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4. Zarzņdca, któremu powierzono zarzņdzanie 

mieszkaniowym zasobem gminy, powinien 
współdziałań z najemcami w szczególności w 
zakresie: 

a) zagospodarowania terenów wokół budyn-
ków, 

b) wykonywania róşnych prac z udziałem na-
jemców, 

c) przebudowy pomieszczeń 

§ 6. Ŝródła finansowania gospodarki mieszka-
niowej w kolejnych latach. 

Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, w 
tym koszty bieşņcej eksploatacji, koszty remon-
tów powinny byń pokrywane z opłat czynszowych 
za lokale mieszkalne oraz w miarň potrzeb ze 
środków własnych gminy. Naleşy dņşyń do tego 
aby gospodarka mieszkaniowa finansowała siň 
samoistnie. 

§ 7. Wysokośń wydatków w kolejnych latach. 

Środki finansowe pochodzņce z czynszu za lokale 
mieszkalne co roku powinny byń, w miarň po-
trzeb, przeznaczane na bieşņce utrzymanie, re-
monty i modernizacjň lokali bňdņcych w mieszka-
niowym zasobie gminy. 

§ 8. Opis innych działań majņcych na celu po-
prawň wykorzystania i racjonalizacjň gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem gminy 

W celu utrzymania zasobu mieszkaniowego na 
odpowiednim poziomie wykonywane sņ remonty 
bieşņce i modernizacje lokali mieszkalnych. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jacek Płoski 
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UCHWAŁA Nr XXXII/141/2008 

RADY GMINY NIEPORĘT 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Południowego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, 
18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze 
zm.) oraz na podstawie art. 14 ust. 8, art. 15, art. 
20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w wykonaniu 
uchwały nr IX/64/2007 Rady Gminy Nieporňt z 
dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia „Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Południowego Wybrzeşa 
Jeziora Zegrzyńskiego”, Rada Gminy Nieporňt 
uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. 

Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Południowego Wybrzeşa Jeziora 
Zegrzyńskiego, po stwierdzeniu jego zgodności z 
ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepo-

rňt”, zatwierdzonym uchwałņ nr 98/LVIII/98 Rady 
Gminy Nieporňt z dnia 17 czerwca 1998r., składa-
jņcy siň z: 

1) czňści tekstowej, stanowiņcej treśń uchwały 
planu, 

2) czňści graficznej, którņ jest rysunek planu w 
skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, bňdņcy integralnņ czňściņ 
planu, 

3) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglňdnionych uwag do projektu planu, sta-
nowiņcego załņcznik nr 2 do niniejszej uchwa-
ły, 

4) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy, stanowiņcego załņcznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 
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§ 2. 

1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Południowego Wybrzeşa Jeziora 
Zegrzyńskiego, obejmuje obszar, którego gra-
nice wyznaczajņ: 

1) od północy – północna granica działki o nr 
ewidencyjnym 22/4 oraz brzeg Jeziora Ze-
grzyńskiego, 

2) od wschodu - brzeg Jeziora Zegrzyńskiego i 
Kanału Şerańskiego (Królewskiego), 

3) od południa – teren kolejowy, 

4) od zachodu – granica lasów państwowych. 

2. Granice planu, o których mowa w ust. 1, okre-
ślono na załņczniku do uchwały nr IX/64/2007 
Rady Gminy Nieporňt z dnia 29 czerwca 2007r. 
oraz wskazano na rysunku planu sporzņdzo-
nym w skali 1:1000, stanowiņcym załņcznik 
graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 3. 

1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie - naleşy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w §1 ni-
niejszej uchwały, 

2) uchwale – naleşy przez to rozumień ni-
niejszņ uchwałň, o ile z treści przepisu nie 
wynika inaczej, 

3) rysunku planu – naleşy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, 
stanowiņcy załņcznik nr 1 do uchwały, 

4) przepisach odrňbnych – naleşy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dys-
ponowaniu terenami, zawarte w prawo-
mocnych decyzjach administracyjnych, 

5) obszarze obowiņzywania planu – naleşy 
przez to rozumień obszar w granicach 
przedstawionych na rysunku planu, 

6) terenie – naleşy przez to rozumień teren o 
określonym przeznaczeniu lub o odrňb-
nych zasadach zagospodarowania, wy-
dzielony na rysunku planu liniami rozgra-
niczajņcymi, 

7) dostňpie do drogi publicznej – naleşy 
przez to rozumień bezpośredni dostňp do 
tej drogi oraz inny sposób dostňpu okre-
ślony w przepisach odrňbnych, 

8) przeznaczeniu podstawowym – naleşy 
przez to rozumień przeznaczenie, ustalone 
dla danego terenu, 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy 
przez to rozumień przeznaczenie inne niş 
podstawowe, które uzupełnia przeznacze-
nie podstawowe, 

10) powierzchni zabudowy działki budowlanej 
– naleşy przez to rozumień powierzchniň 
działki zabudowanņ budynkami, liczonņ 
po zewnňtrznym obrysie murów tych bu-
dynków, 

11) intensywności zabudowy działki budow-
lanej – naleşy przez to rozumień stosunek 
sumy powierzchni, liczonej po zewnňtrz-
nym obrysie murów, wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych (bez piwnic) wszyst-
kich budynków zlokalizowanych na dział-
ce, do powierzchni działki, 

12) maksymalnej wysokości zabudowy – na-
leşy przez to rozumień maksymalnņ wyso-
kośń obiektu mierzonņ od poziomu terenu 
rodzimego przy najnişej połoşonym wej-
ściu do budynku do najwyşszego punktu 
przekrycia dachu, 

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy 
przez to rozumień liniň określajņcņ naj-
mniejszņ dopuszczalnņ odległośń ze-
wnňtrznej ściany budynku (oprócz wysu-
niňtych poza tņ ścianň schodów, okapów, 
otwartych tarasów oraz balkonów), od li-
nii rozgraniczajņcej drogi publicznej, ciņgu 
pieszo-jezdnego, granicy działki lub inne-
go obiektu zgodnie z rysunkiem planu, 

14) obowiņzujņcej linii zabudowy - naleşy 
przez to rozumień liniň, wzdłuş której jest 
obowiņzek lokalizacji budynków, tzn. jeşeli 
co najmniej 50 қ % powierzchni zewnňtrz-
nej ściany budynku (oprócz wysuniňtych 
poza tņ ścianň schodów, okapów, otwar-
tych tarasów oraz balkonów) pokrywa siň 
z wyznaczonņ na rysunku planu obowiņ-
zujņca liniņ zabudowy, 

15) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – 
naleşy przez to rozumień budynek wolno-
stojņcy, w którym dopuszcza siň wydzie-
lenie jednego lokalu mieszkalnego i jed-
nego uşytkowego, 

16) usługach – naleşy przez to rozumień dzia-
łalnośń usługowņ prowadzonņ w samo-
dzielnych obiektach budowlanych lub 
wydzielonych pomieszczeniach w budyn-
kach o innej funkcji niş usługowa, której 
celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, 
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nie wytwarzajņcej bezpośrednio, meto-
dami przemysłowymi - dóbr material-
nych, 

17) usługach nieuciņşliwych – naleşy przez to 
rozumień działalnośń usługowņ nie zali-
czanņ do przedsiňwziňń mogņcych zna-
czņco oddziaływań na środowisko, 

18) strefie bezpieczeństwa dla istniejņcego 
gazociņgu wysokiego ciśnienia - naleşy 
przez to rozumień pas terenu wyznaczony 
podstawowymi (minimalnymi) odległo-
ściami gazociņgu od obiektów tereno-
wych, 

19) strefie bezpieczeństwa dla linii napo-
wietrznej 15 kV - naleşy przez to rozumień 
pas terenu w otoczeniu linii, który ze 
wzglňdów eksploatacyjnych linii i bez-
piecznej pracy w poblişu czynnej linii elek-
troenergetycznej wymaga ustalenia ogra-
niczeń w zagospodarowaniu przestrzen-
nym terenu, 

20) akcencie plastycznym - naleşy przez to ro-
zumień charakterystyczny element wyróş-
niajņcy siň w przestrzeni formņ, kolorem, 
bňdņcy samodzielnym obiektem budow-
lanym, np. obiektem małej architektury 
lub fragmentem budynku, budowli, 

21) dominancie wysokościowej - naleşy przez 
to rozumień budynek, budowlň lub czňśń 
budynku, budowli, która moşe mień wy-
sokośń wiňkszņ niş wysokośń maksymalna 
dla całego terenu lub całego obszaru ob-
jňtego planem, 

22) dominancie znaczeniowej - naleşy przez to 
rozumień obiekt budowlany wyróşniajņcy 
siň funkcjņ, znaczeniem w stosunku do 
pozostałej zabudowy lub pozostałego za-
gospodarowania terenu lub obszaru pla-
nu, np. obiekt celu publicznego, 

23) osi widokowej - naleşy przez to rozumień 
wyobraşalnņ prostņ kierujņcņ wzrok na 
charakterystyczne elementy zagospoda-
rowania terenu, w tym elementy znajdu-
jņce siň poza obszarem planu (np. ele-
menty krajobrazu). 

2. Definicje pozostałych pojňń, nie wymienionych 
powyşej, a uşytych w niniejszej uchwale znaj-
dujņ siň w przepisach odrňbnych. 

§ 4. 

Dla obszaru objňtego granicami określonymi w 
§ 2 niniejszej uchwały ustala siň: 

1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 
terenu, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości, 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

10) zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uşytkowania terenów, 

11) stawkň procentowņ, na podstawie której 
ustala siň jednorazowņ opłatň wynikajņcņ ze 
wzrostu wartości nieruchomości w zwiņzku z 
uchwaleniem planu. 

§ 5. 

Niniejszy plan nie zawiera ustaleń, z racji braku 
ich wystňpowania na terenie objňtym planem lub 
braku potrzeby ich określenia, dotyczņcych: 

1) wymagań wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takşe naraşonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroşo-
nych osuwaniem siň mas ziemnych. 

§ 6. 

1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne, przedsta-
wione na rysunku planu sņ obowiņzujņcymi 
ustaleniami: 

1) granice obszaru objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospo-
darowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) obowiņzujņce linie zabudowy, 
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5) przeznaczenie terenów. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne, przedsta-
wione na rysunku planu odzwierciedlajņ usta-
lenia przepisów odrňbnych: 

1) strefa ochrony konserwatorskiej, 

2) granice Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu, 

3) strefa ochrony urbanistycznej w granicach 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu, 

4) strefa ochrony sanitarnej pośredniej od 
ujňcia wody Wodociņgu Północnego m.st. 
Warszawy ze Zbiornika Zegrzyńskiego, 

5) strefa od linii brzegowej wód powierzch-
niowych z zakazem lokalizowania obiektów 
budowlanych, 

6) gazociņg wysokiego ciśnienia DN 500 wraz 
ze strefņ bezpieczeństwa – 15m z obu stron 
gazociņgu. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 i 2 majņ charakter infor-
macyjny. 

Rozdział 2 
Zakres ustaleń planu 

§ 7. 

Na obszarze objňtym granicami planu wydziela 
siň tereny oznaczone symbolami cyfrowo-
literowymi, dla których ustala siň nastňpujņce 
podstawowe przeznaczenie terenu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone symbolem MN, 

2) tereny zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone symbolem U/MN, 

3) tereny usług turystyki i rekreacji, oznaczone 
symbolem UT, 

4) tereny usług turystyki i rekreacji w zieleni 
urzņdzonej, oznaczone symbolem UT/ZP, 

5) tereny obsługi komunikacji samochodowej, 
oznaczone symbolem KS, 

6) tereny zieleni urzņdzonej z dopuszczeniem 
terenowych obiektów sportowo - rekreacyj-
nych, oznaczone symbolem ZP/US, 

7) tereny lasów, oznaczone symbolem ZL, 

8) tereny wód powierzchniowych, oznaczone 
symbolem WS, 

9) tereny infrastruktury technicznej gazowni-
czej, oznaczone symbolem G, 

10) tereny placów, oznaczone symbolem KX, 

11) tereny drogi głównej, oznaczone symbolem 
KDG, 

12) tereny drogi zbiorczej, oznaczone symbolem 
KDZ, 

13) tereny dróg lokalnych. oznaczone symbolami 
KDL, 

14) tereny dróg dojazdowych, oznaczone symbo-
lami KDD, 

15) tereny ciņgów pieszo-jezdnych, oznaczone 
symbolami KPJ, 

16) tereny ciņgów pieszych, oznaczone symbo-
lem KP. 

§ 8. 

Plan ustala zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1. Obowiņzek lokalizowania zabudowy na działce 
lub zespołach działek zgodnie z ustaleniami ry-
sunku planu dotyczņcymi nieprzekraczalnej i 
obowiņzujņcej linii zabudowy. 

2. Obowiņzek stosowania na terenach przezna-
czonych do zabudowy - budynków o podob-
nych parametrach w zakresie wysokości i 
kształtu dachu oraz o ujednoliconej kolorysty-
ce elewacji oraz dachów. 

3. Zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej ko-
lorystyki elewacji i dachów budynków, z wy-
jņtkiem obiektów na terenach oznaczonych 
symbolem KS. 

4. Zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 
na całym obszarze planu, z wyjņtkiem terenów 
oznaczonych symbolem ZP/US, UT, UT/ZP, w 
granicach których moşna sytuowań tymczaso-
we nietrwale zwiņzane z gruntem obiekty 
usługowe słuşņce gastronomii, rozrywce, tury-
styce i sportowi. 

5. Zakaz lokalizowania nowych obiektów i urzņ-
dzeń telefonii komórkowej oraz masztów ante-
nowych na całym obszarze objňtym planem, z 
wyjņtkiem terenu oznaczonego symbolem 1ZL. 

6. Zakaz rozmieszczania reklam w liniach rozgra-
niczajņcych dróg, ciņgów pieszo-jezdnych i 
ciņgów pieszych na całym obszarze planu; w 
pasach drogowych dopuszcza siň jedynie znaki 
drogowe i tablice informacyjne zwiņzane z ru-
chem drogowym oraz tablice gminnego sys-
temu informacyjnego (nazwy ulic, numery po-
sesji). 

7. Dopuszcza siň tablice reklamowe usytuowane 
wyłņcznie w płaszczyŝnie ogrodzenia lub ele-
wacji budynku o maksymalnej powierzchni: 
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1) 1m² na terenach oznaczonych symbolem 
MN, 

2) 3m² na terenach oznaczonych symbolem 
UT, UT/ZP, U/MN, KS. 

8. Zakaz rozmieszczania tablic reklamowych na 
terenach: ZP/US, ZL, WS, G, KX. 

§ 9. 

Plan ustala nastňpujņce zasady lokalizacji i gaba-
ryty ogrodzeń: 

1. Obowiņzek lokalizowania ogrodzeń działek 
budowlanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg. 

2. Obowiņzek wycofania o minimum 2m w sto-
sunku do linii rozgraniczajņcej bram wjazdo-
wych usytuowanych w ogrodzeniach przy 
drogach o szerokości mniejszej niş 10m. 

3. Dla ogrodzeń frontowych (od strony drogi) 
ustala siň: 

1) obowiņzek stosowania ogrodzeń aşuro-
wych, w których powierzchnia prześwitu 
wynosi min. 50%, 

2) moşliwośń zastosowania podmurówki o 
maksymalnej wysokości 0,6m, 

3) wysokośń maksymalnņ ogrodzenia razem z 
podmurówkņ: 1,8m, 

4) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

4. Dla ogrodzeń bocznych (miňdzy działkami bu-
dowlanymi) ustala siň: 

1) moşliwośń stosowania ogrodzeń aşuro-
wych lub pełnych identycznych lub nawiņ-
zujņcych do ogrodzeń frontowych, 

2) moşliwośń zastosowania podmurówki o 
maksymalnej wysokości 0,6m, 

3) wysokośń maksymalnņ ogrodzenia razem z 
podmurówkņ: 1,8m, 

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów 
betonowych. 

§ 10. 

Plan ustala zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

1. Na całym obszarze plan zakazuje: 

1) lokalizowania przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na środowisko okre-
ślonych w przepisach odrňbnych, dla któ-
rych sporzņdzanie raportu oddziaływania 
na środowisko jest wymagane z wyjņtkiem 
realizowania inwestycji celu publicznego, 

2) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
do wód powierzchniowych i do gruntu oraz 
tworzenia i utrzymywania otwartych kana-
łów ściekowych, 

3) wycinania drzew, oprócz przypadków stwa-
rzajņcych bezpośrednie zagroşenie dla şycia 
ludzi oraz utraty mienia lub stanowiņcych 
przeszkodň dla lokalizacji obiektów kubatu-
rowych oraz urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej. 

2. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 
UT, UT/ZP, KS dopuszcza siň przedsiňwziňcia, 
dla których obowiņzek sporzņdzenia raportu 
oddziaływania na środowisko moşe byń wy-
magany zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

3. Na obszarze planu uciņşliwośń od prowadzo-
nej działalności usługowej nie powinna wykra-
czań poza granice działki lub działek, do któ-
rych inwestor posiada tytuł prawny. 

4. Plan ustala, zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami z zakresu ochrony środowiska, nastňpu-
jņce rodzaje terenów podlegajņcych ochronie 
akustycznej, dla których obowiņzujņ dopusz-
czalne poziomy hałasu, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi: 

1) tereny MN przeznaczone pod zabudowň 
mieszkaniowņ, 

2) tereny U/MN, jako tereny przeznaczone na 
cele mieszkaniowo-usługowe, 

3) tereny ZP/US, UT/ZP, UT przeznaczone na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

5. Z uwagi na to, şe obszar objňty niniejszym 
planem miejscowym znajduje siň w granicach 
strefy ochrony pośredniej dla Ujňcia Północ-
nego plan ustala utrzymanie zapisów wynika-
jņcych z decyzji zatwierdzajņcej ustanowienie 
tej strefy. 

6. Na terenach znajdujņcych siň w granicach 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu oraz strefy ochrony urbanistycznej WO-
CHK obowiņzujņ zakazy, nakazy i ograniczenia 
zawarte w przepisach odrňbnych dotyczņcych 
tego obszaru. 

7. Plan ustala obowiņzek: 

1) ochrony powietrza atmosferycznego po-
przez zastosowanie w obiektach o charakte-
rze usługowym instalacji, których eksplo-
atacja nie spowoduje przekroczenia stan-
dardów jakości powietrza poza terenem, do 
którego prowadzņcy instalacje posiada tytuł 
prawny, 
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2) prowadzenia na terenach lasów gospodarki 
leśnej zgodnie z aktualnymi przepisami od-
rňbnymi, 

3) maksymalnego zachowania istniejņcej zie-
leni. 

§ 11. 

Plan ustala zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1. Ochrona zabytków archeologicznych (stanowi-
ska archeologiczne nr ew. AZP 52-66/3, 4, 5, 6, 
66, 67, 68, 70, 71), w formie stref ochrony kon-
serwatorskiej, określonych na rysunku planu 
symbolami: 52-66/3, 52-66/4, 52-66/5, 52-66/6, 
52-66/66, 52-66/67, 52-66/68, 52-66/70,71, 
obejmujņca: 

1) obowiņzek uzyskania przez inwestora od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 
przed wydaniem pozwolenia na budowň 
lub zgłoszeniem właściwemu organowi – 
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych wiņşņcych siň z wy-
konywaniem prac ziemnych, 

2) obowiņzek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin, za-
lesiania gruntów oraz budowy urzņdzeń 
wodnych i regulacji wód, 

3) obowiņzek przeprowadzenia (na koszt oso-
by fizycznej lub jednostki organizacyjnej 
zamierzajņcej finansowań roboty budowla-
ne lub nowe zalesienia) badań archeolo-
gicznych oraz wykonania ich dokumentacji, 

4) przed rozpoczňciem badań archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków pozwo-
lenia na ich prowadzenie. 

2. Ochrona figury św. Jana znajdujņcej siň na 
terenie 2ZP/US, oznaczonej jako akcent pla-
styczny, polegajņca na: 

1) zapewnieniu warunków prawnych, organi-
zacyjnych i finansowych umoşliwiajņcych 
zachowanie obiektu, 

2) zapobieganiu zagroşeniom mogņcym spo-
wodowań uszczerbek dla wartości obiektu, 
niszczenie lub jego kradzieş, 

3) zabezpieczeniu i utrzymaniu obiektu oraz 
jego otoczenia w jak najlepszym stanie, 

4) umoşliwienie właściwej ekspozycji obiektu. 

3. Na obszarze planu nie wystňpujņ obecnie 
obiekty zaliczane do dóbr kultury współcze-
snej. 

§ 12. 

1. Plan ustala parametry i wskaŝniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dotyczņce: 

1) linii zabudowy, 

2) nieprzekraczalnej wysokości zabudowy, 

3) maksymalnej intensywności zabudowy, 

4) maksymalnej powierzchni zabudowy, 

5) minimalnej powierzchni biologicznie czyn-
nej, 

6) nachylenia połaci dachowych. 

2. Wielkości parametrów i wskaŝników, o których 
mowa w ust. 1 określone sņ w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów, w rozdziale 3 ni-
niejszej uchwały. 

§ 13. 

Plan ustala szczegółowe zasady i warunki scala-
nia i podziału nieruchomości: 

1. Plan nie ustala granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleń i podziałów nie-
ruchomości. 

2. Plan ustala szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomości: 

1) obowiņzek zastosowania dla nieruchomości 
powstałych w wyniku scalania i podziału 
parametrów zgodnych z ustaleniami zapi-
sanymi w „Ustaleniach szczegółowych dla 
terenów” (rozdział 3 niniejszej uchwały), 

2) obowiņzek zapewnienia dla nieruchomości 
powstałych w wyniku scalania i podziału 
dostňpu do drogi publicznej, zgodnie z 
ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisa-
mi zawartymi w ustawach dotyczņcych go-
spodarki nieruchomościami oraz warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadań 
budynki i ich usytuowanie. 

§ 14. 

Plan ustala zasady tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania oraz uşytkowania terenów - do 
czasu zagospodarowania terenów zgodnie z usta-
leniami planu, dopuszcza siň ich uşytkowanie w 
sposób dotychczasowy. 

§ 15. 

1. Plan ustala zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) obowiņzek wyposaşenia wszystkich tere-
nów przeznaczonych pod zabudowň w 
sieci i urzņdzenia zaopatrzenia w wodň, 
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odprowadzania ścieków, elektroenerge-
tyczne i telekomunikacyjne, 

2) moşliwośń wyposaşenia terenów w sieci 
infrastruktury technicznej innych mediów, 
w tym sień gazowņ i kanalizacjň deszczo-
wņ w oparciu o obowiņzujņce przepisy, 
pod warunkiem zachowania pozostałych 
ustaleń planu oraz interesów osób trze-
cich, 

3) obowiņzek zachowania istniejņcych urzņ-
dzeń i sieci naziemnych i podziemnych 
uzbrojenia terenów, z dopuszczeniem 
wymiany, przebudowy i rozbudowy, 

4) lokalizacjň nowych odcinków sieci w li-
niach rozgraniczajņcych dróg, za zezwole-
niem właściwego zarzņdcy drogi; lokaliza-
cja poza pasami drogowymi moşliwa jest 
za zgodņ właściciela terenu i na warun-
kach określonych przez zarzņdzajņcego 
sieciņ, 

5) w zagospodarowaniu terenów UT 
uwzglňdniń naleşy niezbňdne dla obsługi 
tych terenów sieci infrastruktury technicz-
nej i urzņdzenia z nimi zwiņzane (stacje 
transformatorowe, urzņdzenia telekomu-
nikacyjne, zbiorniki wody, hydrofornie, 
separatory zanieczyszczeń, przepompow-
nie ścieków i inne), 

6) do wszystkich urzņdzeń i sieci przebiega-
jņcych poza terenami publicznymi naleşy 
zapewniń dostňp właściwych słuşb dla 
wykonywania bieşņcych konserwacji, na-
praw i remontów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodň na cele by-
towe, gospodarcze i p. poşarowe plan ustala: 

1) ŝródłem zaopatrzenia w wodň jest istnie-
jņcy wodociņg Ø 300 mm w ul. Zegrzyń-
skiej, zasilany z ujňcia „Stanisławów – 
Nieporňt”, 

2) rozbudowa sieci w układach wielopier-
ścieniowych, z uwzglňdnieniem wymo-
gów dotyczņcych p. poşarowego zaopa-
trzenia wodnego, w tym lokalizacji hy-
drantów p.poş, 

3) podłņczenie odbiorców do sieci i dostawa 
wody poprzez indywidualne przyłņcza 
według warunków określanych przez za-
rzņdzajņcego sieciņ. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych plan ustala: 

1) rozdzielczy system kanalizacji, 

2) podstawowym odbiornikiem ścieków ko-
munalnych (bytowych i przemysłowych) - 
kolektor sanitarny B1 w ul. Zegrzyńskiej i 
oczyszczalnia ścieków w Orzechowie, 

3) obowiņzek wyposaşenia w sień kanałów 
sanitarnych wszystkich terenów zabudo-
wanych i wyznaczonych do zabudowy; w 
terenach połoşonych poza moşliwościņ 
skanalizowania grawitacyjnego dopuszcza 
siň lokalne przepompownie ścieków lub 
kanalizacjň ciśnieniowņ, 

4) podczyszczanie ścieków przemysłowych 
w miejscu wytwarzania, jeśli wskaŝniki 
zanieczyszczeń przekraczań bňdņ wielkości 
dopuszczalne, określone w odrňbnych 
przepisach, 

5) podłņczenie uşytkowników do sieci we-
dług warunków określanych przez zarzņ-
dzajņcego sieciņ, 

6) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych i do 
gruntu oraz budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 

7) do czasu wyposaşenia wszystkich terenów 
w sień zbiorczej kanalizacji sanitarnej do-
puszcza siň w terenach zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej gromadzenie 
ścieków w zbiornikach bezodpływowych 
na terenie nieruchomości, pod warunkiem 
zapewnienia okresowego wywozu zgro-
madzonych nieczystości do stacji zlewnej 
ścieków; niezwłocznie po wybudowaniu w 
ulicy kanału sanitarnego właściciele majņ 
obowiņzek podłņczenia posesji do sieci i 
likwidacji zbiorników bezodpływowych. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
plan ustala: 

1) odbiornikami wód opadowych sņ Jezioro 
Zegrzyńskie i Kanał Şerański (Królewski) 
oraz wszystkie biologicznie czynne po-
wierzchnie gruntu, 

2) wody opadowe z głównych tras komuni-
kacyjnych, parkingów, terenów usługo-
wych UT oraz przystani wodnej mogņ byń 
odprowadzane do odbiorników poprzez 
indywidualne lub lokalne układy sieci ka-
nalizacji deszczowej; na warunkach okre-
ślonych przez zarzņdzajņcego odbiorni-
kiem, 

3) wody opadowe z dachów budynków i 
„umownie czystych” terenów o funkcji 
mieszkaniowej powinny byń odprowadza-
ne na nieutwardzony teren własnej działki 
i przez infiltracjň do gruntu; w przypadku 
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niedostatecznie chłonnej powierzchni bio-
logicznej działki zapewniń naleşy retencjň 
wód w zbiornikach lokalizowanych w gra-
nicach działek, 

4) odwodnienie ulic i ciņgów pieszo-
jezdnych przez spływ powierzchniowy i 
urzņdzenia infiltracyjne: studnie chłonne i 
drenaş, 

5) wszystkie rozwiņzania z zakresu odwod-
nienia muszņ zabezpieczań czystośń wód 
powierzchniowych i gleby, zgodnie z 
obowiņzujņcymi w tym zakresie przepi-
sami; wody opadowe z utwardzonych 
powierzchni dróg, parkingów, przystani 
wodnej i innych powierzchni potencjalnie 
zanieczyszczonych naleşy przed wprowa-
dzeniem do odbiornika oczyszczań z pia-
sku, błota i substancji ropopochodnych na 
odpowiednich urzņdzeniach oczyszczajņ-
cych lokalizowanych w granicach odwad-
nianych terenów, 

6) zakaz odprowadzania wód opadowych na 
teren kolejowy oraz do kolejowych urzņ-
dzeń odwadniajņcych znajdujņcych siň 
poza granicami planu, w bezpośrednim 
jego sņsiedztwie. 

5. W zakresie zasilania w energiň elektrycznņ 
plan ustala: 

1) zasilanie z istniejņcej sieci elektroenerge-
tycznej napowietrzno-kablowej średnie-
go (15 kV) i niskiego napiňcia, po jej roz-
budowie; bezpośredni dosył energii elek-
trycznej do odbiorców poprzez przyłņcza 
elektroenergetyczne niskiego napiňcia, 

2) przyłņczenie obiektów do sieci elektro-
energetycznej poprzez budowň sieci i 
urzņdzeń elektroenergetycznych prowa-
dzonņ w oparciu o warunki przyłņczenia i 
umowy przyłņczeniowe zawierane przez 
właściwy zakład energetyczny z podmio-
tami ubiegajņcymi siň o przyłņczenie do 
sieci, 

3) budowň liniowych odcinków sieci śred-
niego i niskiego napiňcia w liniach roz-
graniczajņcych dróg, 

4) moşliwośń przebiegu napowietrznych li-
nii elektroenergetycznych poza liniami 
rozgraniczajņcymi dróg, 

5) lokalizowanie nowych stacji transforma-
torowych SN/nn poza liniami rozgrani-
czajņcymi dróg, 

6) moşliwośń lokalizacji stacji transforma-
torowych słupowych w liniach rozgrani-
czajņcych dróg, 

7) szerokośń stref bezpieczeństwa dla prze-
biegu napowietrznych linii elektroener-
getycznych średniego napiňcia 15kV - 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
odrňbnymi, 

8) w strefach bezpieczeństwa, o których 
mowa w pkt 7, obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizacji budynków na stały 
pobyt ludzi, 

b) moşliwośń lokalizacji innych obiek-
tów, niş przeznaczonych na stały po-
byt ludzi, po uzyskaniu opinii zakładu 
energetycznego, 

c) zakaz nasadzeń drzew i krzewów tych 
gatunków, których naturalna wyso-
kośń moşe przekraczań 3m, 

d) nakaz przycinania drzew i krzewów, 

9) w przypadku przebudowy, likwidacji lub 
skablowania istniejņcych sieci średniego 
napiňcia plan dopuszcza zagospodaro-
wanie wyznaczonych stref bezpieczeń-
stwa bez potrzeby zmiany niniejszego 
planu zgodnie z przeznaczeniem danego 
terenu, 

10) w przypadku wystņpienia kolizji projek-
towanego zagospodarowania terenu i 
układu komunikacyjnego z istniejņcņ in-
frastrukturņ elektroenergetycznņ, prze-
budowa istniejņcej sieci moşe byń zreali-
zowana w uzgodnieniu i na warunkach 
określonych przez zarzņdzajņcego sieciņ 
według przepisów odrňbnych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala: 

1) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych ŝródeł 
ciepła z zastosowaniem paliw grzewczych 
zapewniajņcych wysoki stopień czystości 
emisji spalin, tj. energii elektrycznej, gazu 
przewodowego lub z butli, oleju opałowe-
go niskosiarkowego. 

2) moşliwośń zaopatrzenia w ciepło ze ŝródeł 
odnawialnych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala: 

1) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej sieci ga-
zowej średniego ciśnienia po jej rozbu-
dowie, 
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2) rozbudowň i przebudowň istniejņcej sieci 
gazowej kolidujņcej z istniejņcym i projek-
towanym zagospodarowaniem na warun-
kach określonych przez właściwy zakład 
gazowniczy, zgodne z aktualnie obowiņzu-
jņcym rozporzņdzeniem określajņcym wa-
runki techniczne, jakim powinny odpo-
wiadań sieci gazowe, 

3) lokalizacjň szafek gazowych w linii ogro-
dzeń od strony drogi, otwieranych na ze-
wnņtrz; w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarzņdcņ sieci ga-
zowej, 

4) lokalizacjň ogrodzeń w odległości mini-
mum 0,5m od gazociņgu, 

5) dostawa gazu dla nowych odbiorców bň-
dzie moşliwa, o ile spełnione zostanņ kry-
teria ekonomicznej opłacalności dostawy 
gazu oraz zawarte odpowiednie porozu-
mienia z odbiorcami. 

8. Dla gazociņgów wysokiego ciśnienia plan 
ustala: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy w odległości 
15m na stronň od ścianki zewnňtrznej ga-
zociņgu, 

2) moşliwośń nasadzeń drzew i krzewów w 
odległości minimum 2m na stronň od 
ścianki zewnňtrznej gazociņgu, 

3) moşliwośń lokalizacji ogrodzeń w odległo-
ści 4m od ścianki zewnňtrznej gazociņgu. 

9. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) obsługň z istniejņcej i projektowanej sieci 
telekomunikacyjnej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg, 

2) obowiņzek zabezpieczenia moşliwości 
przygotowania łņczności alarmowej dla 
ochrony mieszkańców w sytuacjach 
szczególnych, 

3) bezpośredniņ obsługň abonentów telefo-
nicznych za pośrednictwem indywidual-
nych przyłņczy na warunkach określonych 
przez odpowiedniego operatora teleko-
munikacyjnego. 

10. W zakresie gospodarki odpadami plan ustala: 

1) gromadzenie i segregacjň odpadów zgod-
nie z planem gospodarki odpadami 
uchwalonym przez Radň Gminy Nieporňt, 

2) gromadzenie i segregacjň odpadów na 
posesjach w urzņdzeniach przystosowa-
nych do ich gromadzenia, w 4 typach 
oznaczonych pojemników: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

b) surowce wtórne, 

c) odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

d) wydzielone odpady niebezpieczne. 

§ 16. 

Plan ustala zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji: 

1. Powiņzanie układu komunikacyjnego obszaru 
objňtego planem z układem zewnňtrznym sta-
nowiņ droga wojewódzka nr 631 – ul. Zegrzyń-
ska, oznaczona symbolem 1KDG (droga głów-
na) oraz droga wojewódzka nr 633 – ul. Jana 
Kazimierza, oznaczona symbolem 2KDZ (droga 
zbiorcza). 

2. Bezpośredniņ obsługň komunikacyjnņ obszaru 
objňtego planem stanowiņ drogi lokalne, drogi 
dojazdowe, ciņgi pieszo-jezdne i ciņgi piesze, 
oznaczone symbolami: 

1) KDL – droga lokalna, 

2) KDD – droga dojazdowa, 

3) KPJ – ciņg pieszo-jezdny, 

4) KP – ciņg pieszy. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 i 2 plan 
ustala nastňpujņce szerokości w liniach roz-
graniczajņcych: 

1) dla drogi głównej, oznaczonej symbolem 
1KDG: od 30m do 46m, z przewňşeniem 
na moście nad Kanałem Zegrze – Şerań, 

2) dla drogi zbiorczej, oznaczonej symbolem 
2KDZ: 22m, z poszerzeniem do 60m przy 
wlocie na skrzyşowanie z drogņ 1KDG, 

3) dla drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 
3KDL: 56,5m, 

4) dla drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 
4KDL: 20m, 

5) dla drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 
5KDL: 25,5m, 

6) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 6KDD: 25,5m, 

7) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 7KDD: od 36m do 51m, 

8) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 8KDD: 12m, z poszerzeniem do 29m 
wzdłuş parkingu, 

9) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 9KDD: 12m, 
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10) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 10KDD: 12m, 

11) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 11KDD: 12m, 

12) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 12KDD: od 10m do 35m, 

13) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 13KDD: od 12m do 15m, 

14) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 14KDD: 10m, 

15) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 15KDD: 12m, 

16) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 16KDD: 11m, 

17) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 17KDD: 10m, 

18) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 18KDD: 10m, 

19) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 19KDD: 10m, 

20) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 20KDD: od 10m do 11m, 

21) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 21KDD: 10m, 

22) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 22KDD: 10m, 

23) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 23KDD: od 11m do 14m, 

24) dla ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem 24KPJ: 5m, 

25) dla ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem 25KPJ: 10m, 

26) dla ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem 26KPJ: 5m, 

27) dla ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem 27KPJ: 5m, 

28) dla ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem 28KPJ: 5m, 

29) dla ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem 29KPJ: 7m, 

30) dla ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem 30KPJ: 7m, 

31) dla ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem 31KPJ: 5m, 

32) dla ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem 32KPJ: 10m, 

33) dla ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem 33KPJ: 5m, 

34) dla ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem 34KPJ: od 8m do 10m, z miej-
scowym poszerzeniem do 17,5m, 

35) dla ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem 35KPJ: 6m, 

36) dla ciņgu pieszego, oznaczonego symbo-
lem 36KP: 4m. 

37) dla ciņgu pieszego, oznaczonego symbo-
lem 37KP: 5m, z miejscowym poszerze-
niem do 8m, 

38) dla ciņgu pieszego, oznaczonego symbo-
lem 38KP: od 10m do 17m, 

39) dla ciņgu pieszego, oznaczonego symbo-
lem 39KP: od 10m do 11m. 

4. Moşliwośń obsługi działek budowlanych z dróg 
wewnňtrznych nie wyznaczonych na rysunku 
planu, przyjmujņc ich minimalnņ szerokośń w 
liniach rozgraniczajņcych nie mniejszņ niş: 

1) 6m - dla obsługi do 3 działek, 

2) 8m - dla obsługi powyşej 3 działek. 

5. Dla dróg wewnňtrznych nieprzelotowych, o 
których mowa w ust 4, słuşņcych obsłudze 
powyşej dwóch działek plan nakłada obowiņ-
zek zakończenia takiej drogi placem do zawra-
cania o minimalnych wymiarach 12,5m x 
12,5m. 

6. Obowiņzek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach przy uwzglňdnieniu nastňpujņ-
cych wskaŝników: 

1) 2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny dla 
terenów oznaczonych symbolami: MN, 
U/MN, 

2) 1 miejsce postojowe/30m² powierzchni 
uşytkowej usług dla terenów oznaczonych 
symbolami: MN, U/MN, UT, UT/ZP, 

3) dla działek budowlanych znajdujņcych siň 
na terenach o dopuszczonych kilku funk-
cjach, miejsca postojowe naleşy zapewniń 
oddzielnie dla kaşdej funkcji. 

7. Zagospodarowanie przestrzeni dróg, ciņgów 
pieszo-jezdnych i ciņgów pieszych polegajņce 
na: 

1) kształtowaniu nawierzchni ulic i chodników 
w sposób umoşliwiajņcy korzystanie oso-
bom niepełnosprawnym, 
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2) zharmonizowanie kolorystyki i rodzajów 
materiałów uşytych do: 

a) budowy nawierzchni, w szczególności 
chodników i miejsc postojowych, 

b) obiektów małej architektury (latarnie, 
kosze, ławki, itp.), 

c) budowli i urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej (szafki energetyczne i telekomu-
nikacyjne, stacje transformatorowe, itp.), 

3) moşliwości lokalizacji w liniach rozgranicza-
jņcych dróg i ciņgów pieszo-jezdnych: 

a) obiektów małej architektury, 

b) zieleni urzņdzonej, 

c) ciņgów komunikacji pieszej i rowerowej, 

d) miejsc parkingowych ogólnodostňp-
nych, 

e) przystanków komunikacji zbiorowej, 

f) urzņdzeń zwiņzanych z eksploatacjņ dróg 
oraz urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
jeşeli zezwalajņ na to przepisy odrňbne. 

8. Na terenach wyznaczonych przez linie rozgra-
niczajņce dróg obowiņzujņ ustalenia dotyczņ-
ce: 

1) ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go, zawarte w § 8, 

2) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, zawarte w § 10, 

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej, zawar-
te w § 11, 

4) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uşytkowania terenów, zawarte 
w § 14, 

5) modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej, zawarte w 
§ 15. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 17. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonych symbolami od 1MN do 
20MN, plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolnostojņca (jeden 
budynek mieszkalny na działce) z obiektami, 
funkcjami i urzņdzeniami towarzyszņcymi: 

 

1) garaşami, jako wbudowanymi w bryłň bu-
dynku mieszkalnego lub wolnostojņcymi, 

2) budynkami gospodarczymi wolnostojņcymi 
lub pomieszczeniami gospodarczymi wbu-
dowanymi w bryłň budynku mieszkalnego, 

3) usługami nieuciņşliwymi zwiņzanymi z za-
opatrzeniem mieszkańców (handel, rzemio-
sło, gastronomia), jako wbudowanymi w 
bryłň budynku mieszkalnego, 

4) urzņdzeniami infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych. 

2. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) scalenie i podział nieruchomości z zacho-
waniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej: 800m², 

b) minimalna szerokośń krótszego boku 
działki budowlanej: 18m, 

c) minimalny kņt nachylenia granic działki 
budowlanej w stosunku do pasa drogo-
wego: 70º, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki budowlanej: 30%, 

3) maksymalna intensywnośń zabudowy 
działki budowlanej: 0,35, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na działki budowlanej: 60%, 

5) nieprzekraczalna wysokośń nowej zabudo-
wy: 

a) mieszkaniowej – 10m - 2 kondygnacje 
naziemne, z czego ostatnia kondygnacja 
moşe byń poddaszem uşytkowym, 

b) gospodarczej i garaşy – 6m - 1 kondy-
gnacja naziemna, 

c) dla istniejņcej zabudowy wyşszej lub po-
siadajņcej wiňkszņ liczbň kondygnacji 
naziemnych plan dopuszcza jej remont, 
przebudowň i rozbudowň z zakazem 
nadbudowy, 

6) geometria dachów: 

a) dachy dwuspadowe i wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych od 20º do 
45º dla budynków mieszkalnych, 

b) dachy jednospadowe, dwuspadowe i 
wielospadowe o nachyleniu połaci da-
chowych od 15º do 45º dla wolnostojņ-
cych garaşy i budynków gospodarczych, 
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7) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji 
i ogrodzeń: 

a) dachy – dachówka ceramiczna, dachów-
ka cementowa, blachodachówka w natu-
ralnych barwach dachówki ceramicznej 
lub odcieniach koloru czerwonego, brņ-
zowego, czarnego z zachowaniem jed-
nakowej lub podobnej kolorystyki oraz 
materiału dla wszystkich obiektów zloka-
lizowanych na działce, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamień, cegła, drewno, 
uszlachetnione materiały imitujņce ka-
mień i cegłň, w barwach naturalnych z 
zachowaniem jednakowej lub podobnej 
kolorystyki oraz materiału dla wszystkich 
obiektów zlokalizowanych na działce; za-
kaz stosowania okładzin z PCV oraz 
okładzin z blachy, 

c) ogrodzenia frontowe – tynk, kamień, ce-
gła, drewno, metal oraz uszlachetnione 
materiały imitujņce kamień i cegłň, w 
barwach dostosowanych do kolorystyki 
obiektów zlokalizowanych na działce. 

3. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu: 

1) zakaz zabudowy dla terenu 20MN, ze 
wzglňdu na połoşenie całego terenu w 12m 
strefie ochronnej od lasu, 

2) zachowanie istniejņcej zabudowy z moşli-
wościņ przebudowy oraz rozbudowy z 
uwzglňdnieniem wymogów określonych w 
ust. 2, 

3) w strefach bezpieczeństwa od istniejņcych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
średniego napiňcia 15kV obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizacji budynków na stały po-
byt ludzi, 

b) moşliwośń lokalizacji innych obiektów, 
niş przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
po uzyskaniu opinii zakładu energetycz-
nego, 

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

d) nakaz przycinania drzew i krzewów, 

4) dla działek znajdujņcych siň na terenach 
oznaczonych symbolami 1MN oraz 17 MN, 
przez które przebiega gazociņg średniego 
ciśnienia realizacja zabudowy w bezpo-
średnim sņsiedztwie tego gazociņgu wy-
maga opinii zakładu gazowniczego, 

5) na terenach, przez które przebiega gazociņg 
wysokiego ciśnienia DN 500 obowiņzujņ: 

a) zakaz lokalizacji zabudowy w odległości 
15m na stronň od ścianki zewnňtrznej 
gazociņgu, 

b) moşliwośń nasadzeń drzew i krzewów w 
odległości minimum 2m na stronň od 
ścianki zewnňtrznej gazociņgu, 

c) moşliwośń lokalizacji ogrodzeń w odle-
głości 4m od ścianki zewnňtrznej gazo-
ciņgu, 

6) dla działek znajdujņcych siň na terenach 
oznaczonych symbolami 1MN i 18MN poło-
şonych w sņsiedztwie istniejņcej linii kole-
jowej obowiņzujņ przepisy ustawy o trans-
porcie kolejowym. 

7) obowiņzek spełnienia ustaleń dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, zawartych w § 8, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń, zawar-
tych w § 9, 

c) ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, zawartych w § 10, 

d) ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
zawartych w § 11, 

e) parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, zawartych w § 12, 

f) zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości, zawartych w § 13, 

g) tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania oraz uşytkowania terenów, 
zawartych w § 14, 

h) zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej, 
zawartych w § 15, 

i) zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji, zawartych w 
§ 16 ust 4, 5, 6 oraz 7. 

§ 18. 

Dla terenów zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczonych symbolami od 1U/MN do 4U/MN, 
plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-
gowa z obiektami i urzņdzeniami towarzyszņ-
cymi: 

1) parkingami, 
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2) obiektami małej architektury, 

3) urzņdzeniami infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolnostojņca (jeden 
budynek mieszkalny na działce) z obiektami i 
urzņdzeniami towarzyszņcymi: 

1) garaşami, jako wbudowanymi w bryłň bu-
dynku mieszkalnego lub wolnostojņcymi, 

2) budynkami gospodarczymi wolnostojņcymi 
lub pomieszczeniami gospodarczymi wbu-
dowanymi w bryłň budynku mieszkalnego. 

3. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) scalenie i podział nieruchomości z zacho-
waniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej: 2000m², 

b) minimalna szerokośń krótszego boku 
działki budowlanej: 30m, 

c) minimalny kņt nachylenia granic działki 
budowlanej w stosunku do pasa drogo-
wego: 70º, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki budowlanej: 30%, 

3) maksymalna intensywnośń zabudowy 
działki budowlanej: 0,8, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na działki budowlanej: 40%, 

5) nieprzekraczalna wysokośń nowej zabudo-
wy: 

a) usługowej i mieszkaniowej – 10m - 2 
kondygnacje naziemne, z czego ostatnia 
kondygnacja moşe byń poddaszem uşyt-
kowym, 

b) gospodarczej i garaşy – 6m - 1 kondy-
gnacja naziemna, 

c) dla istniejņcej zabudowy wyşszej lub po-
siadajņcej wiňkszņ liczbň kondygnacji 
naziemnych plan dopuszcza jej remont, 
przebudowň i rozbudowň z zakazem 
nadbudowy, 

6) geometria dachów: 

a) dachy dwuspadowe i wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych od 20º do 
45º dla budynków mieszkalnych i usłu-
gowych, 

b) dachy jednospadowe, dwuspadowe i 
wielospadowe o nachyleniu połaci da-

chowych od 15º do 45º dla wolnostojņ-
cych garaşy i budynków gospodarczych. 

7) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji 
i ogrodzeń: 

a) dachy – dachówka ceramiczna, dachów-
ka cementowa, blachodachówka w natu-
ralnych barwach dachówki ceramicznej 
lub odcieniach koloru czerwonego, brņ-
zowego, czarnego z zachowaniem jed-
nakowej lub podobnej kolorystyki oraz 
materiału dla wszystkich obiektów zloka-
lizowanych na działce, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamień, cegła, drewno, 
uszlachetnione materiały imitujņce ka-
mień i cegłň, w barwach naturalnych z 
zachowaniem jednakowej lub podobnej 
kolorystyki oraz materiału dla wszystkich 
obiektów zlokalizowanych na działce; za-
kaz stosowania okładzin z PCV oraz 
okładzin z blachy, 

c) ogrodzenia frontowe – tynk, kamień, ce-
gła, drewno, metal oraz uszlachetnione 
materiały imitujņce kamień i cegłň, w 
barwach dostosowanych do kolorystyki 
obiektów zlokalizowanych na działce. 

4. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy z moşli-
wościņ przebudowy oraz rozbudowy z 
uwzglňdnieniem wymogów określonych w 
ust. 3, 

2) zakaz realizacji przeznaczenia dopuszczal-
nego bez realizacji przeznaczenia podsta-
wowego, 

3) w strefach bezpieczeństwa od istniejņcych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
średniego napiňcia 15kV obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizacji budynków na stały po-
byt ludzi, 

b) moşliwośń lokalizacji innych obiektów, 
niş przeznaczonych na stały pobyt ludzi - 
po uzyskaniu opinii zakładu energetycz-
nego, 

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

d) nakaz przycinania drzew i krzewów, 

4) dla działek znajdujņcych siň na terenach 
oznaczonych symbolami 2U/MN oraz 
4U/MN, przez które przebiega gazociņg 
średniego ciśnienia realizacja zabudowy w 
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bezpośrednim sņsiedztwie tego gazociņgu 
wymaga opinii zakładu gazowniczego, 

5) dla działek znajdujņcych siň na terenach 
oznaczonych symbolami 3U/MN i 4U/MN, 
połoşonych w sņsiedztwie istniejņcej linii 
kolejowej, obowiņzujņ przepisy ustawy o 
transporcie kolejowym, 

6) obowiņzek spełnienia ustaleń dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, zawartych w § 8, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń zawar-
tych w § 9, 

c) ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, zawartych w § 10, 

d) ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
zawartych w § 11, 

e) parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, zawartych w § 12, 

f) zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości, zawartych w § 13, 

g) tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania oraz uşytkowania terenów, 
zawartych w § 14, 

h) zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej, 
zawartych w § 15, 

i) zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji zawartych w 
§ 16 ust. 4, 5, 6 oraz 7. 

§ 19. 

Dla terenów usług turystyki i rekreacji, oznaczo-
nych symbolami od 1UT do 13UT, plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi turystyki i 
rekreacji z obiektami i urzņdzeniami towarzy-
szņcymi: 

1) terenowymi obiektami sportowymi, 

2) placami zabaw, 

3) parkingami, 

4) pomieszczeniami gospodarczymi oraz gara-
şami, jako wbudowanymi w bryłň budynku 
usługowego, 

5) obiektami małej architektury, 

6) tymczasowymi nietrwale zwiņzanymi z 
gruntem obiektami usługowymi, słuşņcymi 
gastronomii, rozrywce, turystyce i sportowi, 

7) urzņdzeniami infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych. 

2. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) scalenie i podział nieruchomości z zacho-
waniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej: 3000m², 

b) minimalna szerokośń krótszego boku 
działki: 40m, 

c) minimalny kņt nachylenia granic działki 
budowlanej w stosunku do pasa drogo-
wego: 70º 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki budowlanej: 

a) 60% dla terenów oznaczonych symbo-
lami: 1UT, 2UT, 

b) 50% dla terenów oznaczonych symbo-
lami: 3UT, 4UT, 7UT, 8UT, 10UT, 11UT, 

c) 40% dla terenów oznaczonych symbo-
lami: 5UT, 6UT, 9UT, 12UT, 13UT, ze 
wzglňdu na wystňpujņce na tym terenie 
stanowisko archeologiczne 52-66/5, 

3) maksymalna intensywnośń zabudowy 
działki budowlanej: 

a) 1,3 dla terenów oznaczonych symbola-
mi: 1UT, 2UT, 

b) 1 dla terenów oznaczonych symbolami: 
3UT, 4UT, 7UT, 8UT, 10UT, 11UT, 

c) 0,7 dla terenów oznaczonych symbola-
mi: 5UT, 6UT, 9UT, 12UT, 13UT, ze 
wzglňdu na wystňpujņce na tym terenie 
stanowisko archeologiczne 52-66/5, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na działki budowlanej: 

a) 30% dla terenów oznaczonych symbo-
lami: 1UT, 2UT, 3UT, 4UT, 7UT, 8UT, 
10UT, 11UT, 

b) 40% dla terenów oznaczonych symbo-
lami: 5UT, 6UT, 9UT, 12UT, 13UT, ze 
wzglňdu na wystňpujņce na tych tere-
nach stanowisko archeologiczne 52-66/5, 

5) nieprzekraczalna wysokośń nowej zabudo-
wy: 

a) usługowej – 15m - 3 kondygnacje na-
ziemne, z czego ostatnia kondygnacja 
moşe byń poddaszem uşytkowym, 
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b) dla terenu 10UT i 11UT moşliwośń loka-
lizacji przy skrzyşowaniu dróg 1KDG i 
3KDL dominanty wysokościowej o nie-
przekraczalnej wysokości 18m – 4 kon-
dygnacje, z czego ostatnia kondygnacja 
moşe byń poddaszem uşytkowym, o 
maksymalnych wymiarach w rzucie po-
ziomym 12m x 12m, 

c) dla istniejņcej zabudowy wyşszej lub po-
siadajņcej wiňkszņ liczbň kondygnacji 
naziemnych plan dopuszcza jej remont, 
przebudowň i rozbudowň z zakazem 
nadbudowy, 

6) geometria dachów: dachy dwuspadowe i 
wielospadowe o nachyleniu połaci dacho-
wych od 20º do 45º, 

7) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji 
i ogrodzeń: 

a) dachy – dachówka ceramiczna, dachów-
ka cementowa, blachodachówka w natu-
ralnych barwach dachówki ceramicznej 
lub odcieniach koloru czerwonego, brņ-
zowego, czarnego lub gonty drewniane 
w naturalnej barwie drewna z zachowa-
niem jednakowej lub podobnej kolory-
styki oraz materiału dla wszystkich 
obiektów zlokalizowanych na działce, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamień, cegła, drewno, 
uszlachetnione materiały imitujņce ka-
mień i cegłň, w barwach naturalnych z 
zachowaniem jednakowej lub podobnej 
kolorystyki oraz materiału dla wszystkich 
obiektów zlokalizowanych na działce; za-
kaz stosowania okładzin z PCV oraz 
okładzin z blachy, 

c) ogrodzenia frontowe – tynk, kamień, ce-
gła, drewno, metal oraz uszlachetnione 
materiały imitujņce kamień i cegłň, w 
barwach dostosowanych do kolorystyki 
obiektów zlokalizowanych na działce. 

3. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy z moşli-
wościņ przebudowy oraz rozbudowy z 
uwzglňdnieniem wymogów określonych w 
ust. 2, 

2) zakaz lokalizacji wzdłuş obowiņzujņcych linii 
zabudowy budynków parterowych oraz 
obiektów i urzņdzeń towarzyszņcych prze-
znaczeniu podstawowemu, oprócz obiek-
tów małej architektury. 

3) na terenach oznaczonych symbolami 12UT 
i 13UT obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania obiektów budowla-
nych w strefie od linii brzegowej wód 
powierzchniowych, z wyjņtkiem inwe-
stycji celu publicznego, urzņdzeń wod-
nych oraz innych obiektów, o których 
mowa w przepisach odrňbnych, 

b) obowiņzek maksymalnego zachowania 
istniejņcego cennego drzewostanu, 

c) zakaz niszczenia roślinności wodnej i 
nabrzeşnej, 

d) zakaz zmiany charakteru linii brzegowej, 

e) obowiņzek ochrony wód przed zanie-
czyszczeniem, 

4) obowiņzek spełnienia ustaleń dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, zawartych w § 8, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń, zawar-
tych w § 9, 

c) ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, zawartych w § 10, 

d) ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
zawartych w § 11, 

e) parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, zawartych w § 12, 

f) zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości, zawartych w § 13, 

g) tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania oraz uşytkowania terenów, 
zawartych w § 14, 

h) zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej, 
zawartych w § 15, 

i) zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji, zawartych w 
§ 16 ust. 4, 5, 6 oraz 7. 

§ 20. 

Dla terenu usług turystyki i rekreacji w zieleni 
urzņdzonej, oznaczonego symbolem 1UT/ZP, plan 
ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi turystyki i 
rekreacji w zieleni urzņdzonej z obiektami i 
urzņdzeniami towarzyszņcymi: 

1) terenowymi obiektami sportowymi, 
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2) placami zabaw, 

3) parkingami, 

4) pomieszczeniami gospodarczymi oraz gara-
şami, jako wbudowanymi w bryłň budynku 
usługowego, 

5) obiektami małej architektury, 

6) tymczasowymi nietrwale zwiņzanymi z 
gruntem obiektami usługowymi słuşņcymi 
gastronomii, rozrywce, turystyce i sportowi, 

7) urzņdzeniami infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych. 

2. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) scalenie i podział nieruchomości z zacho-
waniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej: 2000m², 

b) minimalna szerokośń krótszego boku 
działki budowlanej: 30m, 

c) minimalny kņt nachylenia granic działki 
budowlanej w stosunku do pasa drogo-
wego: 70º, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki budowlanej: 40%, 

3) maksymalna intensywnośń zabudowy 
działki budowlanej: 0,8, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na działki budowlanej: 50%, 

5) nieprzekraczalna wysokośń nowej zabudo-
wy: 

a) usługowej – 15m - 3 kondygnacje na-
ziemne, z czego ostatnia kondygnacja 
moşe byń poddaszem uşytkowym, 

b) dla istniejņcej zabudowy wyşszej lub po-
siadajņcej wiňkszņ liczbň kondygnacji 
naziemnych plan dopuszcza jej remont, 
przebudowň i rozbudowň z zakazem 
nadbudowy, 

6) geometria dachów: dachy dwuspadowe i 
wielospadowe o nachyleniu połaci dacho-
wych od 20º do 45º dla budynków miesz-
kalnych i usługowych, 

7) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji 
i ogrodzeń: 

a) dachy – dachówka ceramiczna, dachów-
ka cementowa, blachodachówka w natu-
ralnych barwach dachówki ceramicznej 
lub odcieniach koloru czerwonego, brņ-
zowego, czarnego lub gonty drewniane 

w naturalnej barwie drewna z zachowa-
niem jednakowej lub podobnej kolory-
styki oraz materiału dla wszystkich 
obiektów zlokalizowanych na działce, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamień, cegła, drewno, 
uszlachetnione materiały imitujņce ka-
mień i cegłň, w barwach naturalnych z 
zachowaniem jednakowej lub podobnej 
kolorystyki oraz materiału dla wszystkich 
obiektów zlokalizowanych na działce; za-
kaz stosowania okładzin z PCV oraz 
okładzin z blachy, 

c) ogrodzenia frontowe – tynk, kamień, ce-
gła, drewno, metal oraz uszlachetnione 
materiały imitujņce kamień i cegłň, w 
barwach dostosowanych do kolorystyki 
obiektów zlokalizowanych na działce. 

3. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy z moşli-
wościņ przebudowy oraz rozbudowy z 
uwzglňdnieniem wymogów określonych w 
ust. 2, 

2) obowiņzek maksymalnego zachowania ist-
niejņcego cennego drzewostanu leśnego 
oraz walorów przyrodniczych w moşliwie 
nienaruszonej formie, 

3) zakaz niszczenia wydm, w tym rozkopywa-
nia i plantowania oraz lokalizacji obiektów 
budowlanych na terenach wydm wskaza-
nych na rysunku planu, 

4) w strefach bezpieczeństwa od istniejņcych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
średniego napiňcia 15kV obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizacji budynków na stały po-
byt ludzi, 

b) moşliwośń lokalizacji innych obiektów, 
niş przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
po uzyskaniu opinii zakładu energetycz-
nego, 

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

d) nakaz przycinania drzew i krzewów, 

5) obowiņzek spełnienia ustaleń dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, zawartych w § 8, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń, zawar-
tych w § 9, 
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c) ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, zawartych w § 10, 

d) ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
zawartych w § 11, 

e) parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, zawartych w § 12, 

f) zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości, zawartych w § 13, 

g) tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania oraz uşytkowania terenów, 
zawartych w § 14, 

h) zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej, 
zawartych w § 15, 

i) zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji, zawartych w 
§ 16, ust. 4, 5, 6 oraz 7. 

§ 21. 

Dla terenów obsługi komunikacji samochodowej, 
oznaczonych symbolami od 1KS do 2KS, plan 
ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: obiekty i urzņdze-
nia słuşņce obsłudze komunikacji samocho-
dowej (stacja paliw, parkingi naziemne, pod-
ziemne lub wielopoziomowe) z obiektami i 
urzņdzeniami towarzyszņcymi: 

1) obiektami handlowymi, 

2) obiektami małej architektury, 

3) urzņdzeniami infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych. 

2. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) scalenie i podział nieruchomości z zacho-
waniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej: 3000m², 

b) minimalna szerokośń krótszego boku 
działki budowlanej: 40m, 

c) minimalny kņt nachylenia granic działki 
budowlanej w stosunku do pasa drogo-
wego: 70º, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki budowlanej: 60%, 

3) maksymalna intensywnośń zabudowy 
działki budowlanej: 1,2, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na działki budowlanej: 20%, 

5) nieprzekraczalna wysokośń nowej zabudo-
wy: 10 m - 2 kondygnacje naziemne, 

6) geometria dachów: dachy płaskie, pochyłe 
jednospadowe, dwuspadowe i wielospa-
dowe o nachyleniu połaci dachowych do 
45º lub oparte na łuku, 

7) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji, 
ogrodzeń oraz elementów wyposaşenia 
stacji paliw: 

a) dachy płaskie – materiał i kolorystyka - 
bez ograniczeń, z zachowaniem jedna-
kowej lub podobnej kolorystyki dla 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na 
działce, 

b) dachy pochyłe – dachówka ceramiczna, 
dachówka cementowa, blachodachówka 
w naturalnych barwach dachówki cera-
micznej lub odcieniach koloru czerwo-
nego, brņzowego, czarnego z zachowa-
niem jednakowej lub podobnej kolory-
styki oraz materiału dla wszystkich 
obiektów zlokalizowanych na działce, 

c) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych, kamień, cegła, drewno, uszla-
chetnione materiały imitujņce kamień i 
cegłň w barwach naturalnych oraz okła-
dziny z blachy i tworzyw sztucznych z za-
chowaniem jednakowej lub podobnej 
kolorystyki oraz materiału dla wszystkich 
obiektów zlokalizowanych na działce; za-
kaz stosowania okładzin typu „siding”, 

d) ogrodzenia frontowe – formņ, materia-
łem i kolorystykņ nawiņzujņce do zabu-
dowy, 

e) elementy wyposaşenia stacji paliw, takie 
jak dystrybutory paliw, zadaszenie dys-
trybutorów, nośniki reklamowe i infor-
macyjne, itp. - materiał i kolorystyka - 
bez ograniczeń, ale z zachowaniem jed-
nakowej lub podobnej kolorystyki oraz 
materiału dla wszystkich elementów zlo-
kalizowanych na działce. 

3. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu: 

1) w strefach bezpieczeństwa od istniejņcych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
średniego napiňcia 15kV obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizacji budynków na stały po-
byt ludzi, 
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b) moşliwośń lokalizacji innych obiektów, 
niş przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
po uzyskaniu opinii zakładu energetycz-
nego, 

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

d) nakaz przycinania drzew i krzewów, 

2) obowiņzek spełnienia ustaleń dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, zawartych w § 8, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń, zawar-
tych w § 9, 

c) ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, zawartych w § 10, 

d) parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, zawartych w § 12, 

e) zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości, zawartych w § 13, 

f) tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania oraz uşytkowania terenów, 
zawartych w § 14, 

g) zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej, 
zawartych w § 15, 

h) zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji, zawartych w 
§ 16 ust. 4, 5, 6 oraz 7. 

§ 22. 

Dla terenów zieleni urzņdzonej z dopuszczeniem 
terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
oznaczonych symbolami 1ZP/US i 2ZP/US, plan 
ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urzņdzona, 
teren plaşy. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) terenowe obiekty sportowo-rekreacyjne, 

2) place zabaw, 

3) obiekty małej architektury, 

4) ścieşki pieszo-rowerowe, 

5) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych. 

3. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu: 

1) zagospodarowanie obszaru oznaczonego 
symbolem 1ZP/US oraz 2ZP/US w formie 
przestrzeni ogólnodostňpnej, 

2) obowiņzek kształtowania nawierzchni ulic 
i chodników w sposób umoşliwiajņcy ko-
rzystanie osobom niepełnosprawnym, 

3) obowiņzek zharmonizowania kolorystyki i 
rodzajów materiałów uşytych do: 

a) budowy nawierzchni, w szczególności 
chodników i placów, 

b) obiektów małej architektury (latarnie, 
kosze, ławki, itp.), 

4) zakaz grodzenia działek, 

5) zakaz lokalizowania budynków, 

6) zakaz lokalizowania obiektów budowla-
nych w strefie od linii brzegowej wód po-
wierzchniowych, z wyjņtkiem inwestycji 
celu publicznego, urzņdzeń wodnych oraz 
innych obiektów, o których mowa w prze-
pisach odrňbnych, 

7) obowiņzek maksymalnego zachowania 
istniejņcego cennego drzewostanu, 

8) zakaz niszczenia roślinności wodnej i na-
brzeşnej, 

9) zakaz zmiany charakteru linii brzegowej, 

10) obowiņzek ochrony wód przed zanie-
czyszczeniem, 

11) obowiņzek spełnienia ustaleń dotyczņ-
cych: 

a) ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, zawartych w § 8, 

b) ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, zawartych w § 10, 

c) zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości, zawartych w § 13, 

d) tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania oraz uşytkowania terenów, 
zawartych w § 14, 

e) zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury tech-
nicznej, zawartych w § 15. 

§ 23. 

Dla terenu lasów, oznaczonego symbolem 1ZL, 
plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: lasy 
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2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) ścieşki pieszo-rowerowe, 

2) obiekty małej architektury, 

3) urzņdzenia infrastruktury technicznej. 

3. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu: 

1) zakaz lokalizowania budynków, 

2) obowiņzek zachowania walorów środowi-
ska przyrodniczego, w tym zachowanie le-
śnego charakteru terenu, 

3) zakaz niszczenia wydm, w tym rozkopywa-
nia i plantowania, 

4) w strefach bezpieczeństwa od istniejņcych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
średniego napiňcia 15kV obowiņzuje: 

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

b) nakaz przycinania drzew i krzewów, 

5) na terenach, przez które przebiega gazociņg 
wysokiego ciśnienia DN 500 obowiņzujņ: 

a) moşliwośń nasadzeń drzew i krzewów w 
odległości minimum 2m na stronň od 
ścianki zewnňtrznej gazociņgu, 

b) moşliwośń lokalizacji ogrodzeń w odle-
głości 4m od ścianki zewnňtrznej gazo-
ciņgu, 

6) obowiņzek spełnienia ustaleń dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, zawartych w § 8, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń, zawar-
tych w § 9, 

c) ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, zawartych w § 10, 

d) ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
zawartych w § 11, 

e) tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania oraz uşytkowania terenów, 
zawartych w § 14, 

f) zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej, 
zawartych w § 15. 

 

 

 

§ 24. 

Dla terenów wód powierzchniowych, oznaczo-
nych symbolami od 1WS do 3WS, plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: wody powierzch-
niowe: 

1) 1WS, 2WS – Jezioro Zegrzyńskie, 

2) 3WS – Kanał Şerański (Królewski). 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) dla terenu 1WS: 

a) kņpielisko, 

b) molo z moşliwościņ cumowania łodzi 
niemotorowych, 

c) kładka pieszo-rowerowa, 

2) dla terenu 2WS: kładka pieszo-rowerowa. 

3. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu: 

1) dla terenu 2WS ustala siň zachowanie ist-
niejņcego portu wodnego z moşliwościņ 
remontu i przebudowy, 

2) dla terenu 3 WS ustala siň utrzymanie szla-
ku şeglownego, 

3) obowiņzek zachowania walorów środowi-
ska przyrodniczego: 

a) zakaz zmiany istniejņcych stosunków 
wodnych, 

b) zakaz niszczenia roślinności wodnej i 
nabrzeşnej, z wyjņtkiem terenu 3WS - 
Kanał Şerański (Królewski), gdzie do-
puszcza siň usuwanie roślinności wodnej 
i nabrzeşnej konieczne do utrzymania 
funkcji şeglugowej kanału, 

c) zakaz zmiany charakteru linii brzegowej, 

d) ochrona wód przed zanieczyszczeniem, 

4) obowiņzek spełnienia ustaleń dotyczņcych 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, zawartych w § 10. 

§ 25. 

Dla terenu infrastruktury technicznej gazowniczej, 
oznaczonego symbolem 1G, plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura 
techniczna gazownicza. 

2. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu: zachowanie 
istniejņcej stacji redukcyjnej gazu z moşliwo-
ściņ remontu, przebudowy, wymiany. 
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§ 26. 

Dla terenów placów, oznaczonych symbolami od 
1KX do 4KX, plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: plac do ruchu 
pieszego o charakterze ogólnodostňpnym, 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) obiekty małej architektury, 

2) elementy zieleni urzņdzonej: klomby, doni-
ce, itp. 

3. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu: 

1) zagospodarowanie obszaru oznaczonego 
symbolem 1KX, 2KX, 3KX, 4KX w formie prze-
strzeni ogólnodostňpnej, 

2) zakaz grodzenia działek, 

3) zakaz budowy parkingów dla terenu 1KX, 2KX, 
3KX, 

4) moşliwośń wydzielenia miejsc parkingowych 
dla terenu 4KX, 

5) zakaz lokalizowania budynków, 

6) obowiņzek kształtowania nawierzchni ulic i 
chodników w sposób umoşliwiajņcy korzysta-
nie osobom niepełnosprawnym, 

7) obowiņzek zharmonizowania kolorystyki i ro-
dzajów materiałów uşytych do: 

a) budowy nawierzchni, w szczególności pla-
ców, chodników i miejsc postojowych, 

b) obiektów małej architektury (latarnie, kosze, 
ławki itp.), 

8) obowiņzek spełnienia ustaleń dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go, zawartych w § 8, 

b) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, zawartych w § 10, 

c) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej, zawar-
tych w § 11, 

d) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uşytkowania terenów, zawar-
tych w § 14, 

e) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej, zawar-
tych w § 15. 

Rozdział 4 
Ustalenia końcowe 

§ 27. 

Na obszarze objňtym niniejszym planem tracņ 
moc ustalenia: „Zmiany w miejscowym planie 
szczegółowym zagospodarowania przestrzenne-
go Południowego Wybrzeşa Jeziora Zegrzyńskie-
go w gm. Nieporňt”, zatwierdzonej uchwałņ nr 
73/XLI/01 Rady Gminy Nieporňt z dnia 28 czerwca 
2001r. i opublikowanej w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego Nr 187, poz. 3116 z 
dnia 8 września 2001r., „Zmian miejscowego pla-
nu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nieporňt – czňśń II” zatwierdzonych 
uchwałņ nr 15/XXIII/04 Rady Gminy Nieporňt z 
dnia 1 kwietnia 2004r. i opublikowanych w Dzien-
niku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego 
Nr 153, poz. 3892 z dnia 24.06.2004r. oraz „Zmian 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego – czňśń III b”, zatwierdzonych 
uchwałņ nr LV/81/06 Rady Gminy Nieporňt z dnia 
29 czerwca 2006r. i opublikowanych w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego Nr 
186, poz. 7156 z dnia 15 września 2006r. 

§ 28. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala siň wysokośń stawki procento-
wej, słuşņcej naliczaniu jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartości nieruchomości zwiņzanego z 
uchwaleniem planu w wysokości 10% dla tere-
nów oznaczonych symbolem MN, U/MN, UT, 
UT/ZP, KS. 

§ 29. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Nieporňt. 

§ 30. 

Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 31. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Eugeniusz Woźniakowski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XXXII/141/2008 

Rady Gminy Nieporňt 
z dnia 30 grudnia 2008r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoşonych do wyłoşonego do publicznego wglņdu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Południowego Wybrzeşa Jeziora Zegrzyńskiego 

 
Lp. Data wpły-

wu uwagi 
Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszajņcego uwagi 

Treśń uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla nieru-
chomości, której 
dotyczy uwaga 

Rozstrzygniňcie 
Rady Gminy 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga 
nieuwzglňdniona 

1 29.10.08 ................................./* Zmniejszenie renty plani-
stycznej do 5% 

cały obszar planu W projekcie wyłoşonym 
do wglņdu publicznego 
wysokośń renty plani-
stycznej wynosiła 20% 

+-  W zwiņzku z uwagņ 
wniesionņ do projektu 
planu wyłoşonego do 
publicznego wglņdu - 
wysokośń renty 
planistycznej zmniej-
szono z 20% do 10%. 

2 24.11.08 ................................./* - Brak konsultacji z właści-
cielami gruntów w zakresie 
opracowywanego miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego; 
- niewyjaśnienie kwestii 
dróg dojazdowych, w tym 
dokonanych wydzieleń pod 
drogi; 
- niewyjaśnienie spraw 
zwiņzanych z wykupem tere-
nów pod drogi oraz realiza-
cjņ infrastruktury technicznej 
na obszarze planu; 
- nie wskazanie w projekcie 
planu drogi przeciwpo-
şarowej od strony lasu; 
- nie wskazanie ulicy 
Zegrzyńskiej do wyłņczenia 
w przyszłości z ruchu, z 
przeznaczeniem terenu drogi 
na deptaki i inne funkcje 
słuşņce obsłudze turystów. 

cały obszar planu   +  

3 17.11.08 ................................./* Dopuszczenie zabudowy na 
czňści działki nr 48/3, 
oznaczonej w projekcie 
planu symbolem 1ZP/US na 
ok. 30% działki. 

48/3 
Nieporňt 

1ZP/U, 34KP, 1UT, 8KDD  +  

 
*/ W zwiņzku z ustawņ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)       
z tekstu uchwały dla celów publikacji zostały usuniňte dane osobowe. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Eugeniusz Woźniakowski 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XXXII/141/2008 

Rady Gminy Nieporňt 
z dnia 30 grudnia 2008r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, naleşņcych do zadań własnych Gminy, ustalonych w „Miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Południowego Wybrzeşa Jeziora Zegrzyńskiego” 

 
1. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym zaspokajanie zbioro-

wych potrzeb wspólnoty naleşy do zadań własnych gminy. W zakresie inwestycji dot. infrastruktury 
technicznej do zadań własnych gminy zwiņzanych z gospodarkņ przestrzennņ naleşy m.in. budowa 
gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz wodociņgów i kanalizacji. 

2. W zwiņzku z uchwaleniem planu miejscowego zostanņ wyznaczone nowe tereny pod zabudowň miesz-
kaniowņ jednorodzinnņ z dopuszczeniem usług nieuciņşliwych oraz tereny komunikacji – drogi lokalne, 
dojazdowe, ciņgi pieszo-jezdne i piesze oraz place publiczne. 
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3. W konsekwencji uchwalenia planu powstanie koniecznośń realizacji zadań inwestycyjnych zwiņzanych z 

przystosowaniem terenu do zabudowy w postaci: realizacji sieci kanalizacyjnej oraz wodociņgowej oraz 
budowy i modernizacji publicznych dróg, ciņgów pieszo-jezdnych i pieszych, a takşe placów publicz-
nych. 

4. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociņgowej, o której mowa w pkt 3 niniejszego załņcznika, zostanie 
umieszczona w programach rozwoju poszczególnych elementów zagospodarowania, a nastňpnie w za-
daniach rzeczowych budşetu Gminy Nieporňt na kolejne lata. Niezbňdnym warunkiem realizacji tej infra-
struktury jest uzyskanie zgód właścicieli na wejście inwestycji w teren ich działek. 

5. Warunkiem budowy i modernizacji dróg oraz placów publicznych jest równieş uzyskanie prawa do grun-
tu, przez który przebiegań majņ te drogi. 

6. Zgodnie z uchwałņ Rady Gminy Nieporňt nr XII/76/2007 z dnia 20 września 2007r. w sprawie realizacji 
infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Nieporňt budowa kanalizacji realizowana bňdzie we własnym za-
kresie, w ramach realizacji zadań własnych gminy obejmujņcych zbiorowe odprowadzanie ścieków. Fi-
nansowanie budowy sieci nastňpuje z budşetu gminy, w tym z dochodów własnych gminy, dotacji ce-
lowych, poşyczek, kredytów, funduszy unijnych i innych ŝródeł. Gmina realizowań bňdzie sieci kanaliza-
cyjne w gruntach bňdņcych w jej posiadaniu. W wyjņtkowych przypadkach sieci mogņ byń prowadzone 
przez tereny prywatne. 

7. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane 
bňdņ zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami prawa energetycznego, na warunkach określonych przez za-
rzņdców sieci, z uwzglňdnieniem ustaleń zawartych w “Załoşeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energiň elektrycznņ i paliwa gazowe dla Gminy Nieporňt”, zatwierdzonych uchwałņ Rady Gminy nr 
XXXVI/34/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. 

8. Realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami, w tym: przepisami usta-
wy o samorzņdzie gminnym, prawa budowlanego, zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i 
ochrony środowiska. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Eugeniusz Woźniakowski 
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UCHWAŁA Nr 134/XXIV/08 

RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wypłacania nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę             
Płoniawy-Bramura w 2009 roku. 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 
30 ust 6,10 i 10a i art. 54 ust. 7 w zwiņzku z art. 91 
d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z 
póŝn. zm.) oraz art. 4 ust. l w zwiņzku z art. 5 
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) i po uzy-
skaniu pozytywnej opinii zwiņzku zawodowego 
nauczycieli ZNP uchwala siň, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň regulamin określajņcy wyso-
kośń stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wa-
runki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych 
zastňpstw oraz warunki wypłacania nagród i in-
nych świadczeń wynikajņcych ze stosunku pracy 
nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzo-
nych przez Gminň Płoniawy-Bramura w 2009 ro-
ku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy. 


