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UCHWAŁA Nr XXI/178/09 

RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY 

z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu działki nr ewid. 74/3 i 111/2 w obrębie Rochny Podlasie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2002r., Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2004r., 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2005r., Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007r.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 
141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, 
poz. 1227) oraz uchwały nr XIV/109/08 Rady Gmi-
ny w Brudzeniu Duďym z dnia 7 sierpnia 2008r. 
Rada Gminy Brudzeĉ Duďy uchwala, co nastćpuje 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 
74/3 i 111/2 w obrćbie Rochny Podlasie zwany 
dalej „planem”, obejmujący działki nr ewid. 111/2 
i 74/3 połoďone w obrćbie Rochny Podlasie, w 
miejscowoċci Bądkowo Podlasie. 

2. Granice obszaru objćtego ustaleniami planu 
oznaczone są na rysunkach planu sporządzonych 
w skali 1:1000 stanowiących załączniki do niniej-
szej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunki planu w skali 1:1000, stanowiące inte-
gralną czćċć uchwały – załącznik nr 1 i 2, 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu – załącznik nr 3, 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
ďą do zadaĉ własnych gminy – załącznik nr 4, 

4) stwierdzenie zgodnoċci planu z ustaleniami 
Studium - załącznik nr 5. 

§ 2.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róďnym przeznaczeniu lub róď-
nych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) parametry i wskačniki kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu oraz ograni-
czenia w uďytkowaniu terenów, 

4) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej i obsługi 
komunikacyjnej, 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoċci, 

8) sposoby tymczasowego zagospodarowania i 
uďytkowania terenów, 

9) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć z tytułu wzrostu wartoċci 
nieruchomoċci, 

10) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalone na podstawie przepisów odrćbnych. 

2. Plan nie okreċla: 

1) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeĉ w ich uďytkowaniu w 
tym zakazu zabudowy, 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, 

3) granic obszarów wymagających scaleĉ i po-
działów nieruchomoċci. 

3. Na rysunku planu nastćpujące oznaczenia 
graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice ustaleĉ planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-
czeniu oraz róďnych zasadach zagospodarowa-
nia, 
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3) linie zabudowy, 

4) przeznaczenie terenu, 

5) klasy techniczne dróg i ulic. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – naleďy przez to rozumieć plan za-
twierdzony niniejszą uchwałą, 

2) przepisach szczególnych – naleďy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspono-
waniu terenem wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych, 

3) liniach rozgraniczających - naleďy przez to 
rozumieć linie rozgraniczające tereny o róď-
nym przeznaczeniu i róďnych warunkach za-
budowy terenu, 

4) liniach podziału na działki budowlane - rozu-
mie sić przez to linie podziału wyznaczone 
stosownie do wartoċci kartometrycznej ry-
sunku, tj. z dokładnoċcią do 2m. 

5) przeznaczeniu podstawowym - naleďy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaďać na przedmiotowym terenie 
i stanowić wićcej niď 50% ogólnej powierzch-
ni zabudowy w obszarze wyznaczonym li-
niami rozgraniczającymi, 

6) obowiązujących lub nieprzekraczalnych li-
niach zabudowy - naleďy przez to rozumieć 
ustaloną lub nieprzekraczalną granicć usytu-
owania budynków w ich powierzchni zabu-
dowy wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 
(okreċlanie i obliczanie wskačników po-
wierzchniowych i kubaturowych), 

7) powierzchni biologicznie czynnej - naleďy 
przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro-
ċlinnoċcią oraz wodć powierzchniową na 
działce budowlanej, a takďe 50% sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łoďu zapewniającym ich naturalną wegetacjć, 
o powierzchni nie mniejszej niď 10m2 sto-
sownie do przepisów szczególnych, 

8) uciąďliwoċci obiektów i urządzeĉ - naleďy 
przez to rozumieć bezpoċredni i poċredni 
wpływ danego przedsićwzićcia na ċrodowi-
sko oraz zdrowie i warunki ďycia ludzi wynika-
jący z emisji gazów, pyłów, zapachów, hała-
su, promieniowania itp., 

9) maksymalnej wysokoċci zabudowy - jest to 
wysokoċć liczona od istniejącego poziomu te-
renu do najwyďej połoďonej krawćdzi dachu 
(kalenicy), 

10) intensywnoċci zabudowy - udział powierzchni 
ogólnej budynku (wszystkich kondygnacji) w 
powierzchni działki. 

§ 4.1. Ustala sić podział obszaru na tereny o 
nastćpującym przeznaczeniu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze 
rekreacji indywidualnej (letniskowa) - ML, 

2) tereny zabudowy letniskowej, rekreacji i tury-
styki - ML/UT, 

3) tereny dróg publicznych w kategoriach: 

a) ulicy lokalnej- KDL, 

b) ulicy dojazdowej – KDD, 

4) tereny dróg wewnćtrznych - KDW, 

5) tereny infrastruktury technicznej: 

a) stacje transformatorowe – E. 

Rozdział II 
Ogólne ustalenia planu 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

1. Obowiązuje: 

1) stosowanie rozwiązaĉ architektonicznych 
obiektów nawiązujących do tradycyjnej, re-
gionalnej zabudowy, co sprzyja poprawie 
walorów estetycznych i krajobrazowych, 

2) kształtowanie gabarytów zabudowy w spo-
sób nie zakłócający harmonii krajobrazu, a 
w szczególnoċci ograniczenie wysokoċci 
obiektów do jednej kondygnacji plus pod-
dasze uďytkowe, 

3) dla terenów przyległych do obiektów zabyt-
kowych i terenów o wyjątkowych walorach 
krajobrazowych naleďy przyjąć zasady zago-
spodarowania zapewniającego właċciwą ich 
ekspozycjć, 

4) realizacja ogrodzeĉ przy drogach publicz-
nych w linii rozgraniczającej ulic ustalonej w 
planie lub poza nimi w granicach działki; za-
kaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeĉ betonowych od strony ulic publicz-
nych - obowiązuje stosowanie ogrodzeĉ 
aďurowych, 

5) zachowanie ustalonej planem intensywno-
ċci zabudowy oraz stosownej wielkoċci po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

6) zakaz sytuowania wolnostojących trwale 
związanych z gruntem urządzeĉ reklamo-
wych, 

7) kształtowanie pasów zieleni w liniach roz-
graniczających ulicy KDL, 
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8) utrzymywanie obiektów oraz stosownego 
do funkcji obiektu zagospodarowania działki 
we właċciwym stanie technicznym i este-
tycznym. 

2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad 
zagospodarowania i kształtowania zabudowy 
okreċlone w rozdziale III. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ċrodowi-
ska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego. 

1. Ustala sić: 

1) w granicach objćtych planem wprowadza 
sić zakaz lokalizacji: 

a) przedsićwzićć mogących znacząco od-
działywać na ċrodowisko za wyjątkiem 
przedsićwzićć celu publicznego z zakre-
su infrastruktury, 

2) realizacjć zieleni wzdłuď głównych ciągów 
komunikacyjnych i przy granicy z terenami 
leċnymi, 

3) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem 
proekologicznych noċników energii: gaz, 
energia elektryczna, olej opałowy o niskiej 
zawartoċci siarki lub odnawialne čródła 
energii, 

4) ochronć i utrzymanie istniejących układów 
zieleni wysokiej, w tym zadrzewieĉ przy-
droďnych i ċródpolnych, oczek wodnych, 
cieków i związanych z nimi terenów pod-
mokłych dla zachowania ciągłoċci koryta-
rzy ekologicznych oraz zachowanie natu-
ralnego ukształtowania powierzchni tere-
nu, 

5) zagospodarowanie co najmniej 80% po-
wierzchni kaďdej działki budowlanej ziele-
nią urządzoną w postaci drzew i krzewów 
zgodnie z uwarunkowaniami siedlisko-
wymi i geograficznymi, z dominacją drzew 
liċciastych oraz gatunków odpornych na 
zanieczyszczenia, 

6) pozostawienie pasa wolnego od zabudo-
wy i ogrodzeĉ o szerokoċci 1,5m od górnej 
krawćdzi skarpy rowów, zakaz zasypywa-
nia oraz prowadzenia prac mogących po-
wodować zmiany stosunków wodnych, 

7) ochronć i kształtowanie ċrodowiska na te-
renach objćtych prawną formą ochrony 
przyrody (Brudzeĉski Park Krajobrazowy) 
na podstawie przepisów odrćbnych – 
zgodnie z wytycznymi w nich zawartymi; 
obowiązuje m.in., 

- prowadzenie czynnej ochrony ekosys-
temów leċnych i łąkowych, zachowanie 

nieprzekraczalnej linii zabudowy w od-
ległoċci 50m od granicy terenów le-
ċnych, 

- ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewieĉ, 
zakrzewieĉ, parków wiejskich, kształto-
wanie zróďnicowanego krajobrazu rol-
niczego poprzez ochronć istniejących 
oraz formowanie nowych zadrzewieĉ 
ċródpolnych i przydroďnych, 

- zakaz lokalizowania nowych obiektów 
budowlanych w pasie szerokoċci 100m 
od linii brzegów rzek i naturalnych 
zbiorników wodnych, za wyjątkiem 
urządzeĉ wodnych, oraz obiektów słu-
ďących prowadzeniu racjonalnej go-
spodarki rolnej, leċnej lub rybackiej, 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ betono-
wych, kształtowanie ogrodzeĉ w spo-
sób umoďliwiający migracjć drobnych 
zwierząt – zakaz budowy ciągłych coko-
łów, ogrodzenia aďurowe, 

14) zachowanie dopuszczalnego poziomu ha-
łasu w ċrodowisku stosownie do klasyfi-
kacji akustycznej terenów ustalonej w od-
niesieniu do przeznaczenia terenu. 

§ 7. Zasady zagospodarowania przestrzeni pu-
blicznych. 

1. Ustala sić nastćpujące przestrzenie publiczne 

1) ulice wg kategorii oznaczone odpowiednio 
symbolami o szerokoċci w liniach rozgrani-
czających: 

a) KDL lokalne – 15m, 

b) KDD dojazdowe – 10m, 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1 do-
puszcza sić sytuowanie obiektów budowlanych 
i urządzeĉ zgodnie z przepisami szczególnymi i 
w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

3. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeĉ rekla-
mowych wolnostojących trwale związanych z 
gruntem w liniach rozgraniczających ulic. 

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej i komunika-
cji. 

Obowiązują nastćpujące zasady obsługi w zakre-
sie infrastruktury technicznej: 

1. Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i 
zagospodarowania terenu z wyprzedzającą 
lub równoczesną realizacją sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej. 

2. Budowa sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej: 
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a) wzdłuď układów komunikacyjnych na tere-
nach zabudowy wsi w liniach rozgranicza-
jących ulic lub poza liniami rozgraniczają-
cymi ulic, przy zachowaniu przepisów 
szczególnych, 

b) dopuszcza sić sytuowanie urządzeĉ infra-
struktury w pasach drogowych w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach wyni-
kających z ochrony ċrodowiska i uwarun-
kowaĉ terenowych za zgodą zarządcy dro-
gi, 

c) z zachowaniem odpowiednich odległoċci 
od obiektów budowlanych i urządzeĉ 
uzbrojenia terenu, 

d) dopuszcza sić wydzielanie działek dla po-
trzeb lokalizacji infrastruktury technicznej 
o powierzchni wynikającej z technologii. 

3. Moďliwoċć rozbudowy lub przebudowy istnie-
jących urządzeĉ nadziemnych i podziemnych 
uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z pla-
nowanym zagospodarowaniem. W przypad-
kach kolizji planowanego zagospodarowania 
terenu z urządzeniami energetycznymi wnio-
skodawca poniesie koszty niezbćdnej prze-
budowy. 

4. Zaopatrzenie w wodć dla potrzeb bytowo - 
gospodarczych i przeciwpoďarowych 
w oparciu o wodociąg gminny z ujćciem wo-
dy zlokalizowanym w Karwosiekach, poprzez 
budowć sieci rozbiorczej w układzie pierċcie-
niowym. 

5. Uporządkowana gospodarka ċciekowa w 
oparciu o szczelne zbiorniki na ċcieki i okre-
sowe wywoďenie na oczyszczalnić ċcieków. 

6. Odprowadzenie wód opadowych z po-
wierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych 
na terenach zabudowanych poprzez po-
wierzchniowe systemy odwadniające (urzą-
dzenia ċciekowe, rowy). Wody opadowe od-
prowadzane do odbiornika powinny spełniać 
wymagania okreċlone w przepisach dotyczą-
cych ochrony ċrodowiska. 

7. Zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej niskiego napićcia na 
warunkach technicznych ustalonych przez za-
rządcć sieci z zachowaniem nastćpujących 
warunków: 

a) przyłącza energetyczne nn wykonać jako 
kablowe lub napowietrzne z zastosowa-
niem skrzynek złączowo - pomiarowych 
usytuowanych w linii rozgraniczającej uli-
cy, 

b) stacje transformatorowe stosownie do za-
potrzebowania mocy przyłączeniowej lo-
kalizować w liniach rozgraniczających ulic, 
a takďe poza liniami rozgraniczającymi ulic 
– z moďliwoċcią wydzielenia odrćbnej 
działki, zgodnie z przepisami szczególny-
mi. 

8. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci 
administrowanej przez róďnych operatorów. 

9. Rozwiązanie gospodarki odpadami komunal-
nymi w oparciu o selektywną zbiórkć odpa-
dów do pojemników zlokalizowanych na te-
renie posesji oraz na terenach ogólnodostćp-
nych i wywóz na składowisko wg regulacji 
gminnych. 

10. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidu-
alnych i lokalnych čródeł ciepła z wykorzysta-
niem proekologicznych noċników energii. 

11. Przebudowa bądč likwidacja istniejącej sieci 
drenarskiej po uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Zarządem Melioracji i Urządzeĉ Wodnych w 
Warszawie – Oddział w Płocku, 

1) zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a 
zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla 
gruntów sąsiednich, 

2) obowiązuje zachowanie pasa szerokoċci 
min. 3m od skarpy rowu wodnego wolne-
go od zabudowy kubaturowej, 

3) na terenach zmeliorowanych wykonać 
przebudowć sieci drenarskiej w oparciu o 
projekt techniczny przed dokonaniem po-
działów geodezyjnych (projekt podziału 
nieruchomoċci nie moďe zostać zatwier-
dzony przed wykonaniem projektu prze-
budowy sieci drenarskiej). 

12. Rozbudowa, przebudowa i budowa syste-
mów komunikacyjnych winna być prowadzo-
na z zachowaniem nastćpujących warunków: 

a) KDL - tereny komunikacji kołowej, ulica lo-
kalna: 

- szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
15m, 

- ulica jednojezdniowa, dwupasmowe, 

- bezpoċrednia obsługa terenów przyle-
głych 

b) KDD - tereny komunikacji kołowej, ulica 
dojazdowa: 

- szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
10m, 

- ulica jednojezdniowa, dwupasmowa, 
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- bezpoċrednia obsługa terenów przyle-
głych, 

- dopuszcza sić realizacjć ulic jako cią-
gów pieszo – jezdnych (ulica jedno-
przestrzenna), 

c) KDW – drogi wewnćtrzne 

- szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
10m, 8m, 5m, 

- bezpoċrednia obsługa terenów przyle-
głych, 

- dopuszcza sić realizacjć ulic jako cią-
gów pieszo – jezdnych (ulica jedno-
przestrzenna). 

13. Ustala sić nastćpujące zasady zagospodaro-
wania pasów drogowych i ulicznych wymie-
nionych w pkt 13. 

a) dopuszcza sić prowadzenie ċcieďek rowe-
rowych i pieszych w liniach rozgraniczają-
cych ulic, 

b) ogrodzenie od strony ulic naleďy sytuować 
w ustalonych planem liniach rozgranicza-
jących ulic lub w granicach działek. 

c) odprowadzenie wód opadowych z pasów 
drogowych za pomocą urządzeĉ do po-
wierzchniowego odwodnienia (rowy, ċcie-
ki). 

14. Ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy na 
terenach zabudowanych i projektowanych do 
zainwestowania zgodnie z rysunkiem planu. 

15. Ustala sić nastćpujące zasady parkowania: 

a) dopuszcza sić urządzanie miejsc postojo-
wych w liniach rozgraniczających ulic o 
szerokoċci min. 12m, 

b) ustala sić nastćpujące wskačniki parkin-
gowe: 

- dla zabudowy mieszkaniowej min. 2 
miejsca parkingowe na działce budow-
lanej lub 1,5 miejsca na mieszkanie 

c) potrzeby w zakresie parkowania wg 
wskačników wymienionych w pkt 15b) 
właċciciele posesji zapewniają na terenach 
w granicach własnej działki. 

Rozdział III 
Zasady zagospodarowania terenów  

i kształtowania zabudowy 

§ 9.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem ML, ustala sić: 

1) funkcjć podstawową - zabudowa mieszkanio-
wa o charakterze rekreacji indywidualnej (let-
niskowa); 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu i przepisami 
odrćbnymi, 

b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, dróg wewnćtrznych i dojazdów 
istniejących i wydzielonych w trakcie po-
działów, 

c) zachowanie powierzchni biologicznie czyn-
nej nie mniejszej niď 80% powierzchni dział-
ki budowlanej, 

d) dopuszcza sić sytuowanie budynków go-
spodarczych do 25m2, 

e) dopuszczalny poziom hałasu w ċrodowisku 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokoċć zabudowy mieszka-
niowej jedna kondygnacja plus poddasze 
uďytkowe (6m), 

b) maksymalna wysokoċć budynków gospo-
darczych do 5m, 

c) geometria dachów budynków mieszkalnych 
- dachy dwu lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci 30-45o, 

d) szerokoċć elewacji frontowej budynków 
do15m, 

e) formy zabudowy nawiązujące do architektu-
ry regionalnej i krajobrazu, 

4) zasady i warunki scalania oraz podziału nieru-
chomoċci: 

a) zgodnie z rysunkiem planu z dokładnoċcią 
stosownie do wartoċci kartometrycznej ma-
py tj.+/- 1m, dopuszcza sić inny podział te-
renu z zachowaniem warunków wymienio-
nych w pkt b)-d), 

b) minimalna powierzchnia działki - 1200m2, 

c) minimalna szerokoċć frontu działki 22m, 

d) przy podziale terenu uwzglćdnić szerokoċć 
dojazdowych dróg wewnćtrznych min. 5m, 

e) dopuszcza sić podziały i scalenia nierucho-
moċci w celu powićkszenia sąsiedniej nie-
ruchomoċci, regulacji granic mićdzy sąsia-
dującymi nieruchomoċciami. 
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§ 10.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ML/UT, ustala sić: 

1) funkcjć podstawową - zabudowa letniskowa 
(mieszkaniowa o charakterze rekreacji indywi-
dualnej), rekreacji i turystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu i przepisami 
odrćbnymi, 

b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, dróg wewnćtrznych i dojazdów 
istniejących i wydzielonych w trakcie po-
działów, 

c) zachowanie powierzchni biologicznie czyn-
nej nie mniejszej niď 80% powierzchni dział-
ki budowlanej, 

d) dopuszcza sić sytuowanie budynków go-
spodarczych do 25m2, 

e) dopuszcza sić realizacjć terenowych urzą-
dzeĉ sportowych i rekreacyjnych oraz obiek-
tów małej architektury, 

f) dopuszcza sić realizacjć drobnych obiektów 
usługowych o charakterze tymczasowym, 

f) dopuszczalny poziom hałasu w ċrodowisku 
jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynko-
wych poza miastem, 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokoċć zabudowy mieszka-
niowej i rekreacyjnej - jedna kondygnacja 
plus poddasze uďytkowe (6m), 

b) maksymalna wysokoċć budynków gospo-
darczych i tymczasowych do 5m, 

c) geometria dachów budynków mieszkalnych 
- dachy dwu lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci 30-45o, 

d) szerokoċć elewacji frontowej budynków 
do15m, 

e) formy zabudowy nawiązujące do architektu-
ry regionalnej i krajobrazu, 

4) zasady i warunki scalania oraz podziału nieru-
chomoċci: 

a) zgodnie z rysunkiem planu z dokładnoċcią 
stosownie do wartoċci kartometrycznej ma-

py tj.+/- 1m, dopuszcza sić inny podział te-
renu z zachowaniem warunków wymienio-
nych w pkt b)-d), 

b) minimalna powierzchnia działki - 1200m2, 

c) minimalna szerokoċć frontu działki 22m, 

d) przy podziale terenu uwzglćdnić szerokoċć 
dojazdowych dróg wewnćtrznych min. 5m, 

e) dopuszcza sić podziały i scalenia nierucho-
moċci w celu powićkszenia sąsiedniej nie-
ruchomoċci, regulacji granic mićdzy sąsia-
dującymi nieruchomoċciami. 

§ 11.1. Ustala sić funkcjć terenów związanych z 
infrastrukturą techniczną: 

1) oznaczonych symbolem E - obiekty i urządze-
nia elektroenergetyczne. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 
sić warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nów: 

1) obowiązuje staranne zagospodarowanie, archi-
tektura wynikająca z potrzeb technologicznych, 

2) zaleca sić obsadzenie granic lokalizacji zielenią. 

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania terenów: 

1. Na terenie objćtym planem dopuszcza sić re-
alizacjć obiektów tymczasowych związanych z 
terenowymi urządzeniami sportu i rekreacji. 

2. Dopuszcza sić realizacjć obiektów tymczaso-
wych, prowizorycznych w ramach zaplecza 
placu budowy na okres prowadzenia robót. 

Rozdział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 11. Stawki procentowe słuďące naliczaniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci 
spowodowane uchwaleniem niniejszego planu 
ustala sić w wysokoċci 10%. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wójto-
wi Gminy Brudzeĉ Duďy. 

§ 13.1. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała podlega publikacji na stronie inter-
netowej gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr Stanisław Kowalski 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXI/178/09 

Rady Gminy Brudzeĉ Duďy 
z dnia 27 kwietnia 2009r. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 74/3 i 111/2 w obrćbie Rochny Podlasie 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić,  
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie  
Wójta w sprawie  

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie  
Rady Gminy  
załącznik do  

uchwały nr................... 
z dnia............................ 

Uwagi 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga nie-
uwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   NIE WNIESIONO UWAG        

 
Załączniki: 
 zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr Stanisław Kowalski 
 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr XXI/178/09 

Rady Gminy Brudzeĉ Duďy 
z dnia 27 kwietnia 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie  

zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 74/3 i 111/2 w obrćbie Rochny Podlasie”  
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy 

 
Do zadaĉ własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z w/w planu naleďy przebudo-
wa i budowa dróg publicznych: ulicy lokalnej KDL i dojazdowej KDD. Sposób realizacji przedmiotowych 
inwestycji ustala sić nastćpująco: 

1. wykup gruntu w celu poszerzenia w/w ulic do wymaganych parametrów - obciąďenie gminy z tego tytułu 
kształtuje sić na obecne ceny w wysokoċci ok. 10.520zł. Realizacja prognozowana w latach 2012 – 2013. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr Stanisław Kowalski 
 
 

Załącznik nr 5 
do uchwały nr XXI/178/09 

Rady Gminy Brudzeĉ Duďy 
z dnia 27 kwietnia 2009r. 

 
Stwierdzenie zgodnoċci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenu działki nr ewid. 74/3 i 111/2 w obrćbie Rochny Podlasie” z ustaleniami „Studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzeĉ Duďy” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi 
zmianami) stwierdza sić: 
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§ 1. 

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 74/3 i 111/2 w obrćbie Rochny 
Podlasie” jest zgodny z ustaleniami „Zmiany Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Brudzeĉ Duďy – w obrćbie Rochny Podlasie – dz. nr 74/3, 111/2, 121/1112 i w obszarze wsi 
Karwosieki Noskowice – dz. nr ewid. 27/1”. 

Uzasadnienie 
Tereny objćte opracowaniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały okreċlone w 
„Zmianie Studium” w ramach polityki kształtowania układu osadniczego (kierunki urbanizacji) jako tereny 
potencjalnego rozwoju wg dominującej funkcji - tereny wyłącznie letniskowe oraz tereny turystyczne i wy-
poczynku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
mgr Stanisław Kowalski 
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INFORMACJA 

STAROSTY SIEDLECKIEGO 

z dnia 10 lipca 2009 r. 

w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Suchożebry, gm. Suchożebry. 

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 
maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z póčn. zm.) in-
formujć, ďe projekt operatu opisowo - kartogra-
ficznego ewidencji gruntów i budynków obrćbu 
Suchoďebry, gm. Suchoďebry, wyłoďony do wglą-
du zainteresowanych w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40, w 
dniach od 9 lutego 2009r. do 27 lutego 2009r., stał 
sić operatem ewidencji gruntów i budynków. 

Kaďdy, czyjego interesu prawnego dotyczą da-
ne zawarte w ewidencji gruntów i budynków, 

ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, 
moďe w terminie 30 dni od ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego 
powyďszej informacji zgłaszać zarzuty do tych 
danych. 

O uwzglćdnieniu bądč odrzuceniu zarzutów 
Starosta Siedlecki rozstrzygnie w drodze decyzji. 

Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego niniejszej informacji bćdą 
traktowane jak wnioski o zmianć danych objćtych 
ewidencją gruntów i budynków. 

 
Starosta: 

Zygmunt Wielogórski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 865 


