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Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym 

do dnia 29 stycznia 2009r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Płocku Gminnej Komisji Wybor-
czej w Brudzeniu Dużym 

do dnia 13 lutego 2009r. - zgłaszanie wójtowi kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wybor-
czych 

do dnia 13 lutego 2009r. 
do godz. 2400 

- zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym list kandyda-
tów na radnych 

do dnia 22 lutego 2009r. - powołanie przez Gminnņ Komisjň Wyborczņ Obwodowych Komisji Wybor-
czych, 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wójta, informacji 
o numerze i granicy obwodów głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwo-
dowych Komisji Wyborczych 

do dnia 28 lutego 2009r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Gminnej Komisji 
Wyborczej, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, 
zawierajņcych numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach 
umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandyda-
tów i list 

do dnia 1 marca 2009r. - sporzņdzenie spisów wyborców oraz powiadomienie wyborców o miejscu i 
czasie jego udostňpnienia 

13 marca 2009r. 
o godz. 2400 

- zakończenie kampanii wyborczej 

14 marca 2009r. przekazanie przewodniczņcemu Obwodowych Komisji Wyborczych spisów 
wyborców 

15 marca 2009r. 
od godz. 600 do godz.2000 

- głosowanie 
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UCHWAŁA Nr XXII/168/2008 

RADY GMINY BELSK DUŻY 

z dnia 3 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej w sołectwie Odrzywołek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 – z 
późniejszymi zmianami); po rozstrzygniňciu o 
zgodności projektu niniejszego planu z ustale-
niami „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Belsk Du-

ży”; Rada Gminy Belsk Duży na wniosek Wójta 
Gminy Belsk Duży uchwala miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów o 
funkcji mieszkalno-usługowej w sołectwie Od-
rzywołek – zwany dalej planem. 

Rozdział I – ustalenia wstępne 

§ 1. 

1. Podstawņ sporzņdzenia niniejszego planu jest 
uchwała nr XI/83/07 Rady Gminy Belsk Duży z 
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dnia 14 listopada 2007r. o przystņpieniu do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów o funkcji 
mieszkalno-usługowej w sołectwie Odrzywo-
łek. 

2. Obszar objňty uchwałņ, o której mowa w ust. 
1, oraz uchwałņ niniejszņ, obejmuje działki nr 
78 i 100 o łņcznej powierzchni 2,36 ha wraz z 
rozdzielajņcņ je drogņ gminnņ (czňśń działki nr 
ewid. 80) w sołectwie Odrzywołek, gmina 
Belsk Duży. 

§ 2. 

1. Zapisy niniejszej uchwały stanowiņ czňśń tek-
stowņ ustaleń planu, a jej integralnņ czňściņ 
jest rysunek planu wykonany w skali 1:1 000, 
stanowiņcy załņcznik graficzny nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

2. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu w rysunku 
planu sņ: 

a) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu (orientacyjne i ściśle określone), 

b) linie zabudowy (nieprzekraczalne), 

c) linie podziałów na odrňbne działki budow-
lane (orientacyjne), 

d) oznaczenia lokalizacji zjazdów z drogi wo-
jewódzkiej nr 728, przyległej do obszaru ob-
jňtego niniejszym planem; 

e) symbole literowe i numery odnoszņce usta-
lenia tekstowe planu do rysunku planu. 

3. Pozostałymi załņcznikami do niniejszej uchwa-
ły sņ: 

a) rozstrzygniňcie Rady Gminy Belsk Duży w 
sprawie zgodności niniejszego planu z usta-
leniami „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Belsk Duży”; 

b) rozstrzygniňcie Rady Gminy Belsk Duży o 
sposobie realizacji zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należņ do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 

4. Rozstrzygniňcia, o których mowa w ust. 3 pkt 
a) i b), stanowiņ treśń odrňbnej uchwały Rady 
Gminy Belsk Duży; 

§ 3. 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. planie – należy przez to rozumień ustalenia 
planu, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniej-
szej uchwały; 

2. rysunku planu – należy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1 000 sta-
nowiņcy załņcznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

3. przepisach szczególnych i odrňbnych – nale-
ży przez to rozumień przepisy ustaw wraz z 
aktami wykonawczymi, w tym przepisy tech-
niczno-budowlane; 

4. terenie – należy przez to rozumień obszar o 
określonym przeznaczeniu podstawowym 
wyznaczony w rysunku planu liniami rozgra-
niczajņcymi; 

5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez 
to rozumień przeznaczenie, które przeważa 
pod wzglňdem zajmowanej powierzchni na 
danym terenie w okresie docelowym realiza-
cji planu lub warunkuje realizacjň przezna-
czenia uzupełniajņcego i/lub dopuszczalnego 
na tym terenie; 

6. przeznaczeniu uzupełniajņcym – należy przez 
to rozumień przeznaczenie inne niż podsta-
wowe, które może byń realizowane w powiņ-
zaniu z przeznaczeniem podstawowym na 
danym terenie na warunkach określonych w 
niniejszym planie; 

7. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumień przeznaczenie, które może byń 
realizowane na danym terenie niezależnie od 
przeznaczenia podstawowego i uzupełniajņ-
cego pod warunkiem spełnienia określonych 
w niniejszym planie wymagań eliminujņcych 
możliwośń wystņpienia kolizji i konfliktów; 

8. przeznaczeniu alternatywnym – należy przez 
to rozumień przeznaczenie, które może byń 
realizowane na danym terenie w miejsce je-
go przeznaczenia podstawowego i (ewentu-
alnie) uzupełniajņcego, w sytuacji gdy dla ca-
łego tego terenu spełnione zostanņ określone 
w niniejszym planie warunki; 

9. przeznaczeniu terenu – należy przez to rozu-
mień przeznaczenie podstawowe lub alterna-
tywne i/lub uzupełniajņce oraz dopuszczalne, 
określone dla danego terenu; 

10. ściśle określonych liniach rozgraniczajņcych 
tereny – należy przez to rozumień linie od-
dzielajņce na rysunku planu tereny o różnym 
przeznaczeniu i/lub sposobie zagospodaro-
wania i użytkowania, pokrywajņce siň z ist-
niejņcymi podziałami własnościowymi (lub 
innymi istniejņcymi, liniowymi elementami 
zagospodarowania), uwidocznionymi na ma-
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pie zasadniczej, stanowiņcej podkład rysunku 
planu; 

11. orientacyjnych liniach rozgraniczajņcych te-
reny – należy przez to rozumień linie (zwy-
miarowane bņdź nie) oddzielajņce na rysun-
ku planu tereny o różnym przeznaczeniu i/lub 
sposobie zagospodarowania i użytkowania, 
nie pokrywajņce siň z istniejņcymi podziałami 
własnościowymi (lub innymi istniejņcymi, li-
niowymi elementami zagospodarowania), 
uwidocznionymi na mapie zasadniczej, sta-
nowiņcej podkład rysunku planu; 

12. działce budowlanej – należy przez to rozu-
mień obszar wydzielony w niniejszym planie 
za pomocņ linii podziałów własnościowych 
i/lub linii rozgraniczajņcych tereny (orienta-
cyjnych i/lub ściśle określonych), zlokalizo-
wany w obrňbie terenów, których przezna-
czenie przewiduje zabudowň obiektami kuba-
turowymi; 

13. orientacyjnych liniach podziałów własno-
ściowych – należy przez to rozumień linie 
(zwymiarowane bņdź nie) oddzielajņce na ry-
sunku planu działki budowlane w obrňbie 
jednego terenu; 

14. frontach działek budowlanych – należy przez 
to rozumień granice działek budowlanych 
przyległe do ciņgu komunikacyjnego obsłu-
gujņcego te działki; 

15. elewacjach frontowych – należy przez to ro-
zumień elewacje budynków najbliższe fron-
tom działek budowlanych, na których zlokali-
zowane sņ te budynki; 

16. obowiņzujņcych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumień linie określone w rysunku 
planu, na których należy sytuowań nie mniej 
niż 50% długości krawňdzi rzutów elewacji 
frontowych budynków projektowanych lub 
rozbudowywanych i jednocześnie nie wolno 
wysunņń poza tņ liniň, w stronň linii rozgrani-
czajņcej teren lub granicy działki, zewnňtrz-
nych krawňdzi rzutów elewacji tych budyn-
ków; przy czym nie dotyczy to takich elemen-
tów budynku jak: rury spustowe, okapy da-
chów, anteny, parapety i gzymsy; 

17. nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nale-
ży przez to rozumień linie określone w rysun-
ku planu, poza które nie wolno wysunņń, w 
stronň linii rozgraniczajņcej teren lub granicy 
działki, zewnňtrznych krawňdzi rzutów elewa-
cji budynków projektowanych lub rozbudo-
wywanych, przy czym nie dotyczy to takich 
elementów budynku jak: rury spustowe, oka-
py dachów, anteny, parapety i gzymsy; usta-
lenie w niniejszym planie nieprzekraczalnych 

linii zabudowy nie wyłņcza obowiņzku sto-
sowania przepisów szczególnych i odrňbnych 
w zakresie lokalizacji budynków i budowli i 
ich odległości od sieci i urzņdzeń infrastruk-
tury technicznej, ciņgów komunikacyjnych, 
granic z działkami sņsiednimi, oraz innych 
obiektów; 

18. nieuciņżliwych usługach, produkcji lub funk-
cjach – o ile ustalenia szczegółowe nie precy-
zujņ tego inaczej – należy przez to rozumień 
zainwestowanie zwiņzane z takņ działalnościņ 
usługowņ, produkcyjnņ lub innņ, którego lo-
kalizacja lub funkcjonowanie nie wymaga 
przeprowadzenia procedury oceny oddziały-
wania na środowisko zgodnie z przepisami 
szczególnymi i odrňbnymi; 

19. usługach – należy przez to rozumień pozarol-
niczņ działalnośń gospodarczņ, polegajņcņ na 
handlu lub wykonywaniu wszelkiego rodzaju 
świadczeń dla ludności oraz nieuciņżliwej 
produkcji rzemieślniczej, w wypadku gdy jej 
detaliczny zbyt odbywa siň w miejscu wy-
tworzenia produktu; 

20. istniejņcych obiektach, urzņdzeniach, sieciach 
itp. – należy przez to rozumień zlokalizowane 
na obszarze objňtym niniejszym planem 
obiekty, urzņdzenia, sieci itp., które istniejņ 
oraz funkcjonujņ w sposób zgodny z obowiņ-
zujņcym prawem w dniu, w którym na pod-
stawie niniejszego planu wydawana jest po-
szczególna decyzja, postanowienie lub wy-
konywana jest inna czynnośń administracyj-
na, zgodnie z przepisami szczególnymi i od-
rňbnymi. 

Rozdział II – Ustalenia ogólne 

§ 4. 

Zakres ustaleń planu, sposób ich obowiņzywania 
oraz ich odniesienie do odpowiednich przepisów 

szczególnych i odrňbnych 

1. Ustalenia ogólne, zawarte w niniejszym roz-
dziale obowiņzujņ dla całego obszaru objňte-
go planem, z wyjņtkiem przypadków, gdy 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów stanowiņ inaczej. 

2. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów uzupełniajņ, uściślajņ lub ogranicza-
jņ ustalenia ogólne. 

3. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
zabytki, dobra kultury współczesnej ani inne 
obiekty ani obszary objňte ochronņ prawnņ 
na podstawie przepisów o ochronie dóbr kul-
tury, dla których ustalono zasady ochrony na 
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podstawie przepisów szczególnych i odrňb-
nych; 

4. Zgodnie z zasadami zawartymi w ustaleniach 
Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Belsk 
Duży, na obszarze objňtym niniejszym pla-
nem nie wystňpujņ obszary przestrzeni pu-
blicznych w rozumieniu przepisów o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

5. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
obszary, obiekty ani gatunki objňte ochronņ 
prawnņ na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody, dla których ustalono zasady ochro-
ny na podstawie przepisów szczególnych i 
odrňbnych. 

6. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
udokumentowane złoża kopalin, nie ustano-
wiono też na nim obszarów ani terenów gór-
niczych. 

7. Obszar objňty planem nie jest narażony na 
niebezpieczeństwo powodzi. 

8. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
obszary zagrożone osuwaniem siň mas 
ziemnych. 

9. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczajņ-
cych tereny o różnym przeznaczeniu lub spo-
sobie użytkowania oraz orientacyjnych linii 
podziałów na odrňbne działki budowlane 
zwymiarowanych w stosunku do elementów 
uwidocznionych na mapie stanowiņcej pod-
kład rysunku planu – może byń zmieniony z 
tolerancjņ do 0,5m w stosunku do wymiaru 
określonego w rysunku planu, z zastrzeże-
niem utrzymania zwymiarowanych w rysun-
ku planu szerokości dróg w ich liniach roz-
graniczajņcych. 

10. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczajņ-
cych tereny o różnym przeznaczeniu lub spo-
sobie użytkowania, niezwymiarowanych w 
stosunku do elementów uwidocznionych na 
mapie stanowiņcej podkład rysunku planu – 
może byń zmieniony z tolerancjņ do 2m w 
stosunku do przebiegu uwidocznionego w 
rysunku planu. 

11. Przebieg orientacyjnych linii podziałów wła-
snościowych, niezwymiarowanych w stosun-
ku do elementów uwidocznionych na mapie 
stanowiņcej podkład rysunku planu – może 
byń zmieniony na zasadach określonych w 
ustaleniach planu. 

12. Osie wskazanych w rysunku planu zjazdów z 
drogi wojewódzkiej nr 728, przyległej do ob-
szaru objňtego niniejszym planem – mogņ 
byń przesuniňte wzdłuż linii rozgraniczajņ-

cych tereny z działkņ w/w drogi z tolerancjņ 
do 10m w stosunku do lokalizacji uwidocz-
nionej w rysunku planu. 

13. Badania geologiczne, których wyniki, zgodnie 
z przepisami szczególnymi i odrňbnymi roz-
strzygań bňdņ o każdorazowych rozwiņza-
niach technicznych lokalizacji poszczegól-
nych funkcji realizujņcych przeznaczenie te-
renów, bňdņ przeprowadzane w ramach dzia-
łań przewidywanych odpowiednimi procedu-
rami lokalizacyjnymi. 

14. W zakresie nieuregulowanym ustaleniami 
niniejszego planu niezależnie obowiņzujņ 
odpowiednie przepisy szczególne i odrňbne, 
w tym przepisy o ochronie przyrody i środo-
wiska, przepisy techniczno-budowlane i od-
powiednie normy. 

15. Ze wzglňdu na istniejņce uwarunkowania 
oraz określone w niniejszym planie przezna-
czenie poszczególnych terenów, w jego usta-
leniach nie zawarto regulacji w zakresie 
przewidzianym przepisami art. 15 ust 3 pkt 1, 
2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 – z póź-
niejszymi zmianami). 

§ 5. 

Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego 

1. Zakazuje siň zmiany ukształtowania po-
wierzchni terenów w sposób powodujņcy 
spływ wód opadowych w kierunku granic ob-
szaru objňtego niniejszym planem, za wyjņt-
kiem takiego spływu w kierunku rowów od-
wadniajņcych istniejņcych lub projektowanych 
w granicach tych terenów. 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych: 

a) z zastrzeżeniem przepisów § 7 ust. 9 i 10, 
zakazuje siň wprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do gruntu, cieków po-
wierzchniowych i wód podziemnych; 

b) zakazuje siň urzņdzania miejsc stałego skła-
dowania odpadów oraz zakaz tymczasowe-
go składowania odpadów w miejscach do 
tego nieprzygotowanych. 

3. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony ukształ-
towania powierzchni ziemi i jej pokrycia: 

a) zakazuje siň eksploatacji surowców mine-
ralnych; 
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b) nakazuje siň ograniczenie wycinki istniejņ-
cych cennych okazów drzew do minimum 
potrzebnego dla realizacji przeznaczenia te-
renów. 

4. W celu ochrony powietrza atmosferycznego 
oraz ochrony przed hałasem ustala siň, że loka-
lizowane na poszczególnych, wydzielanych w 
obrňbie obszaru objňtego niniejszym planem 
działkach budowlanych, instalacje oraz urzņ-
dzenia, których funkcjonowanie wiņże siň z 
emisjņ zanieczyszczeń atmosferycznych lub 
hałasu nie mogņ powodowań poza granicami 
tych działek przekroczenia standardów jakości 
powietrza lub przekroczenia poziomu hałasu 
określonych w przepisach szczególnych i od-
rňbnych oraz odpowiednich normach. 

§ 6. 

Ogólne zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

1. W przypadku lokalizacji nowych inwestycji 
zwiņzanych z wykonywaniem robót ziemnych 
we wskazanych przez odpowiedni organ rejo-
nach zewidencjonowanych stanowisk arche-
ologicznych, projekty tych inwestycji należy 
uzgadniań z właściwym wojewódzkim konser-
watorem zabytków lub organem działajņcym 
w jego imieniu zgodnie z właściwościņ teryto-
rialnņ. 

2. Poza rejonami, o których mowa w ust. 1, w 
przypadku odkrycia podczas robót ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypusz-
czenie, że jest on zabytkiem, należy: 

a) wstrzymań wszelkie roboty mogņce uszko-
dziń lub zniszczyń odkryty przedmiot; 

b) zabezpieczyń, przy użyciu dostňpnych środ-
ków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

c) niezwłocznie zawiadomiń o tym właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 
organ działajņcy w jego imieniu zgodnie z 
właściwościņ terytorialnņ, a jeśli nie jest to 
możliwe, wójta gminy Belsk Duży. 

3. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie dóbr 
kultury, wstrzymanie robót, o którym mowa w 
ust. 2 pkt a) winno trwań do czasu uzyskania 
decyzji wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków (lub organu działajņcego w jego imieniu 
zgodnie z właściwościņ terytorialnņ) o sposo-
bie dalszego postňpowania z odkrytym przed-
miotem, lub w razie nie dokonania przez kon-
serwatora odpowiednich oglňdzin przedmiotu 
– nie wiňcej niż 5 dni. 

 

§ 7. 

Ustalenia ogólne w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i infrastrukturalnej 

1. Obsługa komunikacyjna wszystkich działek 
budowlanych na terenie objňtym planem – 
za pomocņ zjazdów publicznych z drogi do-
jazdowej, oznaczonej w rysunku planu sym-
bolem KD oraz drogi gminnej, przyległej od 
północy do terenu oznaczonego w rysunku 
planu symbolem U, za pośrednictwem sys-
temu dróg wewnňtrznych i/lub ciņgów pie-
szo-jezdnych, zaprojektowanych w obrňbie 
terenów na obszarze objňtym niniejszym 
planem. 

2. Na obszarze objňtym planem dopuszcza siň 
budowň, rozbudowň, przeniesienie, wymianň 
i modernizacjň sieci i urzņdzeń publicznej in-
frastruktury technicznej, służņcej zaspokaja-
niu potrzeb lokalnych wspólnoty samorzņ-
dowej gminy Belsk Duży; w tym skablowanie 
i/lub przełożenie istniejņcych sieci napo-
wietrznych. 

3. Ustala siň nakaz zachowania odległości za-
budowy i innych elementów zagospodaro-
wania terenów od istniejņcych i projektowa-
nych sieci i urzņdzeń, o których mowa w ust. 
2, w wielkościach określonych w przepisach 
szczególnych i odrňbnych. 

4. Odcinki sieci publicznej infrastruktury tech-
nicznej nakazuje siň lokalizowań w obrňbie 
terenów przeznaczonych w niniejszym planie 
pod drogi publiczne i/lub wewnňtrzne lub na 
działkach budowlanych, lecz poza tymi ich 
czňściami, które mogņ zostań zabudowane na 
zasadach określonych dla poszczególnych te-
renów. 

5. Zaopatrzenie w wodň dla celów socjalno-
bytowych, technologicznych i przeciwpoża-
rowych – z istniejņcej sieci gminnego wodo-
ciņgu publicznego; dopuszcza siň zaopatrze-
nie w wodň ze studni indywidualnych, zloka-
lizowanych na obszarze objňtym niniejszym 
planem w sposób zgodny z przepisami 
szczególnymi i odrňbnymi. 

6. Odprowadzanie ścieków bytowych z działek 
budowlanych – do zbiorników szczelnych o 
odpowiedniej pojemności; dopuszcza siň od-
prowadzanie ścieków bytowych do gminnej 
oczyszczalni ścieków za pośrednictwem sys-
temu kanalizacji sanitarnej 

7. Odprowadzanie ścieków technologicznych – 
do zbiorników szczelnych o odpowiedniej po-
jemności. 
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8. W celu spełnienia wymagań wynikajņcych z 
przepisów szczególnych i odrňbnych, odpo-
wiednich norm i ustaleń odpowiednich decy-
zji administracyjnych, dopuszcza siň realiza-
cjň lokalnej oczyszczalni ścieków oraz innych 
urzņdzeń stanowiņcych elementy systemu 
odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków z 
obszaru objňtego niniejszym planem. 

9. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 10, odprowa-
dzanie wód opadowych z dachów budynków 
lokalizowanych na działkach budowlanych i 
ich powierzchni utwardzonych – na warun-
kach określonych w stosownym pozwoleniu 
wodno-prawnym: za pośrednictwem syste-
mu kanalizacji deszczowej do istniejņcych i 
projektowanych rowów melioracyjnych, 
przyległych do obszaru objňtego niniejszym 
planem lub do innego, zlokalizowanego poza 
obszarem objňtym niniejszym planem od-
biornika ścieków deszczowych, o cechach 
umożliwiajņcych, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami szczególnymi i odrňbnymi, odbiór 
ścieków opadowych w ilości obliczonej przy 
założeniu uszczelnienia 95% powierzchni ob-
szaru objňtego niniejszym planem. 

10. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni narażonych na kontakt z substan-
cjami ropopochodnymi, po usuniňciu w se-
paratorach zawiesin i zwiņzków ropopochod-
nych – za pośrednictwem systemu kanalizacji 
deszczowej, w sposób określony wyżej, w 
ustňpie 9. 

11. W celu spełnienia wymagań wynikajņcych z 
przepisów szczególnych i odrňbnych, odpo-
wiednich norm i ustaleń odpowiednich decy-
zji administracyjnych, dopuszcza siň realiza-
cjň zbiorników retencyjnych, oczyszczalni 
wód deszczowych oraz zbiorników chłon-
nych, jako elementów systemu odprowadza-
nia ścieków deszczowych z obszaru objňtego 
niniejszym planem. 

12. Zasady lokalizacji elementów systemu go-
spodarki ściekowej dla obszaru objňtego ni-
niejszym planem, o których mowa wyżej, w 
ustňpach 8 i 11 – określone w przepisach 
szczególnych i odrňbnych, odpowiednich 
normach i ustaleniach odpowiednich decyzji 
administracyjnych. 

13. Realizacjň ustalonego w niniejszym planie 
przeznaczenia terenów dopuszcza siň wy-
łņcznie pod warunkiem uprzedniej lub jedno-
czesnej realizacji sieci i urzņdzeń gospodarki 
ściekowej umożliwiajņcych obsługň docelo-
wego zainwestowania terenów w sposób 
wynikajņcy z przepisów szczególnych i od-

rňbnych, odpowiednich norm i ustaleń od-
powiednich decyzji administracyjnych. 

14. Dopuszcza siň realizacjň instalacji drenażo-
wych w celu obniżenia poziomu wód grun-
towych na terenie objňtym niniejszym pla-
nem i odprowadzenia ich nadmiaru do istnie-
jņcych i/lub projektowanych rowów meliora-
cyjnych. 

15. Zasilanie energiņ elektrycznņ obiektów reali-
zujņcych przeznaczenie terenów – za pośred-
nictwem stacji transformatorowej SN/NN, 
zlokalizowanej na obszarze objňtym niniej-
szym planem, podłņczonej do sieci elektro-
energetycznej SN na warunkach określonych 
przez właściwego dysponenta tej sieci. 

16. Zasilanie obiektów przeznaczonych na pobyt 
ludzi w energiň cieplnņ z kotłowni indywidu-
alnych lub grupowych (dla grupy obiektów 
realizujņcych przeznaczenie terenów), z zale-
ceniem stosowania proekologicznych nośni-
ków energii: gazu, oleju opałowego o niskiej 
zawartości siarki, energii elektrycznej lub od-
nawialnych źródeł energii. 

17. Dopuszcza siň przełożenie istniejņcych sieci 
infrastruktury technicznej, w sposób umożli-
wiajņcy zagospodarowanie terenów na zasa-
dach określonych w niniejszym planie. 

18. Przyłņczenie projektowanego zagospodaro-
wania terenów do istniejņcych i projektowa-
nych publicznych sieci infrastruktury tech-
nicznej – na warunkach uzyskanych od wła-
ściwych dysponentów sieci. 

19. Tymczasowe składowanie, oraz wywóz od-
padów z terenu objňtego niniejszym planem 
– zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami, regulaminem utrzymania czysto-
ści i porzņdku na terenie gminy, lub innymi 
programami lub przepisami gminnymi, wła-
ściwymi w zakresie gospodarki odpadami na 
podstawie przepisów szczególnych i odrňb-
nych. 

20. W zwiņzku z faktem, że obszar objňty opra-
cowaniem niniejszego planu znajdujņ siň 
urzņdzenia melioracji wodnych szczegóło-
wych (drenowanie), lokalizacja wszelkich in-
westycji na terenach oznaczonych w rysunku 
planu symbolami UC i U wymaga na etapie 
planowania i projektowania uzgodnienia 
sposobu przebudowy tych urzņdzeń z Woje-
wódzkim Zarzņdem Melioracji i Urzņdzeń 
Wodnych. 
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Rozdział III - Ustalenia szczegółowe 

§ 8. 

1. Wyznacza siň teren rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

400m2, z dopuszczeniem alternatywnych funk-
cji mieszkalnictwa i powierzchni biurowych, 
oznaczony w rysunku planu symbolem UC. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, określa 
siň ustalenia szczegółowe jak nastňpuje: 

 

Zakres ustaleń Treśń ustaleń 

Przeznaczenie terenu Przeznaczenie podstawowe – usługi komercyjne handlu w obiektach stano-
wiņcych całośń techniczno-użytkowņ o powierzchni sprzedaży nie przekracza-
jņcej 2.000m2 w przypadku każdego z w/w obiektów. 

Przeznaczenie uzupełniajņce – system parkingów i dróg wewnňtrznych, ewen-
tualne poszerzenie przyległej drogi wojewódzkiej nr 728 oraz obiekty i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej obsługujņce funkcje przeznaczenia podsta-
wowego i/lub alternatywnego. 

Przeznaczenie dopuszczalne – funkcje powierzchni biurowych oraz funkcje 
składowe, z wyłņczeniem składowania materiałów niebezpiecznych oraz od-
padów w rozumieniu przepisów szczególnych i odrňbnych, a także z wyłņcze-
niem realizacji zainwestowania wymagajņcego przeprowadzenia procedur 
oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami prawa o ochronie 
środowiska. 

Przeznaczenie alternatywne – mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzin-
ne. 

Zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego 

Ustala siň nastňpujņce zasady lokalizacji funkcji realizujņcych przeznaczenie 
terenu: 

a) dopuszcza siň realizacjň przeznaczenia podstawowego pod warunkiem 
realizacji przeznaczenia uzupełniajņcego; 

b) dopuszcza siň realizacjň od jednego do trzech obiektów stanowiņcych ca-
łośń techniczno-użytkowņ, realizujņcych przeznaczenie podstawowe tere-
nu; 

c) dopuszcza siň realizacjň przeznaczenia dopuszczalnego niezależnie od 
realizacji przeznaczenia podstawowego i/lub alternatywnego, pod warun-
kiem realizacji przeznaczenia uzupełniajņcego; 

d) realizacjň przeznaczenia alternatywnego dopuszcza siň wyłņcznie w przy-
padku wydzielenia, na zasadach określonych niżej (w punkcie: „Szczegó-
łowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości”), pod to prze-
znaczenie odrňbnej działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych, 
na których realizowane bňdzie wyłņcznie przeznaczenie alternatywne oraz 
uzupełniajņce. 

Nakazuje siň zastosowanie ujednoliconej geometrii dachów wszystkich bu-
dynków, realizowanych na przedmiotowym terenie, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi niżej (w punkcie: „Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu”). 

W przypadku realizacji dachów stromych, nakazuje siň stosowanie ujednoli-
conej kolorystyki dachów wszystkich obiektów zlokalizowanych na przedmio-
towym terenie, w tonacji: od ceglastej czerwieni, do ciemnego brņzu. 

Ustala siň nastňpujņce zasady ujednolicenia form zabudowy i zagospodaro-
wania terenu realizujņcego przeznaczenie alternatywne: 

a) nakazuje siň realizacjň ujednoliconej kolorystyki elewacji wszystkich bu-
dynków zlokalizowanych na przedmiotowym terenie; 

b) zakazuje siň realizacji odrňbnych budynków gospodarczych; funkcje go-
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spodarcze, uzupełniajņce przeznaczenie alternatywne terenu, mogņ byń 
lokalizowane wyłņcznie w wydzielonych pomieszczeniach budynków 
mieszkalnych; 

c) nakazuje siň realizacjň ogrodzeń we frontach działek budowlanych o ujed-
noliconej formie: wys. 1,5 - 2m, ażurowe w minimum 40% (powierzchni 
pustych w prostopadłym do jego powierzchni widoku ogrodzenia) od wy-
sokości nie wiňcej niż 0,6m, w kolorze jednakowym dla całego terenu; 

d) dopuszcza siň urzņdzanie miejsc przeznaczonych do tymczasowego skła-
dowania odpadów stałych wyłņcznie we frontach działek budowlanych, w 
sposób umożliwiajņcy łatwy dostňp dla służb zatrudnionych do wywozu 
tych odpadów; 

e) dopuszcza siň realizacjň ogrodzeń pełnych na całej wysokości we frontach 
działek budowlanych oraz w bocznych granicach działek budowlanych, w 
miejscach, w których jest to uzasadnione wzglňdami funkcjonalnymi 
(ogrodzenia miejsc przeznaczonych do tymczasowego składowania odpa-
dów stałych). 

Zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

Nakazuje siň obsadzenie zieleniņ izolacyjnņ (wysokņ i ewentualnie niskņ) gra-
nicy niniejszego terenu z działkņ sņsiedniņ nr ewid. 99, w pasie terenu o sze-
rokości nie mniejszej niż 1,5m.  

Pozostałe zasady określone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie określa siň. 

Wymagania wynikajņce z 
potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie określa siň. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

Nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków i budowli (z wyłņczeniem 
budowli podziemnych oraz ciņgów komunikacyjnych i parkingów) – zwymia-
rowane w rysunku planu. 
Obowiņzujņce linie zabudowy dla budynków mieszkalnych, realizujņcych 
przeznaczenie alternatywne – w odległości 8m od frontów działek budowla-
nych. 
Pozostałe odległości zabudowy od linii rozgraniczajņcych tereny, granic z sņ-
siednimi działkami budowlanymi oraz budynków i budowli – zgodnie z obo-
wiņzujņcymi, właściwymi przepisami techniczno-budowlanymi. 
Max. powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 50%. 
Min. powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu – 
5%. 
Max. gabaryty rzutów budynków realizujņcych przeznaczenie terenów – wyni-
kajņce z wyżej ustalonych linii zabudowy oraz parametru max. powierzchnia 
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu. Ze wzglňdu na zróżnicowanie 
funkcji projektowanych budynków, liczbowych określeń wymiarów rzutów 
tych budynków – nie określa siň. 
Max. wysokośń projektowanych obiektów: 
a) elewacje budynków i zadaszeń realizujņcych przeznaczenie podstawowe, 

alternatywne i dopuszczalne – max. 9m, liczņc od: najniższego poziomu 
gruntu na obwodzie rzutu danego obiektu, do: górnej krawňdzi attyki lub 
dolnej krawňdzi okapu dachu tego obiektu; 

b) (ewentualne) kalenice dachów budynków realizujņcych przeznaczenie 
podstawowe, alternatywne i dopuszczalne – max. 12m, liczņc od najniż-
szego poziomu gruntu na obwodzie rzutu danego obiektu; 
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c) dopuszcza siň realizacjň czňści budynków lub budowli realizujņcych prze-
znaczenie podstawowe w formie architektonicznych akcentów lub domi-
nant wysokościowych o sumarycznej wysokości do 20m (liczņc od najniż-
szego poziomu gruntu na obwodzie rzutu danego obiektu), przy czym po-
wierzchnia rzutu takiej czňści budynku lub budowli nie może przekraczań 
10% powierzchni zabudowy realizujņcej przeznaczenie podstawowe tere-
nu; 

d) elewacje odrňbnych budynków i zadaszeń realizujņcych wyłņczenie prze-
znaczenie uzupełniajņce – max. 4m, liczņc od: najniższego poziomu gruntu 
na obwodzie rzutu danego obiektu, do: górnej krawňdzi attyki lub dolnej 
krawňdzi okapu zasadniczej bryły dachu tego obiektu; 

e) (ewentualne) kalenice dachów odrňbnych obiektów realizujņcych wyłņ-
czenie przeznaczenie uzupełniajņce – max. 7m, liczņc od najniższego po-
ziomu gruntu na obwodzie rzutu danego obiektu. 

Geometria dachów: dopuszcza siň realizacjň alternatywnie: 

a) dachów płaskich we wszystkich budynkach realizujņcych przeznaczenie 
terenu; z dopuszczeniem realizacji świetlików o dowolnej geometrii i po-
wierzchni do 30% powierzchni rzutów projektowanych budynków, lub; 

b) dachów stromych, dwupołaciowych lub wielopołaciowych, o symetrycz-
nym nachyleniu połaci w zakresie 20-40° (nie dotyczy dachów lukarn, za-
daszeń nad wejściami itp.). 

Sposoby zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów 
podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie 
przepisów odrňbnych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 5, 6, 7 i 8 – nie określa siň. 

Szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału 
nieruchomości 

Dopuszcza siň dokonanie podziału terenu na odrňbne działki budowlane na 
zasadach określonych w rysunku planu za pomocņ orientacyjnych linii podzia-
łów własnościowych, jak nastňpuje: 

a) dopuszcza siň podział na trzy odrňbne działki budowlane pod funkcje re-
alizujņce przeznaczenie podstawowe, dopuszczalne, alternatywne i uzu-
pełniajņce, oznaczone w rysunku planu numerami 1-3, przy czym dopusz-
cza siň zmianň przebiegu orientacyjnych linii podziałów na odrňbne działki 
budowlane z tolerancjņ ±10m w stosunku do przebiegów uwidocznionych 
w rysunku planu; 

b) spośród działek, o których mowa w punkcie a), dopuszcza siň dalszy po-
dział działki oznaczonej nr 1, z zachowaniem nastňpujņcych warunków 
ogólnych: podział działki oznaczonej nr 1 dopuszczalny jest w przypadku 
zamiaru zagospodarowania jej pod funkcje realizujņce przeznaczenie al-
ternatywne, w celu wyodrňbnienia z pozostałych funkcji trenu UC zespołu 
działek pod funkcjň mieszkalnictwa; wszystkie działki wydzielane pod 
funkcjň mieszkalnictwa muszņ mień dostňp do drogi oznaczonej symbo-
lem KD; wydzielane działki budowlane muszņ zachowywań szerokośń 
frontów nie mniejszņ niż 9m oraz powierzchniň nie mniejszņ niż 300m2. 

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego użyt-
kowaniu 

Przed przystņpieniem do projektowania obiektów budowlanych nakazuje siň 
wykonanie dokumentacji geologicznej w celu właściwego rozwiņzania posa-
dowienia tych obiektów, zgodnie obowiņzujņcymi, właściwymi przepisami 
szczególnymi i odrňbnymi. 

Zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy syste-
mów komunikacji i infra-
struktury technicznej 

Obsługa komunikacyjna działek budowlanych: za pomocņ systemu dróg we-
wnňtrznych i/lub ciņgów pieszo-jezdnych, powiņzanych układem zewnňtrz-
nym za pomocņ zjazdów publicznych z drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem KD. 
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Ustala siň wskaźniki minimalnej ilości miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych na potrzeby funkcji realizujņcych przeznaczenie terenu jak nastň-
puje: 

a) 1 miejsce parkingowe na 30m2 powierzchni sprzedaży w budynkach reali-
zujņcych przeznaczenie podstawowe terenu; 

b) 1 miejsce parkingowe na 2 osoby zatrudnione w ramach funkcji realizujņ-
cych przeznaczenie terenu; 

c) w przypadku funkcji realizujņcych przeznaczenie alternatywne – 1 miejsce 
parkingowe na jedno mieszkanie; 

d) 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na 50 miejsc parkin-
gowych. 

Ustala siň minimalny zakres uzbrojenia poszczególnych działek budowlanych 
w infrastrukturň technicznņ, obejmujņcy: zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z 
sieci NN, zaopatrzenie w wodň z gminnej sieci wodociņgowej, odprowadzanie 
ścieków bytowych i technologicznych do zbiorników bezodpływowych o od-
powiedniej pojemności lub do lokalnych oczyszczalni ścieków, odprowadza-
nie ścieków deszczowych za pośrednictwem systemu kanalizacji deszczowej. 

Dopuszcza siň dowolne rozszerzenie w/w minimalnego zakresu uzbrojenia 
terenu w infrastrukturň technicznņ. 

Miejsca do tymczasowego składowania odpadów na poszczególnych dział-
kach budowlanych winny posiadań wymiary oraz byń urzņdzone w sposób 
określony w odpowiednich przepisach techniczno-budowlanych, a jednocze-
śnie w sposób umożliwiajņcy realizacjň ustaleń aktualnego, gminnego planu 
gospodarki odpadami oraz regulaminu utrzymania czystości i porzņdku na 
terenie gminy, lub innych programów lub przepisów gminnych, właściwych 
w zakresie określania sposobu i zasad gromadzenia odpadów, ich selektywnej 
zbiórki oraz wywozu. 

Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – określone 
w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Sposób i termin tymcza-
sowego zagospodarowa-
nia, urzņdzenia i użytko-
wania terenu 

Dopuszcza siň użytkowanie terenów w sposób dotychczasowy do czasu ich 
zagospodarowania pod funkcje realizujņce ich przeznaczenie. 

Stawka procentowa, na 
podstawie której ustala siň 
opłatň, o której mowa w 
art. 36 ust 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 – z 
późniejszymi zmianami) 

20% lub 

w przypadku nieodpłatnego przekazania przez właściciela czňści działek 
wchodzņcych w skład niniejszego terenu właściwemu zarzņdcy dróg publicz-
nych na cele modernizacji i poszerzenia pasów drogowych tych dróg – 5%.  
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§ 9. 

1. Wyznacza siň teren zabudowy usługowej, oznaczony w rysunku planu symbolem U. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, określa siň ustalenia szczegółowe jak nastňpuje: 

Zakres ustaleń Treśń ustaleń 

Przeznaczenie terenów Przeznaczenie podstawowe – funkcje naprawy i obsługi samochodów, w tym 
warsztaty wulkanizacyjny i serwisowy, myjnie oraz stacja paliw. 

Przeznaczenie uzupełniajņce – obiekty komisu samochodowego, system par-
kingów i dróg wewnňtrznych oraz obiekty i urzņdzenia infrastruktury technicz-
nej obsługujņce funkcje przeznaczenia podstawowego. 

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego 

Ustala siň nastňpujņce zasady ujednolicenia form zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 

a) nakazuje siň zastosowanie ujednoliconej geometrii dachów wszystkich bu-
dynków, realizowanych na przedmiotowym terenie, zgodnie z zasadami 
określonymi niżej (w punkcie: „Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu”); 

b) nakazuje siň stosowanie ujednoliconej kolorystyki dachów stromych 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na przedmiotowym terenie, w tonacji: 
od ceglastej czerwieni, do ciemnego brņzu; 

c) nakazuje siň realizacjň ujednoliconej kolorystyki elewacji wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na przedmiotowym terenie; 

d) nakazuje siň realizacjň ewentualnych ogrodzeń o ujednoliconej formie: wys. 
2-3m, ażurowe w minimum 40% (powierzchni pustych w prostopadłym do 
jego powierzchni widoku ogrodzenia) od wysokości nie wiňcej niż 0,6m, w 
kolorze jednakowym dla całego terenu; 

e) dopuszcza siň realizacjň ogrodzeń pełnych na całej wysokości w miejscach, 
w których jest to uzasadnione wzglňdami funkcjonalnymi (np. ogrodzenia 
miejsc przeznaczonych do tymczasowego składowania odpadów, bariery 
ogniowe itp.). 

Zasady ochrony środo-
wiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego 

W całości określone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu.  

Zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie określa siň. 

Wymagania wynikajņce z 
potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie określa siň. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenów 

Nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków i budowli (z wyłņczeniem bu-
dowli podziemnych oraz ciņgów komunikacyjnych i parkingów) – zwymiarowa-
ne w rysunku planu. 

Pozostałe odległości zabudowy od linii rozgraniczajņcych tereny, granic z sņ-
siednimi działkami budowlanymi oraz budynków i budowli – zgodnie z obowiņ-
zujņcymi, właściwymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

Max. powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 50%. 

Min. powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu – 5%. 

Max. gabaryty rzutów budynków realizujņcych przeznaczenie terenów – wyni-
kajņce z wyżej ustalonych linii zabudowy oraz parametru max. powierzchnia 
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu. Ze wzglňdu na zróżnicowanie 
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funkcji projektowanych budynków, liczbowych określeń wymiarów rzutów tych 
budynków – nie określa siň. 

Max. wysokośń projektowanych obiektów: 
a) elewacje budynków i zadaszeń realizujņcych przeznaczenie terenu – max. 

9m, liczņc od: najniższego poziomu gruntu na obwodzie rzutu danego obiek-
tu, do: górnej krawňdzi attyki; max. 7m, liczņc od: najniższego poziomu grun-
tu na obwodzie rzutu danego obiektu, do: dolnej krawňdzi okapu dachu tego 
obiektu; 

b) dopuszcza siň realizacjň czňści budynków lub budowli realizujņcych przezna-
czenie podstawowe w formie architektonicznych akcentów lub dominant 
wysokościowych o sumarycznej wysokości do 20m (liczņc od najniższego 
poziomu gruntu na obwodzie rzutu danego obiektu), przy czym powierzch-
nia rzutu takiej czňści budynku lub budowli nie może przekraczań 10% po-
wierzchni zabudowy realizujņcej przeznaczenie podstawowe terenu; 

c) ewentualne kalenice dachów stromych w obiektach realizujņcych przezna-
czenie terenu – max. 12m, liczņc od najniższego poziomu gruntu na obwo-
dzie rzutu danego obiektu. 

Geometria dachów: dopuszcza siň realizacjň alternatywnie: 
a) dachów płaskich we wszystkich budynkach realizujņcych przeznaczenie te-

renu; z dopuszczeniem realizacji świetlików o dowolnej geometrii i po-
wierzchni do 30% powierzchni rzutów projektowanych budynków, lub 

b) dachów stromych, dwupołaciowych lub wielopołaciowych, o symetrycznym 
nachyleniu połaci w zakresie 20-40° (nie dotyczy dachów lukarn, zadaszeń 
nad wejściami itp.). 

Sposoby zagospodaro-
wania terenów lub obiek-
tów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów 
odrňbnych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 5, 6, 7 i 8 – nie określa siň. 

Szczegółowe zasady i 
warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

Realizacja przeznaczenia terenu nie wymaga scalenia i podziału działek. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego 
użytkowaniu 

Przed przystņpieniem do projektowania obiektów budowlanych nakazuje siň 
wykonanie dokumentacji geologicznej w celu właściwego rozwiņzania posado-
wienia tych obiektów, zgodnie obowiņzujņcymi, właściwymi przepisami szcze-
gólnymi i odrňbnymi. 

Dla zagospodarowania realizujņcego funkcje stacji paliw obowiņzujņ szczególne 
warunki zagospodarowania terenu, określone w odpowiednich przepisach 
techniczno-budowlanych oraz normach branżowych, odpowiednio do progra-
mu funkcjonalnego stacji i przyjňtych rozwiņzań technicznych. 

Zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej 

Obsługa komunikacyjna: za pomocņ systemu dróg wewnňtrznych i/lub ciņgów 
pieszo-jezdnych, powiņzanych układem zewnňtrznym za pomocņ zjazdów pu-
blicznych z drogi dojazdowej, oznaczonej w rysunku planu symbolem KD, oraz 
z drogi gminnej, przyległej do niniejszego terenu od północy. 

Dopuszcza siň przeznaczenie pasów przedmiotowego terenu o szerokości do 
3m wzdłuż przyległej drogi gminnej pod modernizacjň i ewentualne poszerze-
nie tej drogi, zwłaszcza w celu prawidłowego ukształtowania skrzyżowań i zjaz-
dów oraz budowy lub przebudowy rowów odwadniajņcych wzdłuż tej drogi. 

Ustala siň wskaźniki minimalnej ilości miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych na potrzeby funkcji realizujņcych przeznaczenie terenu jak nastňpu-
je: 
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a) 1 miejsce parkingowe na 30m2 powierzchni usług (przeznaczonej dla bez-
pośredniej obsługi klientów) w budynkach realizujņcych przeznaczenie pod-
stawowe terenu; 

b) 1 miejsce parkingowe na 2 osoby zatrudnione w ramach funkcji realizujņ-
cych przeznaczenie terenu; 

c) 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na 50 miejsc parkingo-
wych. 

Ustala siň minimalny zakres uzbrojenia terenu w infrastrukturň technicznņ, 
obejmujņcy: zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci NN, zaopatrzenie w wo-
dň z gminnej sieci wodociņgowej, odprowadzanie ścieków bytowych i techno-
logicznych do zbiorników bezodpływowych o odpowiedniej pojemności lub do 
lokalnych oczyszczalni ścieków, odprowadzanie ścieków deszczowych za po-
średnictwem systemu kanalizacji deszczowej. 

Dopuszcza siň dowolne rozszerzenie w/w minimalnego zakresu uzbrojenia tere-
nu w infrastrukturň technicznņ. 

Miejsca do tymczasowego składowania odpadów na poszczególnych działkach 
budowlanych winny posiadań wymiary oraz byń urzņdzone w sposób określony 
w odpowiednich przepisach techniczno-budowlanych, a jednocześnie w sposób 
umożliwiajņcy realizacjň ustaleń aktualnego, gminnego planu gospodarki od-
padami oraz regulaminu utrzymania czystości i porzņdku na terenie gminy, lub 
innych programów lub przepisów gminnych, właściwych w zakresie określania 
sposobu i zasad gromadzenia odpadów, ich selektywnej zbiórki oraz wywozu. 

Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – określone w 
ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Sposób i termin tymcza-
sowego zagospodaro-
wania, urzņdzenia i użyt-
kowania terenów 

Dopuszcza siň użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy do czasu jego za-
gospodarowania pod funkcje realizujņce jego przeznaczenie. 

Stawka procentowa, na 
podstawie której ustala 
siň opłatň, o której mowa 
w art. 36 ust 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 – z późniejszymi 
zmianami) 

20% lub 

w przypadku nieodpłatnego przekazania przez właściciela czňści działek wcho-
dzņcych w skład niniejszego terenu właściwemu zarzņdcy dróg publicznych na 
cele modernizacji i poszerzenia pasów drogowych tych dróg – 5%. 

 

§ 10. 

1. Wyznacza siň teren drogi publicznej, dojazdowej, oznaczony w rysunku planu symbolem KD. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, określa siň ustalenia szczegółowe jak nastňpuje: 

Zakres ustaleń Treśń ustaleń 

Przeznaczenie terenu Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna w klasie drogi dojazdowej D. 

Przeznaczenie uzupełniajņce – miejsca parkingowe dla obsługi zainwestowania 
realizujņcego przeznaczenie terenów przyległych oraz sieci i podziemne urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej obsługujņce funkcje przeznaczenia podstawo-
wego, z wyłņczeniem sieci i urzņdzeń kolidujņcych z przeznaczeniem podsta-
wowym. 
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Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego 

Nakazuje siň zastosowanie podstawowych parametrów przestrzennych i tech-
nicznych jak dla dróg dojazdowych na terenach zabudowy (ulice), określonych 
w rozporzņdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadań budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz właściwych prze-
pisach szczególnych i odrňbnych w zakresie: promieni łuków, parametrów zjaz-
dów indywidualnych, nachylenia podłużnego i poprzecznego, nośności na-
wierzchni, szerokości i usytuowania chodników, itp. 

Zakazuje siň realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń działek na tere-
nach przyległych, wysuniňtych poza liniň rozgraniczajņcņ przedmiotowy teren. 

Zasady ochrony środo-
wiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego 

W całości określone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie określa siň. 

Wymagania wynikajņce z 
potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie określa siň. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

Ze wzglňdu na charakter przeznaczenia terenu oraz zakaz zabudowy – nie okre-
śla siň. 

Sposoby zagospodaro-
wania terenów lub obiek-
tów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów 
odrňbnych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 5, 6, 7 i 8 – nie określa siň. 

Szczegółowe zasady i 
warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

Nakazuje siň scalenie działek i czňści działek wchodzņcych w obrňb przedmio-
towego terenu w sposób umożliwiajņcy uzyskanie szerokości w liniach rozgra-
niczajņcych nie mniejszej niż 10m na całym jej przebiegu, z zachowaniem po-
szerzeń na uwidocznione w rysunku ściňcia o wymiarach 10x10m przy skrzyżo-
waniu z przyległņ drogņ wojewódzkņ nr 728. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego 
użytkowaniu 

Ze wzglňdu na charakter przeznaczenia terenów oraz ustalenia zawarte w § 4 
ust. 3, 4, 5, 6, 7 i 8 – nie określa siň. 

Zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej 

Nakazuje siň realizacjň oświetlenia ulicznego terenu. 

Należy zachowań odległości poszczególnych elementów zagospodarowania, w 
tym odległości sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, określone w przepi-
sach szczególnych i odrňbnych oraz odpowiednich normach branżowych – na 
warunkach uzyskanych od właściwych dysponentów sieci. 

Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – określone w 
ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 
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Sposób i termin tymcza-
sowego zagospodaro-
wania, urzņdzenia i użyt-
kowania terenu 

Dopuszcza siň użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy do czasu ich zago-
spodarowania pod funkcje realizujņce jego przeznaczenie. 

Stawka procentowa, na 
podstawie której ustala 
siň opłatň, o której mowa 
w art. 36 ust 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 – z późniejszymi 
zmianami) 

0% 

 

§ 11. 

1. Wyznacza siň teren drogi publicznej, głównej, oznaczony w rysunku planu symbolem KG. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, określa siň ustalenia szczegółowe jak nastňpuje: 

Zakres ustaleń Treśń ustaleń 

Przeznaczenie terenu Przeznaczenie podstawowe – poszerzenie pasa drogowego istniejņcej, publicz-
nej drogi wojewódzkiej nr 728 do parametrów właściwych dla drogi w klasie 
drogi głównej G. 

Przeznaczenie uzupełniajņce – infrastruktura i urzņdzenia zwiņzane z funkcjņ 
w/w drogi wojewódzkiej. 

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego 

Nakazuje siň zastosowanie podstawowych parametrów przestrzennych i tech-
nicznych jak dla dróg głównych, określonych w rozporzņdzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadań budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 z 
późniejszymi zmianami) oraz właściwych przepisach szczególnych i odrňbnych 
w zakresie: promieni łuków, parametrów zjazdów indywidualnych, nachylenia 
podłużnego i poprzecznego, nośności nawierzchni, szerokości i usytuowania 
chodników, itp. 

Zakazuje siň realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń działek na tere-
nach przyległych, wysuniňtych poza liniň rozgraniczajņcņ przedmiotowy teren. 

Zasady ochrony środo-
wiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego 

W całości określone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie określa siň. 

Wymagania wynikajņce z 
potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie określa siň. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

Ze wzglňdu na charakter przeznaczenia terenu oraz zakaz zabudowy – nie okre-
śla siň. 
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Sposoby zagospodaro-
wania terenów lub obiek-
tów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów 
odrňbnych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 5, 6, 7 i 8 – nie określa siň. 

Szczegółowe zasady i 
warunki scalania i po-
działu nieruchomości 

Dopuszcza siň scalenie działek i czňści działek wchodzņcych w obrňb pasa dro-
gowego przyległej drogi wojewódzkiej nr 728 w sposób umożliwiajņcy uzyska-
nie właściwej dla drogi w klasie G szerokości 25m w liniach rozgraniczajņcych 
w/w drogi, z zachowaniem poszerzeń na uwidocznione w rysunku planu ściňcia 
przy skrzyżowaniach z przyległymi drogami gminnymi. 

Szczególne warunki za-
gospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego 
użytkowaniu 

Ze wzglňdu na charakter przeznaczenia terenów oraz ustalenia zawarte w § 4 
ust. 3,4, 5, 6, 7 i 8 – nie określa siň. 

Zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej 

Nakazuje siň takie ukształtowanie profilu niniejszego terenu, które zabezpieczy 
przed spływem wód opadowych w kierunku terenów przyległych oraz umożliwi 
realizacjň odwodnienia za pomocņ systemu rowów melioracyjnych i/lub kanali-
zacji deszczowej. 

Dopuszcza siň realizacjň oświetlenia ulicznego terenu. 

Należy zachowań odległości poszczególnych elementów zagospodarowania, w 
tym odległości sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, określone w przepi-
sach szczególnych i odrňbnych oraz odpowiednich normach branżowych – na 
warunkach uzyskanych od właściwych dysponentów sieci. 

Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – określone w 
ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Sposób i termin tymcza-
sowego zagospodaro-
wania, urzņdzenia i użyt-
kowania terenu 

Dopuszcza siň użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy do czasu jego za-
gospodarowania pod funkcje realizujņce jego przeznaczenie. 

Stawka procentowa, na 
podstawie której ustala 
siň opłatň, o której mowa 
w art. 36 ust 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 – z późniejszymi 
zmianami) 

0% 

 

Rozdział IV - Ustalenia końcowe 

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gminy 
Belsk Duży. 

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
inż. Jarosław Katana 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 1 – 28 – Poz. 8 
 

 

 
 

 

 

 


