, 

9) maksymalna wysokośń zabudowy: 
trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
12,0m od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyşszego punktu na pokryciu 
kubatury, zgodnie z definicją w § 2 
pkt 20, 

10) minimalna wysokośń zabudowy: dwie 
kondygnacje naziemne, nie mniej niş 
10,0m od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyşszego punktu na pokryciu 
kubatury, zgodnie z definicją w § 2 pkt 
20, 

11) w elewacjach budynków, lokalizowa-
nych w pierzei Rynku na działkach 
budowlanych stanowiących więcej niş 
jedną działkę ewidencyjną, naleşy za-
znaczyń historyczne podziały lub wy-
odrębniń części elewacji, poprzez za-
stosowanie detalu architektonicznego 
oraz zróşnicowanie kolorystyczne 
elewacji i/lub wysokości dachu; mak-
symalna szerokośń części elewacji o 
jednolitym charakterze wynosi 20m, 

12) w granicach terenu 2 UM/UA znajduje 
się budynek objęty ochroną konser-
watorską; obowiązują ustalenia § 7 
ust. 6, 

13) tereny połoşone są w strefie ochrony 
konserwatorskiej układu urbanistycz-
nego Tarczyna; obowiązują ustalenia 
§ 7 ust. 1, 2 i 3, 

14) obowiązuje szczególnie staranne 
opracowanie pod względem architek-
tonicznym elewacji budynków w pie-
rzei Rynku, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu. 

2.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy 
Zatylnej 16 KDD, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami § 11. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 UM usta-
la się: 

3.1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi nie-
uciąşliwe, z wykluczeniem handlu hur-
towego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna lub wielo-
rodzinna, 

3) obowiązuje przeznaczenie parterów 
budynków lokalizowanych w pierzei 
Rynku pod usługi nieuciąşliwe. 

3.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 
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1) minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej: 400m2, 

2) minimalna szerokośń frontu nowo-
tworzonej działki budowlanej: 12,0m, 

3) obowiązująca linia zabudowy zgodnie 
z linią zabudowy istniejących budyn-
ków w pierzei Rynku; nieprzekraczalne 
linie zabudowy od ulicy Zatylnej 16 
KDD i ulicy Mszczonowskiej 7 KDL 
zgodnie z linią istniejących ogrodzeń, 
a na działach nr ew. 348 i 349 zgodnie 
z linią zabudowy istniejących budyn-
ków, w sposób wskazany na rysunku 
planu, 

4) w przypadku lokalizacji, przebudowy 
lub odtwarzania budynków w pierzei 
ulicy obowiązuje sytuowanie ścian 
bocznych w dłuşszych granicach dzia-
łek, 

5) dopuszcza się sytuowanie ścian ze-
wnętrznych pozostałych budynków 
mieszkalnych, usługowych, gospo-
darczych i garaşy w granicach działek, 

6) w zabudowie pierzejowej nie dopusz-
cza się stosowania przejazdów bra-
mowych, 

7) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 3%, 

8) maksymalna intensywnośń zabudo-
wy: 1,8, 

9) maksymalna wysokośń zabudowy: 
trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
12,0m od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyşszego punktu na pokryciu 
kubatury, zgodnie z definicją w § 2 
pkt 20, 

10) minimalna wysokośń zabudowy: dwie 
kondygnacje naziemne, nie mniej niş 
10,0m od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyşszego punktu na pokryciu 
kubatury, zgodnie z definicją w § 2 
pkt 20, 

11) w elewacjach budynków, lokalizowa-
nych w pierzei Rynku na działkach 
budowlanych stanowiących więcej niş 
jedną działkę ewidencyjną, naleşy za-
znaczyń historyczne podziały lub wy-
odrębniń części elewacji, poprzez za-
stosowanie detalu architektonicznego 
oraz zróşnicowanie kolorystyczne 
elewacji i/lub wysokości dachu; mak-

symalna szerokośń części elewacji o 
jednolitym charakterze wynosi 20m, 

12) teren połoşony jest w strefie ochrony 
konserwatorskiej układu urbanistycz-
nego Tarczyna; obowiązują ustalenia 
§ 7 ust. 1, 2 i 3, 

13)  obowiązuje szczególnie staranne 
opracowanie pod względem architek-
tonicznym elewacji budynków w pie-
rzei Rynku, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu. 

3.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy 
Zatylnej 16 KDD oraz od ulicy Mszczo-
nowskiej 7 KDL, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami § 11. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 5 UM usta-
la się: 

4.1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi nie-
uciąşliwe, z wykluczeniem handlu hur-
towego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna lub wielo-
rodzinna, 

3) obowiązuje przeznaczenie parterów 
budynków lokalizowanych w pierzei 
Rynku pod usługi nieuciąşliwe. 

4.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej: 400m2, 

2) minimalna szerokośń frontu nowo-
tworzonej działki budowlanej: 12,0m, 

3) obowiązująca linia zabudowy zgodnie 
z linią zabudowy istniejących budyn-
ków w pierzei Rynku oraz przy ulicach 
Grójeckiej 4 KDZ i Komornickiej 15 
KDD; nieprzekraczalna linia zabudowy 
od ulicy wewnętrznej pieszo-jezdnej 
19 KDWp zgodnie z linią rozgranicza-
jącą, 

4) w przypadku lokalizacji, przebudowy 
lub odtwarzania budynków w pierzei 
ulicy obowiązuje sytuowanie ścian 
bocznych budynków w granicach 
działek, z wyjątkiem określonym w 
pkt 5, 
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5) dopuszcza się usytuowanie połu-
dniowej ściany bocznej budynku loka-
lizowanego na działce nr ew. 283/1 w 
odległości zgodnej z przepisami pra-
wa budowlanego od północnej ściany 
bocznej z otworami okiennymi bu-
dynku na działce nr ew. 284, 

5) dopuszcza się sytuowanie ścian ze-
wnętrznych pozostałych budynków 
mieszkalnych, usługowych, gospo-
darczych i garaşy w granicach działek, 

6) w przypadku przebudowy lub odtwa-
rzania budynków na działkach nr ew. 
296/1 i 300 dopuszcza się zachowanie 
istniejących przejazdów bramowych; 

7) na pozostałym terenie w nowych, 
przebudowywanych lub odtwarza-
nych budynkach w zabudowie pierze-
jowej dopuszcza się stosowanie prze-
jazdów bramowych w przypadku ko-
nieczności obsługi komunikacyjnej 
działki od ulic 4 KDZ i 11 KDL, 

8) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 3%, 

9) maksymalna intensywnośń zabudo-
wy: 1,8, 

10) maksymalna wysokośń zabudowy: 
trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
12,0 m od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyşszego punktu na pokryciu 
kubatury, zgodnie z definicją w § 2 
pkt 20, 

11) minimalna wysokośń zabudowy: dwie 
kondygnacje naziemne, nie mniej niş 
10,0m od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyşszego punktu na pokryciu 
kubatury, zgodnie z definicją w § 2 
pkt 20, 

12) w elewacjach budynków, lokalizowa-
nych w pierzei Rynku na działkach 
budowlanych stanowiących więcej niş 
jedną działkę ewidencyjną, naleşy za-
znaczyń historyczne podziały lub wy-
odrębniń części elewacji, poprzez za-
stosowanie detalu architektonicznego 
oraz zróşnicowanie kolorystyczne 
elewacji i/lub wysokości dachu; mak-
symalna szerokośń części elewacji o 
jednolitym charakterze wynosi 20 m, 
a dla działki nr ew. 297/1 – 21m, 

13) częśń terenu połoşona jest w strefie 
ochrony konserwatorskiej układu 

urbanistycznego Tarczyna; obowiązu-
ją ustalenia § 7 ust. 1, 2 i 3, 

14)  obowiązuje szczególnie staranne 
opracowanie pod względem architek-
tonicznym elewacji budynków w pie-
rzei ulicy, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu. 

4.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna terenu od ulic: 
zbiorczej 4 KDZ i lokalnej 11 KDL, drogi 
wewnętrznej pieszo-jezdnej 19 KDWp 
oraz działek naroşnych nr ew. 298 i 299 
od ul. Grójeckiej 4 KDZ i ul. Komornic-
kiej 15 KDD, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami § 11. 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 6 UM usta-
la się: 

5.1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi nie-
uciąşliwe, w tym usługi handlu z wy-
kluczeniem handlu hurtowego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciąş-
liwe usługi rzemiosła; zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna lub jedno-
rodzinna jako wolnostojąca, bliŝniacza 
lub wbudowana w obiekty usługowe. 

5.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej: 400m2, 

2) szerokośń frontu działki zgodnie z ist-
niejącymi podziałami, 

3) obowiązujące linie zabudowy zgodnie 
z linią zabudowy istniejących budyn-
ków w pierzei Rynku oraz przy ulicy 
Grójeckiej 4 KDZ; nieprzekraczalna li-
nia zabudowy w odległości 5,0m od 
linii rozgraniczającej ulicy Niecałej 14 
KDD na działkach nr ew. 375 i 377, 

4) dopuszcza się sytuowanie ścian ze-
wnętrznych budynków gospodarczych 
i garaşy w granicach działek, 

5) w zabudowie pierzejowej nie dopusz-
cza się stosowania przejazdów bra-
mowych, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 10%, 
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7) maksymalna intensywnośń zabudo-
wy: 1,8, 

8) maksymalna wysokośń zabudowy: 
trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
12,0m od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyşszego punktu na pokryciu 
kubatury, zgodnie z definicją w § 2 
pkt 20, 

9) minimalna wysokośń zabudowy: dwie 
kondygnacje naziemne, nie mniej niş 
10,0m od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyşszego punktu na pokryciu 
kubatury, zgodnie z definicją w § 2 
pkt 20, 

10) teren połoşony jest w strefie ochrony 
konserwatorskiej układu urbanistycz-
nego Tarczyna; obowiązują ustalenia 
§ 7 ust. 1, 2 i 3, 

11) obowiązuje szczególnie staranne 
opracowanie pod względem architek-
tonicznym elewacji budynków w pie-
rzei Rynku i ulicy Grójeckiej, zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu. 

5.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i 
infrastruktury technicznej 

1) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy 
Niecałej 14 KDD, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami § 11. 

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 7 UM usta-
la się: 

6.1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi nie-
uciąşliwe, w tym usługi handlu z wy-
kluczeniem handlu hurtowego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciąş-
liwe usługi rzemiosła; zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnosto-
jąca, bliŝniacza i pierzejowa lub wbu-
dowana w obiekty usługowe. 

6.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotworzo-
nej działki budowlanej dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej lub zabu-
dowy usługowej: 400m2; dla zabudowy 
bliŝniaczej: 200m2, 

2) minimalna szerokośń frontu nowotwo-
rzonej działki budowlanej: 12,0m, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy: od li-
nii rozgraniczającej ulicy Grójeckiej 3 
KDZ zgodnie z linią zabudowy istnieją-
cych budynków; w odległości 5,0m od 
linii rozgraniczającej ulicy 1 Maja 1 
KDG, a na działce nr ew. 388 zgodnie z 
linia rozgraniczającą; 4,0m od zachod-
niej linii rozgraniczającej na działkach 
nr ew. 386/1 i 546; na działce nr ew. 385 
w sposób wskazany na rysunku planu, 

4) dopuszcza się sytuowanie ścian ze-
wnętrznych budynków mieszkalnych, 
usługowych, gospodarczych i garaşy w 
granicach działek, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 10%; oraz 3% w granicach 
działki nr ew. 388, 

6) maksymalna intensywnośń zabudowy: 
1,8, 

7) maksymalna wysokośń zabudowy: trzy 
kondygnacje naziemne, w tym podda-
sze uşytkowe, nie więcej niş 12,0 m od 
poziomu gruntu rodzimego do najwyş-
szego punktu na pokryciu kubatury, 
zgodnie z definicją w § 2 pkt 20. 

6.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy 
1 Maja 1 KDG i ulicy Grójeckiej 3 KDZ, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami § 11. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 8 UM usta-
la się: 

7.1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi nie-
uciąşliwe, w tym usługi handlu z wy-
kluczeniem handlu hurtowego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna lub jedno-
rodzinna. 

7.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotworzo-
nych działek budowlanych: 900m2 w 
granicach działek ewidencyjnych nr 
306/5, 306/6, 306/7, 306/8, 307/11 i 
307/13; oraz 400m2 w granicach pozo-
stałych działek ewidencyjnych, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w od-
ległości 5,0m od linii rozgraniczającej 
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ulicy Ks. Czesława Oszkiela 10 KDL i 
ulicy projektowanej 17 KDD i ulicy 
Stępkowskiego 12 KDL, 

3) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 20%, 

4) maksymalna intensywnośń zabudowy: 
1,8, 

5) maksymalna wysokośń zabudowy: dla 
zabudowy usługowej wolnostojącej 
trzy kondygnacje naziemne, nie więcej 
niş 12,0m; dla budynków wielorodzin-
nych pięń kondygnacji naziemnych, nie 
więcej niş 17,0m; licząc od poziomu 
gruntu rodzimego do najwyşszego 
punktu na pokryciu kubatury, zgodnie z 
definicją w § 2 pkt 20, 

6) nie dopuszcza się budowy wolnostoją-
cych budynków gospodarczych. 

7.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i 
infrastruktury technicznej. 

1) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy 
Ks. Czesława Oszkiela 10 KDL i od ulicy 
projektowanej 17 KDD; oraz od dróg 
wewnętrznych nie wyznaczonych na 
rysunku planu, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami § 11; po-
stuluje się przebudowę napowietrznej 
linii elektroenergetycznej SN 15 kV na 
kablową, zgodnie z ustaleniami § 11 
ust. 5. 

§ 15. 

Tereny zabudowy usługowej –  
UKr, UK, UO, UA, U, UI 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 UKr 
ustala się: 

1.1. Przeznaczenie terenu: kościół parafialny 
rzymsko-katolicki pod wezwaniem 
Świętego Mikołaja Biskupa. 

1.2. Warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu oraz zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia działki 
budowlanej: 2500m2, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
nie ustala się, 

3) minimalna powierzchnia biolo-
gicznie czynna: 40%, 

4) maksymalna intensywnośń zabu-
dowy: nie ustala się, 

5) zespół kościoła parafialnego, 
obejmujący budynek kościoła, 
dzwonnicę, cmentarz przykościel-
ny, ogrodzenie oraz wyposaşenie 
kościoła i zabytki ruchome jest ob-
jęty ochroną prawną poprzez wpis 
do rejestru zabytków województwa 
mazowieckiego pod nr 1110/71; 
obowiązują ustalenia § 7 ust. 4 i 6, 

6) teren połoşony jest w strefie 
ochrony konserwatorskiej układu 
urbanistycznego Tarczyna; obo-
wiązują ustalenia § 7 ust. 1, 2 i 3, 

7) wskazuje się drzewa o wybitnych 
walorach przyrodniczo-
krajobrazowych, do zachowania, 
zgodnie z warunkami określonymi 
w § 6 ust. 10. 

1.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

1) obsługa komunikacyjna terenu od 
ulicy Warszawskiej 6 KDZ, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury 
technicznej zgodnie z ustaleniami 
§ 11. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 UK 
ustala się: 

2.1. Przeznaczenie terenu 

1)  przeznaczenie podstawowe: usługi 
kultury; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi 
oświaty, dom opieki społecznej. 

2.2. Warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu oraz zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia działki bu-
dowlanej: 600m2, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w 
linii rozgraniczającej ulicy Oszkiela 
9 KDL i ulicy Warszawskiej 6 KDZ, 
oraz w odległości 5,0 m od linii roz-
graniczającej ulicy Stępkowskiego 
12 KDL, 

3) minimalna powierzchnia biologicz-
nie czynna: 40%, 

4) maksymalna intensywnośń zabudo-
wy: 0,8, 

5) maksymalna wysokośń zabudowy: 
trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
12,0 m od poziomu gruntu rodzime-
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go do najwyşszego punktu na po-
kryciu kubatury, zgodnie z definicją 
w § 2 pkt 20, 

6) częśń terenu połoşona jest w strefie 
ochrony konserwatorskiej układu 
urbanistycznego Tarczyna; obowią-
zują ustalenia § 7 ust. 1, 2 i 3. 

2.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

1) obsługa komunikacyjna terenu od 
ulic: Oszkiela 9 KDL i Stępkowskiego 
12 KDL, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury 
technicznej zgodnie z ustaleniami 
§ 11. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 UO 
ustala się: 

3.1. Przeznaczenie terenu: 

1)  przeznaczenie podstawowe: usługi 
oświaty; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi 
kultury, zabudowa mieszkaniowa 
wyłącznie związana z funkcją terenu 
1 UKr. 

3.2. Warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu oraz zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia działki bu-
dowlanej: 800m2, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległości 5,0m od linii rozgranicza-
jącej ulicy Stępkowskiego 12 KDL, 

3) minimalna powierzchnia biologicz-
nie czynna: 50%, 

4) maksymalna intensywnośń zabudo-
wy: 0,6, 

5) maksymalna wysokośń zabudowy: 
trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
12,0m od poziomu gruntu rodzime-
go do najwyşszego punktu na po-
kryciu kubatury, zgodnie z definicją 
w § 2 pkt 20. 

3.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

1) obsługa komunikacyjna terenu od 
ulicy Stępkowskiego 12 KDL, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury 
technicznej zgodnie z ustaleniami 
§ 11. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 UA 
ustala się: 

4.1. Przeznaczenie terenu: usługi admini-
stracji. 

4.2. Warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu oraz zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowo-
tworzonej działki budowlanej: 
1000m2, 

2) minimalna szerokośń frontu nowo-
tworzonej działki budowlanej: 
12,0m, 

3) obowiązująca linia zabudowy w 
pierzei Rynku, zgodnie z rysunkiem 
planu; nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w pierzei Rynku zgodnie z li-
nią zabudowy istniejących budyn-
ków na działkach sąsiednich, a od 
ulicy Zatylnej 16 KDD zgodnie z li-
nią istniejących ogrodzeń, 

4) w przypadku przebudowy lub od-
twarzania budynków w pierzei uli-
cy obowiązuje sytuowanie ścian 
zewnętrznych w dłuşszych grani-
cach działek, 

5) dopuszcza się sytuowanie ścian 
zewnętrznych pozostałych budyn-
ków usługowych, gospodarczych i 
garaşy w granicach działek, 

6) nie dopuszcza się stosowania prze-
jazdów bramowych w nowych, 
przebudowywanych lub odtwarza-
nych budynkach, 

7) minimalna powierzchnia biolo-
gicznie czynna: 3%, 

8) maksymalna intensywnośń zabu-
dowy: 1,8, 

9) maksymalna wysokośń zabudowy: 
trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
12,0m od poziomu gruntu rodzi-
mego do najwyşszego punktu na 
pokryciu kubatury, zgodnie z defi-
nicją w § 2 pkt 20, 

10) minimalna wysokośń zabudowy: 
dwie kondygnacje naziemne, nie 
mniej niş 10,0 m od poziomu grun-
tu rodzimego do najwyşszego 
punktu na pokryciu kubatury, 
zgodnie z definicją w § 2 pkt 20, 
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11) teren połoşony jest w strefie 
ochrony konserwatorskiej układu 
urbanistycznego Tarczyna; obo-
wiązują ustalenia § 7 ust. 1, 2 i 3, 

12)  obowiązuje szczególnie staranne 
opracowanie pod względem archi-
tektonicznym elewacji budynków 
w pierzei Rynku, zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu. 

4.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

1) obsługa komunikacyjna terenu od 
ulicy Zatylnej 16 KDD, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury 
technicznej zgodnie z ustaleniami 
§ 11. 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 5 U ustala 
się: 

5.1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi 
nieuciąşliwe – urząd pocztowy, 

2) przeznaczenie zamienne: inne usługi 
nieuciąşliwe, 

3) nie dopuszcza się lokalizacji zabu-
dowy mieszkaniowej. 

5.2. Warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu oraz zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowo-
tworzonej działki budowlanej: 
500m2, 

2) szerokośń frontu działki zgodnie z 
istniejącym podziałem, 

3) obowiązująca linia zabudowy 
zgodnie z linią zabudowy istnieją-
cego budynku w pierzei Rynku, 
nieprzekraczalne linie zabudowy 
według linii rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

4) w wypadku przebudowy lub od-
twarzania budynku w pierzei Ryn-
ku obowiązuje sytuowanie budyn-
ku ścianami zewnętrznymi bezpo-
średnio w granicy działki, 

5) nie dopuszcza się stosowania prze-
jazdów bramowych w nowych, 
przebudowywanych lub odtwarza-
nych budynkach, 

6) nie dopuszcza się lokalizacji wol-
nostojących budynków gospodar-
czych, 

7) dopuszcza się sytuowanie garaşy 
ścianą zewnętrzną w granicy dział-
ki, 

8) minimalna powierzchnia biolo-
gicznie czynna: 3%, 

9) maksymalna intensywnośń zabu-
dowy: 1,8, 

10) maksymalna wysokośń zabudowy: 
trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
12,0m od poziomu gruntu rodzi-
mego do najwyşszego punktu na 
pokryciu kubatury, zgodnie z defi-
nicją w § 2 pkt 20, 

11) minimalna wysokośń zabudowy: 
dwie kondygnacje naziemne, nie 
mniej niş 10,0m od poziomu grun-
tu rodzimego do najwyşszego 
punktu na pokryciu kubatury, 
zgodnie z definicją w § 2 pkt 20, 

12) teren połoşony jest w strefie 
ochrony konserwatorskiej układu 
urbanistycznego Tarczyna; obo-
wiązują ustalenia § 7 ust. 1, 2 i 3, 

13) obowiązuje szczególnie staranne 
opracowanie pod względem archi-
tektonicznym elewacji budynków 
w pierzei Rynku, zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu. 

5.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

1) obsługa komunikacyjna terenu od 
drogi wewnętrznej pieszo-jezdnej 19 
KDWp i od ulicy lokalnej 11 KDL, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury 
technicznej zgodnie z ustaleniami 
§ 11. 

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 6 U ustala 
się: 

6.1. Przeznaczenie terenu 

1)  przeznaczenie podstawowe: usługi 
nieuciąşliwe – bank, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: inne 
usługi nieuciąşliwe, 

3) nie dopuszcza się lokalizacji zabu-
dowy mieszkaniowej. 
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6.2. Warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu oraz zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowo-
tworzonej działki budowlanej: 
500m2, 

2) szerokośń frontu działki zgodnie z 
istniejącym podziałem, 

3) obowiązująca linia zabudowy we-
dług linii zabudowy istniejących 
budynków przy ulicy Oszkiela 10 
KDL, nieprzekraczalna linia zabu-
dowy od strony ulic 11 KDL i 19 
KDWp według linii rozgraniczają-
cych, zgodnie z rysunkiem planu, 

4) nie dopuszcza się lokalizacji wol-
nostojących budynków gospodar-
czych, 

5) dopuszcza się sytuowanie garaşy 
ścianą zewnętrzną w granicy dział-
ki, 

6) minimalna powierzchnia biolo-
gicznie czynna: 3%, 

7) maksymalna intensywnośń zabu-
dowy: 2, 

8) maksymalna wysokośń zabudowy: 
trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
12,0m od poziomu gruntu rodzi-
mego do najwyşszego punktu na 
pokryciu kubatury, zgodnie z defi-
nicją w § 2 pkt 20, 

9) minimalna wysokośń zabudowy: 
dwie kondygnacje naziemne, nie 
mniej niş 10,0m od poziomu grun-
tu rodzimego do najwyşszego 
punktu na pokryciu kubatury, 
zgodnie z definicją w § 2 pkt 20, 

10) teren połoşony jest w strefie 
ochrony konserwatorskiej układu 
urbanistycznego Tarczyna; obo-
wiązują ustalenia § 7 ust. 1, 2 i 3, 

11) obowiązuje szczególnie staranne 
opracowanie pod względem archi-
tektonicznym elewacji budynków 
od strony Rynku i ulicy Oszkiela. 

6.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

1) obsługa komunikacyjna terenu od 
drogi wewnętrznej pieszo-jezdnej 
19 KDWp, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury 
technicznej zgodnie z ustaleniami 
§ 11. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 7 UI usta-
la się: 

7.1. Przeznaczenie terenu: na cele obronno-
ści i bezpieczeństwa państwa – komisa-
riat policji. 

7.2. Warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu oraz zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej: 300m2, 

2) szerokośń frontu działki zgodnie z 
istniejącym podziałem, 

3) obowiązująca linia zabudowy zgod-
nie z linią zabudowy istniejącej, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
strony południowej zgodnie z linią 
rozgraniczającą, 

5) minimalna powierzchnia biologicz-
nie czynna: 3%, 

6) maksymalna intensywnośń zabudo-
wy: 2, 

7) maksymalna wysokośń zabudowy: 
trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
12,0m od poziomu gruntu rodzime-
go do najwyşszego punktu na po-
kryciu kubatury, zgodnie z definicją 
w § 2 pkt 20. 

7.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

1) obsługa komunikacyjna terenu od 
ulicy Oszkiela 10 KDL, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury 
technicznej zgodnie z ustaleniami 
§ 11. 

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 8 U ustala 
się: 

8.1. Przeznaczenie terenu: usługi nieuciąş-
liwe, w tym usługi handlu z wyklucze-
niem handlu hurtowego. 

8.2. Warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu oraz zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej: 200m2, 
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2) szerokośń frontu działki zgodnie z 
istniejącym podziałem, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z liniami rozgraniczającymi 
terenu, 

4) minimalna powierzchnia biologicz-
nie czynna: 3%, 

5) maksymalna intensywnośń zabudo-
wy: 1,5, 

6) maksymalna wysokośń zabudowy: 
dwie kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
9,0m od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyşszego punktu na pokryciu 
kubatury, zgodnie z definicją w § 2 
pkt 20, 

7) teren połoşony jest w strefie ochro-
ny konserwatorskiej układu urbani-
stycznego Tarczyna; obowiązują 
ustalenia § 7 ust. 1, 2 i 3. 

8.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

1) obsługa komunikacyjna terenu od 
ulicy Oszkiela 9 KDL, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury 
technicznej zgodnie z ustaleniami 
§ 11. 

9. Dla terenu oznaczonego symbolem 9 U ustala 
się: 

9.1. Przeznaczenie terenu 

1)  przeznaczenie podstawowe: usługi 
nieuciąşliwe, w tym usługi handlu z 
wykluczeniem handlu hurtowego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabu-
dowa mieszkaniowa wielorodzinna 
lub jednorodzinna, 

2)  przeznaczenie zamienne: rzemiosło 
usługowe. 

9.2. Warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu oraz zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej: 200m2, 

2) szerokośń frontu działki zgodnie z 
istniejącym podziałem, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy 
według linii zabudowy istniejącego 
budynku nr 6, od ulicy Niecałej 14 
KDD zgodnie z linią rozgraniczającą, 
oraz od ulicy 1 Maja 1 KDG na nie-

zabudowanej części działki pod ka-
tem prostym do linii rozgraniczają-
cej tereny 9 U i 1 MNU, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

4) nie dopuszcza się budowy wolnosto-
jących budynków gospodarczych, 

5) minimalna powierzchnia biologicz-
nie czynna: 3%, 

6) maksymalna intensywnośń zabudo-
wy: 2, 

7) maksymalna wysokośń zabudowy: 
trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
12,0m od poziomu gruntu rodzime-
go do najwyşszego punktu na po-
kryciu kubatury, zgodnie z definicją 
w § 2 pkt 20, 

8) teren połoşony jest w strefie ochro-
ny konserwatorskiej układu urbani-
stycznego Tarczyna; obowiązują 
ustalenia § 7 ust. 1, 2 i 3. 

9.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

1) obsługa komunikacyjna terenu od 
ulicy Niecałej 14 KDD, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury 
technicznej zgodnie z ustaleniami 
§ 11. 

10. Dla terenu oznaczonego symbolem 10 U 
ustala się: 

10.1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi 
nieuciąşliwe, w tym usługi handlu z 
wykluczeniem handlu hurtowego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nie-
uciąşliwe rzemiosło usługowe. 

10.2. Warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu oraz zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej: 700m2, 

2) szerokośń frontu działek zgodnie z 
istniejącym podziałem, 

3) obowiązująca linia zabudowy od uli-
cy Komornickiej 2 KDG oraz nieprze-
kraczalna linia zabudowy od ulicy 
Grójeckiej 3 KDZ według linii zabu-
dowy istniejących budynków, zgod-
nie z rysunkiem planu, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 57 – 10056 – Poz. 1459 
 

4) minimalna powierzchnia biologicz-
nie czynna: 3%, 

5) maksymalna intensywnośń zabudo-
wy: 1,8, 

6) maksymalna wysokośń zabudowy: 
trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe, nie więcej niş 
12,0m od poziomu gruntu rodzime-
go do najwyşszego punktu na po-
kryciu kubatury, zgodnie z definicją 
w § 2 pkt 20. 

10.3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

1) obsługa komunikacyjna terenu od 
ulicy Grójeckiej 3 KDZ, 

2) obsługa w zakresie infrastruktury 
technicznej zgodnie z ustaleniami 
§ 11. 

§ 16. 

Tereny placów miejskich – KPP 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem 1 KPP, 
2 KPP i 3 KPP ustala się: 

2. Przeznaczenie terenów: 

1) przeznaczenie podstawowe: place miejskie 
stanowiące przestrzeń publiczną, 

2) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych 
placów postojowych dla samochodów oso-

bowych dla obsługi zabudowy usługowej 
zlokalizowanej w Rynku, 

3) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy ku-
baturowej, z wyjątkiem obiektów sezono-
wych wskazanych w § 5 ust. 7 i 8. 

2. Warunki zagospodarowania terenów oraz za-
sady ochrony i kształtowania łady przestrzen-
nego 

1) obowiązują zasady kształtowania przestrze-
ni publicznych zgodnie z § 8, 

2) tereny 1 KPP, 2 KPP i 3 KPP znajdują się w 
granicach strefy ochrony konserwatorskiej 
układu urbanistycznego Tarczyna; obowią-
zują ustalenia § 7 ust. 1, 2 i 3, 

3) wskazuje się części terenów 2 KPP i 3 KPP 
do zagospodarowania zielenią urządzoną, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

4) na terenach 2 KPP i 3 KPP wskazuje się 
drzewa o walorach przyrodniczo - krajobra-
zowych do zachowania, zgodnie z ustale-
niami § 6 ust. 10 i 11, 

5) w zagospodarowaniu terenów 1 KPP i 2 KPP 
naleşy uwzględniń ekspozycję kościoła para-
fialnego p. w. Świętego Mikołaja Biskupa. 

§ 17. 

Tereny komunikacji – KDG, KDZ, KDL, KDD 

1. Dla terenów ulic stanowiących drogi publiczne 
obowiązują ustalenia: 

 
Symbol 

na rysunku planu 
funkcja  

ulicy 
zasady zagospodarowania 

1 2 3 

1 KDG główna ulica 1 Maja – droga wojewódzka nr 876 Many-Tarczyn-Łoś 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 22,0m oraz 17,0 – 15,0m w sąsiedztwie 
działek nr ew. 387/1 i 387/2, zgodnie 
z rysunkiem planu; postulowana szerokośń jezdni: 6,5m; 
ustala się urządzenie ścieşki rowerowej w liniach rozgraniczających ulicy 

2 KDG główna ulica Komornicka - droga wojewódzka nr 876 Many-Tarczyn-Łoś; 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 22,0 – 18,0m, zgodnie 
z rysunkiem planu; postulowana szerokośń jezdni: 6,5m 

3 KDZ zbiorcza 
 

ulica Grójecka – droga powiatowa nr 01364; 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 18,0 – 15,0m, zgodnie 
z rysunkiem planu; postulowana szerokośń jezdni: 6,0m; 
ustala się urządzenie ścieşki rowerowej w liniach rozgraniczających ulicy 

4 KDZ zbiorcza 
 

ulica Grójecka – droga powiatowa nr 01364; 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 17,0 – 15,0m na odcinku od skrzyşowania 
z ulicami 1 KDG i 2 KDG do Rynku; 
postulowana szerokośń jezdni: 6,0m; 
ustala się urządzenie ścieşki rowerowej w liniach rozgraniczających ulicy 
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5 KDZ zbiorcza 
 

ulica Grójecka – droga powiatowa nr 01364; 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 10,0m w granicach Rynku; 
postulowana szerokośń jezdni: 6,0m; wyłącznie do komunikacji kołowej; 
ustala się urządzenie ścieşki rowerowej w liniach rozgraniczających ulicy 

6 KDZ zbiorcza 
 

ulica Warszawska – droga powiatowa nr 01364; 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 22,0 – 20,0m na odcinku 
od Rynku do granicy planu; postulowana szerokośń jezdni: 6,0m; 
ustala się urządzenie ścieşki rowerowej w liniach rozgraniczających ulicy 

7 KDL lokalna ulica Mszczonowska – droga gminna 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 10,0 – 9,0m, zgodnie 
z linią istniejących ogrodzeń; postulowana szerokośń jezdni: 5,5m 

8 KDL lokalna ulica Błońska – droga powiatowa 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 9,0 – 8,0m zgodnie z linią istniejących 
ogrodzeń; postulowana szerokośń jezdni: 5,0m 

9 KDL lokalna 
 

ulica Ks. Oszkiela – droga powiatowa 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 12,5 – 16,0 m na odcinku 
od ul. Warszawskiej do ul. Stępkowskiego, zgodnie z linią istniejących ogrodzeń; 
postulowana szerokośń jezdni: 5,5 m 

10 KDL lokalna ulica Ks. Oszkiela – droga gminna 
szerokośń w liniach rozgraniczających: zmienna 11,00 – 15,0m, 
południowa linia rozgraniczająca wzdłuş północnej granicy chodników, zgodnie z 
rysunkiem planu; 
postulowana szerokośń jezdni: 5,5m 

11 KDL lokalna 
 

ulica Stępkowskiego – droga powiatowa 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 12,0m na odcinku od Rynku do ul. Oszkie-
la, zgodnie z linią istniejących ogrodzeń; 
postulowana szerokośń jezdni: 5,5 m 

12 KDL lokalna 
 

ulica Stępkowskiego – droga powiatowa 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 12,0m na odcinku 
od ul. Oszkiela do granicy planu; zgodnie z linią istniejących ogrodzeń; postulo-
wana szerokośń jezdni: 5,5m 

13 KDL lokalna 
ulica 

ulica Górna oraz projektowane przedłuşenie – droga gminna 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 12,0m; 
postulowana szerokośń jezdni: 5,5m; 
przy modernizacji i budowie ulicy oraz budowie sieci infrastruktury technicznej w 
granicach strefy ochronnej pomnika przyrody naleşy uwzględniń warunki ochro-
ny bryły korzeniowej 

14 KDD dojazdowa 
 

ulica Niecała – droga gminna 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 13,0 – 11,0m, zgodnie 
z linią istniejących ogrodzeń; postulowana szerokośń jezdni: 5,0m; 
ulica zamknięta 

15 KDD dojazdowa 
 

ulica Komornicka – pas ruchu na przedłuşeniu ul. Niecałej – droga gminna 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 8,0m; 
postulowana szerokośń jezdni: 5,0m; 
chodnik dla ruchu pieszego wyłącznie po stronie północnej 

16 KDD dojazdowa 
 

ulica Zatylna – droga gminna 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 10,0m, w części północnej 
8,0 m, zgodnie z linią istniejących ogrodzeń; 
postulowana szerokośń jezdni: 5,0m 

17 KDD dojazdowa 
 

ulica projektowana – droga gminna 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 10,0m; 
postulowana szerokośń jezdni: 5,0m 
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18 KDD dojazdowa ulica w granicach Rynku 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 8,0 – 10,0m; 
postulowana szerokośń jezdni: 5,0m 
chodnik dla ruchu pieszego wyłącznie po stronie zachodniej 

19 KDWp wewnętrzna ulica bez nazwy, droga wewnętrzna pieszo-jezdna; 
szerokośń w liniach rozgraniczających: 
zmienna, zgodnie z rysunkiem planu 

 

§ 18. 

Tereny infrastruktury technicznej 

1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1 E, 2 E, 
3 E i 4 E ustala się: 

1.1. Przeznaczenie terenów: obsługa technicz-
na miasta – stacje transformatorowe SN/nn 
15/0,4 kV. 

1.2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenów oraz zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego: dla stacji wnętrzo-
wych ustala się maksymalną wysokośń za-
budowy – nie więcej niş 6,0m od naturalne-
go poziomu terenu do najwyşszego punktu 
na pokryciu kubatury. 

Rozdział 4 
Ustalenia końcowe 

§ 19. 

Stawka procentowa jednorazowej opłaty 

Ustala się stawkę procentową jednorazowej opła-
ty (renty planistycznej) pobieranej w przypadku 
zbycia nieruchomości, której wartośń wzrosła w 
związku z uchwaleniem niniejszego planu – w 
wysokości 0% dla terenów przeznaczonych do 
realizacji celów publicznych oraz w wysokości 
25% dla pozostałych terenów. 

§ 20. 

1. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Tarczyn, uchwalony 
uchwałą nr XXIII/197/2000 Rady Gminy w Tar-
czynie z dnia 25 paŝdziernika 2000r. (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego Nr 137 z 16 listopada 
2000r.), w granicach niniejszego planu. 

2. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru obejmującego działki 
nr ew. 307/11, 307/15, 307/17 i 308/3 obręb Tar-
czyn, uchwalony uchwałą nr IX/47/07 Rady 
Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 czerwca 2007r. 
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 121 z dnia 28 
czerwca 2007r.), w granicach działki nr ew. 
307/11. 

3. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczętych przed dniem wejścia w 
şycie niniejszego planu, a nie zakończonych 
decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia niniej-
szego planu. 

§ 21. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Tarczyn. 

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady: 

mgr inż. Jan Dębski 
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Przewodniczący Rady: 

mgr inż. Jan Dębski 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 57 – 10060 – Poz. 1459 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXIV/186/09 

Rady Miejskiej w Tarczynie 
z dnia 5 marca 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Tarczyna 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Tarczyna był wyłoşony do wglądu 
publicznego w dniach od 28 listopada 2008r. do 19 grudnia 2008r. 

Do projektu miejscowego planu wniesiono jedną uwagę. Uwaga dotyczy działki nr ew. 375 w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 6 UM. 

Przedmiot uwagi: 

Sprzeciw wobec propozycji objęcia ochroną konserwatorską budynku połoşonego przy Rynku nr 37. Budy-
nek jest w złym stanie technicznym i grozi katastrofą budowlaną. Właściciele są w trakcie przygotowywania 
dokumentacji potrzebnej do rozbiórki budynku. 

Sposób rozstrzygnięcia uwagi: uwzględniono. 

Uzasadnienie: 

Budynek nie był dotychczas objęty ochroną konserwatorską w şadnej formie. Konserwator Zabytków nie 
zgłosił wniosku o objęcie budynku ochroną. 

Wobec złego stanu budynku oraz zamierzeń właścicieli obejmowanie budynku ochroną konserwatorską jest 
bezcelowe. 

Dla przedmiotowego terenu ustalono w miejscowym planie Centrum Tarczyna zasady zabudowy i zagospo-
darowania, które będą obowiązywały przy realizacji nowej zabudowy na działce. 

 
Przewodniczący Rady: 

mgr inż. Jan Dębski 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXIV/186/09 

Rady Miejskiej w Tarczynie 
z dnia 5 marca 2009r. 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717) określa się sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, zapisanych w planie, naleşących do zadań własnych gminy. 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1519) – zadania własne gminy. 

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

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających dróg publicznych, w tym 
wybudowanie i modernizacja dróg wraz z uzbrojeniem podziemnym, zielenią i odpowiednimi zabez-
pieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąşliwośń w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w liniach lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleşące do zadań własnych gminy to realizacja dróg pu-
blicznych na terenach przeznaczonych w planie pod taką funkcję oraz budowa sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej. 
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§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegań będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Prawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce 
komunalnej, ustawą Prawo ochrony środowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 moşe ulegań modyfikacji wraz z dokonującym się postę-
pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określoną 
w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627), o ile 
nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone w 
§ 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. 
(Dz.U. Nr 54, poz. 348 z póŝniejszymi 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 naleşą do zadań własnych gminy, uję-
tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, z póŝniejszymi zmianami), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu miasta uchwala się w uchwale budşetowej, 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budşetowy ujmowane są w wykazie stanowią-
cym załącznik do uchwały budşetowej. 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą z budşetu miasta lub na podstawie porozumień z 
innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane będą na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 
2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w 
oparciu o uchwalone przez Radę Miejską wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-
wo-kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budşet miasta. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 
i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 19 kwietnia 1967r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348), 

 
Przewodniczący Rady: 

mgr inż. Jan Dębski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


