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- straganu - 10zł; 

- inne (kosze, skrzynki, itp.) - 5zł; 

Za sprzedaď towarów przemysłowych i spoďyw-
czych z: 

- autobusu - 25zł; 

- samochodu cićďarowego bez przyczepy - 20zł; 

- samochodu cićďarowego z przyczepą - 25zł; 

- samochodu dostawczego, osobowego, przy-
czepy, wozu konnego - 15zł; 

- straganu - 15zł; 

- inne (kosze, skrzynki, itp.) - 10zł. 

§ 2. Za realizacjć uchwały odpowiedzialny jest 
Wójt Gminy. 

§ 3. Z dniem wejċcia w ďycie niniejszej uchwały 
traci moc uchwała nr 95/XXIV/2008 Rady Gminy w 
Iłowie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie usta-
lenia wysokoċci stawek dziennych opłaty targowej 
na 2009 rok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego, nie wczeċniej 
jednak niď z dniem 1 stycznia 2010r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Ryszard Zientara 
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UCHWAŁA Nr XXXIX/89/2009 

RADY GMINY NIEPORĘT 

z dnia 3 wrzeċnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu usług oświaty w Izabelinie, gmina Nieporęt. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, 
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (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 XVIII/11/2008 Rady Gminy Nieporćt z 
dnia 28 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu usług oċwiaty w 
Izabelinie, gmina Nieporćt”, Rada Gminy Nieporćt 
uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział I. 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu usług oċwiaty w Izabe-
linie, gmina Nieporćt, po stwierdzeniu jego zgod-
noċci z ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nieporćt, zatwierdzonego uchwałą nr 98/LVIII/98 
Rady Gminy Nieporćt z dnia 17 czerwca 1998r., 
zwany dalej „planem”. 

 

 

§ 2. 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu usług oċwiaty w Izabelinie, 
gmina Nieporćt, obejmuje obszar, którego 
granice wyznaczają: 

od północy: południowa granica działki ewid. 
nr 29/2; 

od wschodu: zachodnia granica działki ewid.  
nr 33/2; 

od południa: północna granica działki ewid.  
nr 84, stanowiąca drogć powiatową – ulicć 
Szkolną; 

od zachodu: wschodnia granica działki ewid.  
nr 1, stanowiąca drogć powiatową – ulicć 
Szkolną. 

2. Granice obszaru, o których mowa w ust. 1, 
okreċla załącznik nr 1 do uchwały nr 
XVIII/11/2008 Rady Gminy Nieporćt z dnia  
28 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia „Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu usług 
oċwiaty w Izabelinie, gmina Nieporćt” oraz 
wyznaczone są na rysunku planu sporządzo-
nym na mapie w skali 1:1000, który jest inte-
gralną czćċcią planu i stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
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3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 

1) czćċć tekstowa planu, stanowiąca treċć 
uchwały, 

2) czćċć graficzna, na którą składa sić rysunek 
planu w skali 1:1000, stanowiąca załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglćdnionych uwag do projektu planu, 
stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały, 

4) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, stanowiące załącznik nr 3 do 
uchwały. 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

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

5) parametrów i wskačników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskačniki intensywnoċci zabudowy, 

6) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrćbnych 
przepisów, 

7) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoċci objćtych planem 
miejscowym, 

8) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich uďyt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy, 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

10) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania 
terenów, 

11) stawek procentowych słuďących naliczaniu 
opłaty związanej ze wzrostem wartoċci 
nieruchomoċci. 

2. Niniejszy plan nie zawiera, z racji braku ich 
wystćpowania na terenie objćtym planem lub 
braku potrzeby ich okreċlenia, ustaleĉ dotyczą-
cych: 

1) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

2) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takďe na-
raďonych na niebezpieczeĉstwo powodzi 
oraz zagroďonych osuwaniem sić ziemi, 

3) granic obszarów wymagających przepro-
wadzenia scaleĉ. 

3. Na ustalenia, o których mowa w ust. 1, składa-
ją sić: 

1) ustalenia ogólne, zawarte w rozdziale II, 

2) ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgranicza-
jącymi, zawarte w rozdziale III. 

§ 4. 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne przedsta-
wione na rysunku planu są obowiązującymi 
ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objćtego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania oraz ich oznaczenia, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na ry-
sunku planu, a nie ujćte w ust. 1, mają charak-
ter informacyjny. 

§ 5. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie - naleďy przez to rozumieć miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu usług oċwiaty w Izabelinie, 
gmina Nieporćt, 

2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - na-
leďy przez to rozumieć wyznaczone na 
działce linie okreċlające najmniejszą do-
puszczalną odległoċć budynku od linii 
rozgraniczającej drogi publicznej, 

3) liczbie kondygnacji - naleďy przez to rozu-
mieć liczbć nadziemnych kondygnacji 
uďytkowych budynku, 

4) terenie – naleďy przez to rozumieć teren 
wyznaczony liniami rozgraniczającymi, 
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oznaczony symbolem przeznaczenia, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

5) powierzchni zabudowy działki budowlanej 
– naleďy przez to rozumieć powierzchnić 
działki zabudowaną budynkami, liczoną po 
zewnćtrznym obrysie murów tych budyn-
ków, 

6) wskačniku intensywnoċci zabudowy - na-
leďy przez to rozumieć wartoċć stosunku 
powierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych wszystkich budynków 
istniejących i lokalizowanych na działce do 
całkowitej powierzchni działki, 

7) minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej - naleďy przez to rozumieć naj-
mniejszą nieprzekraczalną wartoċć pro-
centową stosunku powierzchni biologicz-
nie czynnej na terenie działki inwestycyj-
nej do całkowitej powierzchni działki, 

8) maksymalnej wysokoċci zabudowy – nale-
ďy przez to rozumieć maksymalną wyso-
koċć obiektu, mierzoną od poziomu terenu 
rodzimego przy najniďej połoďonym wej-
ċciu do budynku do najwyďszego punktu 
przekrycia dachu, 

9) urządzeniach infrastruktury technicznej - 
naleďy przez to rozumieć zlokalizowane 
pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią 
przewody lub urządzenia wodociągowe, 
kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, 
gazowe i telekomunikacyjne, z wyłącze-
niem przyłączy do budynków, 

10) przepisach odrćbnych – naleďy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dys-
ponowaniu terenami, zawarte w prawo-
mocnych decyzjach administracyjnych. 

2. W odniesieniu do innych okreċleĉ uďytych w 
planie i nie ujćtych w § 5 ust. 1 naleďy stoso-
wać definicje zgodne z obowiązującymi przepi-
sami. 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne 

§ 6. 

Plan wyznacza tereny o nastćpującym przezna-
czeniu: 

1) tereny usług oċwiaty – oznaczone symbolem 
UO; 

2) tereny placu przyszkolnego – oznaczone sym-
bolem KX. 

 

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 7. 

1. Ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uďytkowania terenów, w 
tym równieď lokalizowania tymczasowych 
obiektów, z wyjątkiem obiektów tymczasowych 
lokalizowanych na potrzeby prowadzenia bu-
dowy w obrćbie działki budowlanej, na której 
realizowana jest inwestycja docelowa, w czasie 
waďnoċci pozwolenia na budowć. 

3. Ustala sić zakaz stosowania jaskrawej, kontra-
stowej kolorystyki elewacji i dachów budyn-
ków, a takďe ujednolicenie kolorystyki dla bu-
dynków zlokalizowanych w obrćbie jednej 
działki. 

4. Ustala sić zakaz rozmieszczania reklam w li-
niach rozgraniczających i w ogrodzeniu nie 
związanych z funkcją obiektu; w pasach dro-
gowych dopuszcza sić jedynie znaki drogowe i 
tablice informacyjne związane z ruchem dro-
gowym oraz tablice gminnego systemu infor-
macyjnego (nazwy ulic, numery posesji). 

5. Dopuszcza sić na terenie UO lokalizowanie 
masztów związanych z rozwojem gminnej sieci 
informatycznej, o ile nie zaliczają sić one do 
przedsićwzićć wymagających sporządzenia ra-
portu o oddziaływaniu przedsićwzićcia na ċro-
dowisko. 

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 8. 

Plan okreċla zasady ochrony istniejących elemen-
tów ċrodowiska i przyrody: 

1) Na terenach przeznaczonych pod inwestycje, tj. 
oznaczonych symbolem UO, zaleca sić zacho-
wanie istniejącego drzewostanu nie kolidują-
cego z zabudową oraz urządzeniami sporto-
wymi i dojazdami, a takďe adaptacjć zieleni 
wysokiej w ramach powierzchni biologicznie 
czynnej; 

2) Zakazuje sić wprowadzania nieoczyszczonych 
ċcieków do wód powierzchniowych i do gruntu 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kana-
łów ċciekowych; 

3) Ustala sić zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami z zakresu ochrony ċrodowiska tereny UO 
jako tereny zabudowy związane ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieďy, podle-
gające ochronie akustycznej, dla których obo-
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wiązują dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

4) Z uwagi na połoďenie terenu objćtego planem 
w granicach Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu oraz strefy ochrony urbani-
stycznej WOCHK obowiązują zakazy, nakazy i 
ograniczenia zawarte w przepisach odrćbnych 
dotyczących tego obszaru; 

5) Dla terenów KX naleďy przewidzieć rozwiązania 
techniczne w maksymalny sposób eliminujące 
uciąďliwoċci dla ċrodowiska przyrodniczego, w 
tym uwzglćdniające ochronć wód i gleb. 

Ustalenia ogólne w zakresie zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków  
oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 9. 

1. Plan ustala dla nowych obiektów lokalizowa-
nych na terenie UO oraz dla istniejącego bu-
dynku szkoły podstawowej w przypadku jego 
modernizacji, zachowanie właċciwej skali i 
charakteru zabudowy poprzez ochronć trady-
cyjnych form architektonicznych w postaci re-
alizacji dachów dwu lub wielospadowych. 

2. Na obszarze planu nie wystćpują obiekty wpi-
sane do rejestru zabytków ani obszary podle-
gające ochronie archeologicznej. 

3. Na obszarze planu nie wystćpują obiekty zali-
czane do dóbr kultury współczesnej. 

Ustalenia ogólne w zakresie parametrów  
i wskaźników kształtowania zabudowy  

oraz zagospodarowania terenu 

§ 10. 

1. Plan ustala linie zabudowy, zgodnie z rysun-
kiem planu. 

2. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowć 
plan ustala nieprzekraczalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi. 

3. Plan ustala procent powierzchni biologicznie 
czynnej na terenie usług oċwiaty, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi. 

4. Plan ustala zasady kształtowania geometrii i 
pokrycia dachu, zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi. 

5. Plan okreċla zasady lokalizowania ogrodzeĉ: 

1) Wyklucza sić lokalizacjć ogrodzeĉ na tere-
nach połoďonych w liniach rozgraniczają-
cych ulic i terenu placu przyszkolnego, przy 
czym ustalenie nie dotyczy elementów ma-
łej architektury, takich jak pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią; 

2) Ogrodzenia wydzielające działki inwestycyj-
ne od strony ulic i placu przyszkolnego po-
winny spełniać nastćpujące warunki: 

- ustala sić wysokoċć ogrodzenia terenów 
oċwiaty na 1,5 m od poziomu terenu; 

- ogrodzenie naleďy lokalizować w linii 
rozgraniczającej ulicy przy dopuszczal-
nym wycofaniu ogrodzenia w głąb dział-
ki w rejonie bramy wjazdowej nie wićcej 
niď 2 m oraz w odległoċci nie mniejszej 
niď 0,5 m od gazociągu; 

- ogrodzenie powinno być aďurowe co 
najmniej powyďej 0,6 m od poziomu te-
renu; 

- w linii ogrodzeĉ naleďy umiejscawiać 
szafki gazowe otwierane na zewnątrz od 
strony ulicy, w innych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci 
gazowej; 

3) Dopuszcza sić stosowanie na fragmentach 
wyďszych ogrodzeĉ w celu właċciwego za-
bezpieczenia - urządzeĉ sportowych na te-
renie usług oċwiaty. 

Ustalenia ogólne  
w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości objętych 

planem miejscowym 

§ 11. 

1. Plan nie ustala granic obszarów wymagających 
przeprowadzenia scaleĉ i podziałów nieru-
chomoċci. 

2. Plan ustala zakaz dokonywania podziałów dzia-
łek, za wyjątkiem ewentualnych wydzieleĉ 
związanych z usytuowaniem elementów infra-
struktury technicznej nie związanych bezpo-
ċrednio z funkcjonowaniem obiektów na tere-
nie usług oċwiaty. 

Ustalenia ogólne w zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej i komunikacji 

§ 12. 

1. W zakresie urządzeĉ infrastruktury technicz-
nej w obszarze objćtym opracowaniem: 

1) Plan ustala utrzymanie rezerwy terenu w 
liniach rozgraniczających ulic i terenów 
placu przyszkolnego dla istniejących i re-
alizowanych sieci uzbrojenia podziemne-
go. 

2) Plan dopuszcza lokalizowanie urządzeĉ in-
ďynieryjnych poza terenami połoďonymi w 
liniach rozgraniczających ulic, a w szcze-
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gólnoċci na terenach działek i ustala na 
tych terenach rezerwć dla realizacji sieci 
rozbiorczych i przyłączy do budynków. 

3) Plan zaleca zachowanie istniejących sieci 
uzbrojenia; 

4) W przypadkach kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu i zabudowy z istnie-
jącą siecią lub urządzeniami infrastruktury 
technicznej plan ustala zasadć przebudo-
wy tych sieci lub urządzeĉ na podstawie 
szczegółowych warunków technicznych 
wydanych kaďdorazowo przez zarządcć 
sieci lub urządzeĉ (chyba, ďe przepisy 
szczególne stanowią inaczej) lub w sposób 
zgodny z przepisami odrćbnymi; 

5) Dopuszcza realizacjć ww sieci na terenach 
usług oċwiaty UO w sposób nie kolidujący 
z istniejącą i planowaną zabudową oraz 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć : 

1) Plan ustala zaopatrzenie w wodć z istnie-
jącej sieci wodociągowej Ø 160 zlokalizo-
wanej w ulicy Małołćckiej, na warunkach 
okreċlonych przez zarządcć sieci; 

2) Plan ustala zapewnienie zaopatrzenia 
wodnego na cele przeciwpoďarowe z 
uwzglćdnieniem stosowania hydrantów 
nadziemnych, bądč przystosowania zbior-
ników przeciwpoďarowych naturalnych i 
sztucznych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

3) Plan ustala podłączenie odbiorców do sie-
ci i dostawć wody poprzez indywidualne 
przyłącza według warunków okreċlanych 
przez zarządzającego siecią. 

3. W zakresie odprowadzenia ċcieków: 

1) Plan ustala obowiązek wyposaďenia w sieć 
kanałów sanitarnych wszystkich terenów 
zabudowanych i wyznaczonych do zabu-
dowy; w terenach połoďonych poza moď-
liwoċcią skanalizowania grawitacyjnego 
dopuszcza sić lokalne przepompownie 
ċcieków lub kanalizacjć ciċnieniową; 

2) Do czasu wyposaďenia przyległych tere-
nów w sieć zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza sić gromadzenie ċcieków w 
zbiorniku bezodpływowym zlokalizowa-
nym na terenie usług oċwiaty, pod warun-
kiem zapewnienia okresowego wywozu 
zgromadzonych nieczystoċci do stacji 
zlewnej ċcieków lub realizacjć indywidu-
alnej oczyszczalni ċcieków (biologicznej 
lub drenaďowej); niezwłocznie po wybu-

dowaniu w ulicy kanału sanitarnego ustala 
sić obowiązek podłączenie nieruchomoċci 
do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacjć 
zbiornika bezodpływowego; 

3) Podłączenie uďytkowników do sieci, we-
dług warunków okreċlanych przez zarzą-
dzającego siecią; 

4) Odprowadzenie ċcieków z pomieszczeĉ 
kuchennych istniejącego obiektu za po-
ċrednictwem separatora tłuszczu; 

5) Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
ċcieków do wód powierzchniowych i do 
gruntu. 

4. W zakresie odprowadzenia wód deszczo-
wych: 

1) Plan ustala odprowadzenie wód deszczo-
wych z obiektów budowlanych i terenów 
urządzonych na własną działkć z wykorzy-
staniem naturalnej retencji terenu i z za-
chowaniem przepisów odrćbnych doty-
czących wprowadzania ċcieków do ċro-
dowiska; 

2) Plan ustala ochronć terenów sąsiednich 
przed zalewaniem oraz ochronć gruntu, 
wód podziemnych i powierzchniowych 
przed zanieczyszczeniem; 

3) Odwodnienie terenu placu przyszkolnego 
KX przez spływ powierzchniowy i urzą-
dzenia infiltracyjne: studnie chłonne i dre-
naď; 

4) Rozwiązania z zakresu odwodnienia mu-
szą zabezpieczać czystoċć wód powierzch-
niowych i gleby, zgodnie z obowiązujący-
mi w tym zakresie przepisami; wody opa-
dowe z utwardzonych powierzchni placu 
potencjalnie zanieczyszczonych naleďy 
przed wprowadzeniem do odbiornika 
oczyszczać z piasku, błota i substancji ro-
popochodnych na odpowiednich urządze-
niach oczyszczających lokalizowanych w 
granicach odwadnianych terenów. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energić cieplną: 

1) Plan ustala zaopatrzenie w oparciu o in-
dywidualne čródła ciepła (wskazane są 
čródła proekologiczne), np. olej opałowy, 
energić elektryczną lub gaz, zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami zaopatrzenia 
wydanymi przez zarządzającego odpo-
wiednio siecią elektroenergetyczną lub 
gazową; 

2) Plan ustala stosowanie urządzeĉ grzew-
czych o wysokiej sprawnoċci i niskim 
stopniu emisji zanieczyszczeĉ. 
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6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) Plan ustala zaopatrzenie dla celów byto-
wych i grzewczych związanych z obiekta-
mi, z wykorzystaniem istniejącej sieci ga-
zowej zlokalizowanej wzdłuď ulicy Szkolnej 
poprzez jej sukcesywną rozbudowć w 
miarć wzrostu zapotrzebowania na gaz na 
szczegółowych warunkach zarządcy sieci 
gazowej; 

2) W liniach rozgraniczających placu przy-
szkolnego, przez który odbywa sić dojazd 
do terenu oċwiaty naleďy rezerwować tra-
sć dla sieci gazowej; 

3) Gazyfikacja jest moďliwa, o ile zawarte bć-
dzie porozumienie pomićdzy dostawcą 
gazu i odbiorcą, po spełnieniu kryteriów 
ekonomicznej opłacalnoċci dostaw gazu 
dla Przedsićbiorstwa Gazowniczego; 

4) Podczas prowadzenia prac budowlano – 
montaďowych naleďy istniejące gazociągi 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
cićďki sprzćt budowlany i ċrodki transpor-
tu; 

5) Wszelkie prace budowlano – montaďowe 
wykonywane przy istniejących gazocią-
gach oraz kolizje i przebudowy gazocią-
gów naleďy uzgadniać z właċcicielem sieci 
gazowej; 

6) Linia ogrodzeĉ winna przebiegać min. 
0,5m od gazociągu; 

7) Szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od 
strony ulicy) winny być lokalizowane w li-
nii ogrodzeĉ, a w pozostałych przypad-
kach w miejscu uzgodnionym z zarządcą 
sieci gazowej. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energić elektrycz-
ną: 

1) Plan ustala zasilanie w energić elektryczną 
z istniejących i projektowanych linii na-
powietrznych i kablowych 15 kV i 0,4 kV; 

2) Plan zaleca rozbudowć sieci elektroener-
getycznej w postaci sieci kablowej; 

3) Plan dopuszcza budowć liniowych odcin-
ków sieci ċredniego i niskiego napićcia w 
liniach rozgraniczających dróg i placu 
przyszkolnego; 

4) Przyłączenie obiektów do sieci elektro-
energetycznej poprzez budowć sieci i 
urządzeĉ elektroenergetycznych prowa-
dzoną w oparciu o warunki przyłączenia i 
umowy przyłączeniowe zawierane przez 
właċciwy zakład energetyczny z podmio-

tami ubiegającymi sić o przyłączenie do 
sieci; 

5) Plan zaleca lokalizacjć stacji transformato-
rowej, jako wbudowanej w projektowany 
obiekt na terenie usług oċwiaty, lub jako 
stacji wolnostojącej (np. nasłupowej) zlo-
kalizowanej w liniach rozgraniczających 
placu przyszkolnego; 

6) Przyłączenie obiektów do sieci energe-
tycznej oraz przebudowa urządzeĉ elek-
troenergetycznych, powstała w wyniku 
wystąpienia kolizji planu zagospodarowa-
nia działki (w tym równieď wynikającego 
ze zmiany przeznaczenia terenu) z istnieją-
cymi urządzeniami elektroenergetycznymi 
bćdzie sić odbywać w uzgodnieniu i na 
warunkach okreċlonych przez właċciwego 
operatora systemu elektroenergetycznego 
według zasad okreċlonych w przepisach 
prawa energetycznego; 

7) Szczegółowe plany zagospodarowania te-
renu powinny przewidywać rezerwacjć 
miejsc i terenu dla lokalizacji linii, stacji i 
przyłączy oraz innych elementów infra-
struktury elektroenergetycznej niezbćd-
nych dla zaopatrzenia lokowanych na tych 
terenach budynków i budowli w energić 
elektryczną, a takďe oċwietlenia terenu 
wokół obiektów. 

8. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

1) Plan ustala obsługć telekomunikacyjną z 
wykorzystaniem istniejącej sieci teleko-
munikacji przewodowej (poprzez jej w 
miarć potrzeb sukcesywną rozbudowć) i 
bezprzewodowej; 

2) Zaleca sić docelową likwidacjć linii napo-
wietrznych; 

3) W przypadku zaistnienia kolizji z biegnącą 
przez tereny usług oċwiaty UO linią na-
powietrzną (przewodem bądč słupami) na-
leďy wystąpić o warunki przebudowy linii 
do właċciwego zarządcy linii. 

9. W zakresie gospodarki odpadami stałymi: 

1) Plan ustala gromadzenie odpadów w wy-
dzielonych miejscach na terenie, gdzie 
odpady te powstają, w pojemnikach w 
sposób umoďliwiający ich selektywną 
zbiórkć, zgodnie z gminnym systemem 
gospodarki odpadami; 

2) W planie zagospodarowania działki dla te-
renów UO naleďy przewidzieć miejsce do 
selektywnego składowania odpadów 
(miejsce na cztery typy oznaczonych po-
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jemników na odpady i surowce wtórne, 
odpady do kompostowania oraz wydzie-
lone odpady niebezpieczne); 

3) Plan ustala okresowy wywóz odpadów na 
podstawie stosownych umów, na wysypi-
sko (docelowo – do zakładu unieszkodli-
wiania odpadów), zgodnie z zasadami 
utrzymania czystoċci i porządku w gminie, 
wynikającymi ze stosownych przepisów 
gminnych. 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej: 

1) Plan ustala powiązanie wewnćtrznego 
układu komunikacyjnego dojazdów i dojċć 
pieszych z zewnćtrznym lokalnym ukła-
dem komunikacyjnym – poprzez istniejące 
i projektowane wjazdy z istniejących dróg 
lokalnych zlokalizowanych poza obszarem 
planu; 

2) Plan ustala zapewnienie dróg poďarowych 
umoďliwiających dojazd i dostćp dla jed-
nostek ratowniczo - gaċniczych straďy po-
ďarnej; 

3) Ustala sić minimalny wskačnik postojowy, 
realizowany w ramach terenu usług 
oċwiaty UO na 30 miejsc parkingowych na 
100 zatrudnionych; 

4) Na terenie placu przyszkolnego KX do-
puszcza sić wydzielenie zatoki postojowej 
dla autokarów oraz miejsc postojowych 
dla samochodów wzdłuď drogi powiato-
wej o symbolu KDL – ulicy Szkolnej; 

5) Na terenach KX, wzdłuď ogrodzenia tere-
nów UO naleďy pozostawić chodnik o sze-
rokoċci zgodnej z przepisami szczególny-
mi. 

Ustalenia ogólne w zakresie sposobu  
i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów 

§ 13. 

1. Do czasu realizacji inwestycji dopuszcza sić 
utrzymanie dotychczasowego sposobu zago-
spodarowania i uďytkowania terenu. 

2. Dopuszcza sić lokalizowanie obiektów tymcza-
sowych w obrćbie działki budowlanej, na któ-
rej realizowana jest inwestycja docelowa w 
okresie waďnoċci pozwolenia na budowć. 

 

 

 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe 

dla poszczególnych terenów 

§ 14. 

1. Plan okreċla przeznaczenie terenów usług 
oċwiaty, oznaczonych w planie symbolem UO: 

1) Dla terenów UO plan ustala rozwój funkcji 
usługowych z zakresu oċwiaty; 

2) Dla terenów UO plan dopuszcza rozwój 
funkcji usługowych z zakresu kultury, sportu 
i rekreacji, jako funkcji uzupełniających w 
stosunku do funkcji podstawowej, okreċlo-
nej w pkt 1); 

3) Dla terenów UO plan wyklucza lokalizowa-
nie funkcji innych niď okreċlone w pkt 1) i 2); 

4) Dla terenów UO dopuszcza sić budowć i 
rozbudowć sieci i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii 
komórkowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia dla zabudowy: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy trwałej; 

2) realizacjć nowej zabudowy o funkcjach 
okreċlonych w ust. 1 pkt 1) i 2); 

3) wprowadzenie i urządzenie terenów zieleni 
urządzonej w postaci drzew i krzewów na 
terenie działki; 

4) dopuszcza sić wydzielenie w budynku 
szkolnym pomieszczeĉ mieszkalnych dla 
potrzeb pracowników szkoły; 

5) plan ustala gabaryty i zasady kształtowania 
zabudowy dla terenu UO: 

a) maksymalna wysokoċć zabudowy – 15m 
dla budynków i do 40m dla masztów 
związanych z rozwojem gminnej sieci in-
formatycznej, 

b) maksymalna iloċć kondygnacji – 3 kon-
dygnacje nadziemne, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki - 50%, 

d) maksymalna intensywnoċć zabudowy  
– 1, 

e) minimalna powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynnego na działce - 20%, 
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f) dachy spadziste o symetrycznych poła-
ciach i ich kącie nachylenia - od 15 do 35 
stopni, przy czym plan dopuszcza inne 
formy dachu w przypadku realizacji prze-
krytych obiektów i urządzeĉ sportowych, 

g) pokrycie i kolor dachu – dachówka ce-
ramiczna, bitumiczna lub materiały da-
chówkopodobne, nawiązujące kolorysty-
ką do istniejących obiektów zlokalizowa-
nych na terenie działki, 

h) wykoĉczenie i kolor ċcian zewnćtrznych 
– tynki w gamie kolorów pastelowych 
oraz kamieĉ, cegła, drewno, uszlachet-
nione materiały imitujące kamieĉ i cegłć, 
w barwach naturalnych z zachowaniem 
jednakowej lub podobnej kolorystyki 
oraz materiału dla wszystkich obiektów 
zlokalizowanych na działce; zakaz stoso-
wania okładzin z PCV oraz okładzin z bla-
chy, 

i) ogrodzenia frontowe – tynk, kamieĉ, ce-
gła, drewno, metal oraz uszlachetnione 
materiały imitujące kamieĉ i cegłć, w 
barwach dostosowanych do kolorystyki 
obiektów zlokalizowanych na działce, 

6) plan ustala obowiązek spełnienia ustaleĉ 
dotyczących: 

a) ustaleĉ ogólnych w zakresie ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego, za-
wartych w § 7; 

b) ustaleĉ ogólnych w zakresie ochrony 
ċrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego, zawartych w § 8; 

c) ustaleĉ ogólnych w zakresie zasad 
ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
zawartych w § 9; 

d) ustaleĉ ogólnych w zakresie parametrów 
i wskačników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, zawar-
tych w § 10; 

e) ustaleĉ ogólnych w zakresie szczegóło-
wych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem 
miejscowym, zawartych w § 11; 

f) ustaleĉ ogólnych w zakresie zasad mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej i komuni-
kacji, zawartych w § 12; 

g) ustaleĉ ogólnych w zakresie sposobu i 
terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia urządzania i uďytkowania terenów, 
zawartych w § 13. 

§ 15. 

1. Plan okreċla przeznaczenie terenów placu 
przyszkolnego, oznaczone w planie symbolem 
KX: 

1) Dla terenów KX plan ustala rozwój funkcji 
ogólnodostćpnego placu; 

2) Plan dopuszcza lokalizowanie elementów 
małej architektury takich, jak np: latarnie, 
ławki, kosze, słupki i pachołki oraz wprowa-
dzanie zieleni: trawniki, drzewa, ďywopłoty; 

3) Plan ustala obowiązek zharmonizowania ko-
lorystyki i rodzajów materiałów uďytych do 
budowy nawierzchni, w szczególnoċci pla-
cu, chodników i miejsc postojowych oraz 
obiektów małej architektury (latarnie, kosze, 
ławki, itp.); 

4) Plan dopuszcza wydzielenia na terenie placu 
zatoki postojowej bądč wydzielenie stano-
wiska postojowego dla autokarów w celu 
obsługi przyległych terenów oċwiatowych; 

5) Plan ustala zakaz lokalizowania urządzeĉ re-
klamowych w liniach rozgraniczających pla-
cu, z wyłączeniem znaków drogowych i ta-
blic informacyjnych związanych z ruchem 
drogowym; 

6) Plan ustala odpowiednie zagospodarowanie 
terenu i kształtowanie nawierzchni ulic i 
chodników w sposób umoďliwiający bezko-
lizyjne korzystanie osobom niepełnospraw-
nym; 

7) Plan wyklucza lokalizowanie na terenie pla-
cu - zabudowy, za wyjątkiem tymczasowych 
obiektów budowlanych, takich jak, np. sto-
iska, kioski, niepołączonych trwale z grun-
tem, ustawianych w okresie uroczystoċci 
gminnych; 

8) Plan ustala zachowanie rezerwy dla realiza-
cji sieci uzbrojenia; 

9) Plan ustala obowiązek spełnienia ustaleĉ 
dotyczących: 

a) ustaleĉ ogólnych w zakresie ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego, za-
wartych w § 7; 

b) ustaleĉ ogólnych w zakresie ochrony 
ċrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego, zawartych w § 8; 

c) ustaleĉ ogólnych w zakresie zasad 
ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
zawartych w § 9; 
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d) ustaleĉ ogólnych w zakresie parametrów 
i wskačników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, zawar-
tych w § 10; 

e) ustaleĉ ogólnych w zakresie szczegóło-
wych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem 
miejscowym zawartych w § 11; 

f) ustaleĉ ogólnych w zakresie zasad mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej i komuni-
kacji, zawartych w § 12; 

g) ustaleĉ ogólnych w zakresie sposobu i 
terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia urządzania i uďytkowania terenów, 
zawartych w § 13. 

Rozdział IV 
Ustalenia przejściowe i końcowe 

§ 16. 

Ustala sić wartoċć stawki procentowej słuďącej 
naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartoċci 

nieruchomoċci, powstałej na skutek uchwalenia 
planu w wysokoċci 10%. 

§ 17. 

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą 
moc ustalenia zmian miejscowego planu ogólne-
go zagospodarowania przestrzennego gminy Nie-
porćt (zatwierdzonych uchwałą nr 115/XIII/03 Ra-
dy Gminy Nieporćt z dnia 11 sierpnia 2003r. ogło-
szoną w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Mazowieckiego Nr 259, poz. 6832). 

§ 18. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Nieporćt. 

§ 19. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 20. 

Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Eugeniusz Woźniakowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXIX/89/2009 

Rady Gminy Nieporćt 
z dnia 3 wrzeċnia 2009r. 

 
Informacja dotycząca uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu usług oċwiaty w Izabelinie, gmina Nieporćt 
 
W terminie wskazanym, zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w ogłoszeniu Wójta Gminy z dnia 9 czerwca 2009r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu usług oċwiaty w Izabelinie, gmina Nieporćt nie wpłynćły ďadne uwagi. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Eugeniusz Woźniakowski 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXIX/89/2009 

Rady Gminy Nieporćt 
z dnia 3 wrzeċnia 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, naleďących do zadaĉ własnych Gminy, ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania  
przestrzennego dla terenu usług oċwiaty w Izabelinie, gmina Nieporćt 

 
1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług 

oċwiaty w Izabelinie, gmina Nieporćt ustalono przeznaczenie terenów pod zabudowć usług oċwiaty i te-
reny komunikacji pieszo-jezdnej. 

2. Wydatki wynikające ze skutków realizacji inwestycji przewidzianych w planie nie stanowią zadania wła-
snego Gminy i nie bćdą generowały kosztów dla Gminy Nieporćt, jako ďe: 

1) na terenach objćtych planem nie przewiduje sić budowy nowych dróg publicznych – ulica oznaczona 
w planie symbolem KDL, stanowi drogć juď istniejącą, a plan nie zakłada jej poszerzenia; 

2) obszar objćty planem posiada dostćp do niezbćdnych sieci infrastruktury technicznej, co oznacza, ďe 
Gmina nie poniesie kosztów związanych z ich realizacją. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Eugeniusz Woźniakowski 
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UCHWAŁA Nr XLVIII/174/2009 

RADY GMINY W TCZOWIE 

z dnia 20 listopada 2009 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, ust. 1, 
art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póč. zm.) art. 5, 
art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póčn. zm.) oraz 
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 
2009r. (MP Nr 52, poz. 742) Rada Gminy w Tczo-
wie uchwala, co nastćpuje: 

 

 


