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UCHWAŁA Nr XXIX/161/09 

RADY GMINY W KADZIDLE 

z dnia 9 lutego 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło. 

Działajņc na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z póŎniejszymi zmianami) oraz art. 20, ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, z 2003r. z póŎniejszymi zmianami), 
uchwały nr IX/49/07 Rady Gminy w Kadzidle z 
dnia 13 lipca 2007r., po stwierdzeniu zgodnoŌci 
planu z ustaleniami „Studium UwarunkowaŊ i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Kadzidło”, po dokonaniu rozstrzygniňń o 
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņcych do 
zadaŊ własnych Gminy i zasadach ich finansowa-
nia, Rada Gminy w Kadzidle uchwala, co nastňpu-
je: 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala siň Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego wsi Kadzidło: 

1) ustalenia planu obejmujņ obszar znajdujņcy 
siň w granicach opracowania, oznaczonych 
na rysunku planu. 

2) załņczniki do niniejszej uchwały stanowiņ: 

a) załņcznik nr 1 - rysunek planu w skali 
1:2000; 

b) załņcznik nr 2 - stwierdzenie zgodnoŌci 
projektu planu z ustaleniami studium; 

c) załņcznik nr 3 - rozstrzygniňcie o sposo-
bie rozpatrzenia uwag złoŐonych podczas 
wyłoŐenia planu do publicznego wglņdu; 

d) załņcznik nr 4 - rozstrzygniňcie o sposo-
bie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej 
naleŐņcych do zadaŊ własnych Gminy 
oraz zasady ich finansowania. 

2. Przedmiot planu i granice opracowania okreŌla 
uchwała numer IX/49/07 Rady Gminy w Kadzi-
dle z dnia 13 lipca 2007r., w sprawie przystņ-

pienia do sporzņdzania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło. 

§ 2. 

Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały jest mo-
wa o: 

1. Przepisach szczególnych, odrňbnych – naleŐy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz ustalenia wynikajņ-
ce z prawomocnych decyzji administracyj-
nych. 

2. Rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek stanowiņcy załņcznik graficzny nr 1 
do niniejszej uchwały. 

3. Akcencie architektonicznym – oznacza to wy-
róŐnienie wskazanego miejsca w odniesieniu 
do wysokoŌci bryły budynku oraz kompozycji 
elewacji czy odmiennego materiału itp. 

4. Dachu stromym - naleŐy przez to rozumień 
dachy pulpitowe, dwuspadowe, wielospado-
we, z ukształtowanņ kalenicņ, o minimalnym 
kņcie nachylenia połaci dachu 12 stopni lub 
dach mansardowy. 

5. DziałalnoŌci gospodarczej – naleŐy przez to 
rozumień szeroko pojňty wachlarz usług, wy-
twórczoŌci, produkcji, handlu, składów oraz 
funkcji magazynowej. 

6. Działce budowlanej – rozumie siň przez to 
nieruchomoŌń gruntowņ lub działkň gruntu, 
której wielkoŌń, cechy geometryczne, dostňp 
do drogi publicznej oraz wyposaŐenie w 
urzņdzenia infrastruktury technicznej spełnia-
jņ wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikajņce z odrňbnych przepisów. 

7. IloŌń kondygnacji – oznacza to iloŌń kondy-
gnacji naziemnych liczonych bez poddasza, 
zapis „z uŐytkowym poddaszem”, „ dopusz-
cza siň poddasze uŐytkowe” oznacza dodat-
kowņ kondygnacjň na poddaszu. 

8. IntensywnoŌci zabudowy - naleŐy przez to 
rozumień iloraz powierzchni wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych do powierzchni działki 
budowlanej, liczonych w m². 
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9. Inwestycji celu publicznego - naleŐy przez to 

rozumień działania o znaczeniu lokalnym i 
ponadlokalnym stanowiņce realizacje celów, 
o których mowa w art.6 ustawy o gospodarce 
nieruchomoŌciami. 

10. Linii rozgraniczajņcej przestrzenie publiczne – 
naleŐy przez to rozumień linie wyznaczajņce 
tereny niezbňdne pod: drogi publiczne wraz z 
urzņdzeniami pomocniczymi takie jak place, 
chodniki, ŌcieŐki rowerowe; zieleŊce i tereny 
zieleni parkowej. 

11. Ładzie przestrzennym - rozumie siň przez to 
takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 
harmonijnņ całoŌń oraz uwzglňdnia w upo-
rzņdkowanych relacjach wszelkie uwarunko-
wania i wymagania funkcjonalne, społeczno-
gospodarcze, Ōrodowiskowe, kulturowe oraz 
kompozycyjno-estetyczne. 

12. Nieustalonej linii rozgraniczajņcej tereny o 
tym samym sposobie uŐytkowania – naleŐy 
przez to rozumień, Őe dopuszczalna jest korek-
ta linii podziału wewnňtrznego terenu, jeŐeli 
wynika to z konkretnych potrzeb zagospoda-
rowania działki oraz nie zmieni w zasadniczy 
sposób ustalonego podziału, tzn. zostanie za-
chowany zasadniczy kierunek podziału terenu 
pokazany na rysunku planu i jego dostňpnoŌń 
do drogi, natomiast szerokoŌń działek moŐe 
byń róŐna w tym niejednorodna. 

13. Nieustalonej linii rozgraniczajņcej tereny o 
róŐnym sposobie uŐytkowania – naleŐy przez 
to rozumień, Őe dopuszczalna jest korekta linii 
podziału terenu o róŐnych funkcjach i róŐnym 
sposobie zagospodarowania, jeŐeli wynika to 
z konkretnych potrzeb zagospodarowania 
działki i nie zmieni w zasadniczy sposób usta-
lonego podziału. 

14. Nieprzekraczalnej linii zabudowy – oznacza to 
liniň zabudowy, której nie moŐna przekroczyń, 
a która okreŌla teren pod zabudowň we-
wnņtrz działki. 

15. Obiektach usługowych - naleŐy przez to ro-
zumień obiekty budowlane i lokale wykorzy-
stywane dla funkcji usług, w tym lokale uŐyt-
kowe, budynki uŐytecznoŌci publicznej, za-
mieszkania zbiorowego. 

16. Obowiņzujņcej linii rozgraniczajņcej tereny o 
róŐnym sposobie uŐytkowania – naleŐy przez 
to rozumień granicň nieprzekraczalnņ dla te-
renów, których przeznaczenie jest inne niŐ na 
terenie sņsiednim. 

17. Obowiņzujņcej linii rozgraniczajņcej tereny o 
tym samym sposobie uŐytkowania – naleŐy 
przez to rozumień obowiņzujņcņ liniň podzia-

łów wewnňtrznych terenu na działki o jedno-
rodnym przeznaczeniu. 

18. Obszarze przestrzeni publicznej – naleŐy przez 
to rozumień obszar o szczególnym znaczeniu 
dla zaspokojenia potrzeb mieszkaŊców, po-
prawy jakoŌci ich Őycia i sprzyjajņcy nawiņza-
niu kontaktów społecznych ze wzglňdu na je-
go połoŐenie oraz cechy funkcjonalno - prze-
strzenne. 

19. Ograniczeniu uciņŐliwoŌci – oznacza to, Őe 
zasiňg uciņŐliwoŌci dla Ōrodowiska bňdņcy 
skutkiem prowadzonej działalnoŌci gospo-
darczej musi byń bezwzglňdnie ograniczony 
do granic własnoŌci obszaru, do którego in-
westor posiada tytuł prawny, a znajdujņce siň 
w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt 
ludzi, winny byń wyposaŐone w techniczne 
Ōrodki ochrony przed tymi uciņŐliwoŌciami. 

20. Powierzchni biologicznie czynnej – rozumie 
siň przez to czňŌń działki budowlanej, która 
pozostaje niezabudowana powierzchniowo 
lub kubaturowo, na gruncie oraz nad nim; 
pokryta trwałņ roŌlinnoŌciņ lub uŐytkowana 
rolniczo. Typowņ powierzchniň biologicznie 
czynnņ stanowiņ tereny zieleni towarzyszņce 
zabudowie, w tym ogrody, sady, zadrzewie-
nia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki wodne 
powierzchniowe, uprawy rolne. Nie uznaje 
siň za powierzchniň biologicznie czynnņ: zie-
leni projektowanej na dachach i Ōcianach bu-
dynków oraz budowli naziemnych i podziem-
nych, nawierzchni Őwirowych, grysowych i 
aŐurowych. 

21. Terenie – rozumie siň przez to teren o okre-
Ōlonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi 
oraz oznaczony symbolem (literami lub lite-
rami i cyframi). 

22. UciņŐliwoŌci – naleŐy przez to rozumień ze-
spół negatywnych bodŎców (bňdņcych skut-
kiem okreŌlonej działalnoŌci) pogarszajņcych 
warunki Őycia mieszkaŊców poprzez obniŐe-
nie standardów Ōrodowiska przyrodniczego. 

23. Usługach – rozumie siň przez to funkcje pole-
gajņce na prowadzeniu działalnoŌci usług 
publicznych, uŐytecznoŌci publicznej jak: ad-
ministracja publiczna, porzņdku publicznego, 
ochrony zdrowia, ochrony przeciwpoŐarowej, 
usługi oŌwiaty, nauki, rekreacji i kultury fi-
zycznej, sportu, usługi kultury, muzea, biblio-
teki, usług komercyjnych jak: usługi handlu, 
gastronomii, biura, usługi turystyki, łņcznoŌci, 
centra konferencyjne i wystawiennicze, usługi 
finansowe, działalnoŌń gospodarcza zwiņzana 
z wykonywaniem wolnych zawodów, rzemio-
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sła usługowego, oraz innej działalnoŌci na za-
sadzie analogii do wymienionych powyŐej nie 
powodujņcej przekroczeŊ wartoŌci norma-
tywnych zanieczyszczeŊ powietrza, poziomu 
dŎwiňku w Ōrodowisku, emisji odorów i za-
nieczyszczeŊ jak dla zabudowy mieszkanio-
wej. 

24. Ustalonej linii zabudowy - oznacza to obo-
wiņzujņcņ frontowņ liniň zabudowy, dopusz-
cza siň przesuniňcie przed liniň zabudowy na 
odległoŌń do 1,3 m schodów ganku zadasze-
nia lub innych drobnych elementów elewacji 
budynku. 

§ 3. 

1. Celem regulacji zawartych w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego jest: 

1) ustalenie przeznaczenia terenów pod 
okreŌlone funkcje. 

2) ustalenie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego. 

3) ustalenie zasad ochrony Ōrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego. 

4) ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 

5) ustalenie wymagaŊ wynikajņcych z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych. 

6) ustalenie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu, w tym ustalenie linii zabudo-
wy, gabarytów obiektów oraz wskaŎników 
intensywnoŌci zabudowy. 

7) ustalenie granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów zagroŐonych powodziņ. 

8) okreŌlenie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomoŌci ob-
jňtych planem miejscowym. 

9) okreŌlenie szczegółowych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ogranicze-
nia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy. 

10) ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej. 

11) ustalenie sposobu i terminu tymczasowe-
go zagospodarowania, urzņdzania i uŐyt-
kowania terenów. 

12) okreŌlenie stawek procentowych, na pod-
stawie których ustala siň opłatň, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Wszystkie wyŐej wymienione punkty okreŌlone 
sņ w Rozdziale II, Ustalenia szczegółowe, zapi-
sane w poszczególnych kartach terenu, których 
numeracja odpowiada numeracji na rysunku 
planu. 

3. Na obszarze opracowania nie wystňpujņ tereny 
górnicze ustalone na podstawie przepisów od-
rňbnych oraz zagroŐone osuwaniem siň mas 
ziemnych. 

§ 4. 

Ustala siň Őe głównņ funkcjņ terenu dla obszaru 
objňtego planem sņ: 

1. Funkcja usług administracji samorzņdowej i 
uŐytecznoŌci publicznej. 

2. Funkcja usług podstawowych na poziomie 
gminnym. 

3. Funkcja mieszkaniowa. 

4. Funkcja produkcji rolnej i leŌnej. 

5. Funkcja turystyczno – rekreacyjna. 

6. Funkcje ochronne, realizowane zgodnie z wa-
runkami, o których mówiņ ustalenia planu. 

§ 5. 

1. Ustala siň, Őe obsługa komunikacyjna terenu 
objňtego opracowaniem oparta jest o system 
dróg, w których wyróŐnia siň: 

1) ulicň o funkcji głównej oznaczonņ na rysun-
ku planu symbolem 1KDG, którņ stanowi ul. 
Trasa Mazurska i ul. Warszawska. 

2) ulice o funkcji zbiorczej oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 2KDZ i 3KDZ, 

3) ulice o funkcji lokalnej oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KDL. 

4) ulice o funkcji dojazdowej oznaczone na 
planie symbolem KDD. 

5) wybrane ulice o funkcji ulic wewnňtrznych 
stanowiņce dojazd do poszczególnych dzia-
łek, oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDW. Stan prawny dróg wewnňtrznych wi-
nien zapewniń moŐliwoŌń obsługi komuni-
kacyjnej wszystkich terenów do nich przyle-
głych. 

2. Dla nowej zabudowy oraz zabudowy podlega-
jņcej rozbudowie, przebudowie lub zmianie 
sposobu uŐytkowania obiektów ustala siň 
obowiņzek zapewnienia miejsc postojowych w 
iloŌciach: 
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1) dla usług, biur i handlu –nie mniej niŐ 1 sta-
nowisko na jeden obiekt usługowy; 

2) dla gastronomii – minimum 1 stanowisko 
na jeden obiekt; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – minimum 1 miejsce postojowe na 
1 mieszkanie; 

4) dla pokoi goŌcinnych w zabudowie miesz-
kaniowej jednorodzinnej – 1 miejsce posto-
jowe na 1 pokój; 

5) dla budynków wielorodzinnych - 1 miejsce 
postojowe na jedno mieszkanie; 

6) dla obiektów przemysłu, zakładów produk-
cyjnych i rzemiosła – minimum 1 miejsce 
postojowe na 10 zatrudnionych. 

§ 6. 

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony kultury i 
krajobrazu kulturowego oraz ładu przestrzennego. 

1. Cechy elementów zagospodarowania prze-
strzennego podlegajņce ochronie: 

1) obiekty wpisane do rejestru zabytków; 

2) zabudowa zabytkowa wpisana do ewidencji 
zabytków oznaczona na rysunku planu; 

3) zabudowa o wybitnych walorach kulturo-
wych; 

4) zachowany układ ruralistyczny centralnej 
czňŌci wsi; 

5) dominanty w postaci zabytków przyrody 
oraz ciekawe wizualnie elementy zagospo-
darowania zieleni; 

6) zbiorniki i cieki wodne Ōródlņdowe wraz z 
otaczajņcņ je zieleniņ; 

7) strefy ekspozycji widoków, dominant urba-
nistycznych i kompozycji przestrzennych. 

2. Elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagajņce ukształtowania: 

1) sieci dróg publicznych (głównych, zbior-
czych, lokalnych i dojazdowych), wewnňtrz-
nych oraz ciņgów pieszych i ŌcieŐek rowe-
rowych; 

2) przestrzenie publiczne: place, pasaŐe, skwe-
ry; 

3) miejsca lokalizacji noŌników reklamowych; 

4) zespoły zieleni wysokiej i niskiej. 

3. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego 
ustala siň: 

1) utrzymanie charakterystycznych cech archi-
tektonicznych obszaru uwidocznionych w 
zabudowie historycznej i utrwalenie jej w 
obiektach istniejņcych, modernizowanych i 
nowoprojektowanych; 

2) zachowanie istniejņcych dominant kompo-
zycji przestrzennych oraz otwarcia krajobra-
zu. 

§ 7. 

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony dóbr kultury. 

1. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków z warunkami ochrony ustalonymi przepi-
sami odrňbnymi i strefami ochrony konserwa-
torskiej: 

1) zespół KoŌcioła Parafialnego Pod Wezwa-
niem ŋw. Ducha - nr. rej. A-422 z 12 kwiet-
nia 1962r.; 

2) cmentarz rzymsko-katolicki nr. rej. A-557 z 
30 stycznia 1986r. 

2. Na obszarze opracowania ustala siň ochronň 
dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kul-
tury współczesnej poprzez: 

1) ustalenie strefy ochrony konserwatorskiej 
dla obszarów z historycznņ zabudowņ oraz 
zachowanym historycznym układem rurali-
stycznym -zasiňg strefy oznaczono na ry-
sunku planu; 

2) ustalenie strefy ochrony konserwatorskiej w 
granicach lokalizacji obiektów zabytkowych 
ujňtych rejestrze Konserwatora Zabytków- 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 

3) ustalenie strefy obserwacji i ochrony sta-
nowisk archeologicznych ujňtych w ewiden-
cji Konserwatora Zabytków; 

4) strefň E ochrony ekspozycji obiektu koŌcio-
ła- warunki zagospodarowania terenów w 
strefie ustalajņ zapisy kart terenu, zasiňg 
strefy oznaczono na rysunku planu. 

3. Dla obiektów wpisanych do rejestrów zabyt-
ków, ujňtych w ewidencji zabytków i ustalo-
nych stref ochrony konserwatorskiej obowiņzu-
je: 

1) uzgadnianie z Wojewódzkim Urzňdem 
Ochrony Zabytków wszelkich prac budow-
lanych, zmian w uŐytkowaniu obiektów oraz 
zmian zabudowy i zagospodarowania tere-
nu; 

2) obowiņzek prowadzenia prac budowlanych 
pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków; 
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3) ochrona obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków i ujňtych w ewidencji Konserwa-
tora Zabytków zgodnie z warunkami kon-
serwatorskimi i przepisami odrňbnymi. 

4. Dla stref ochrony stanowisk archeologicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem A i 
numerem stanowiska ustala siň: 

1) ustala siň obowiņzek uzgadniania z Woje-
wódzkim Urzňdem Ochrony Zabytków 
wszelkich działaŊ inwestycyjnych, prac 
ziemnych, zmian warunków zabudowy, za-
gospodarowania, sposobu uŐytkowania te-
renu; 

2) obowiņzek przeprowadzenia archeologicz-
nych badaŊ wykopaliskowych ratunkowych 
lub interwencyjnych wyprzedzajņcych dzia-
łania inwestycyjne; 

3) obowiņzek prowadzenia prac ziemnych pod 
nadzorem archeologicznym; 

4) ochronň i zachowanie stanowisk archeolo-
gicznych zgodnie z warunkami konserwa-
torskimi. 

§ 8. 

1. Ustalenia ogólne dotyczņce zasad ochrony 
Ōrodowiska: 

1) ustala siň ochronň lasów zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

2) ustala siň warunki zagospodarowania te-
renów w wyznaczonych strefach ochrony 
poŌredniej i bezpoŌredniej istniejņcego 
ujňcia wody zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, zasiňg stref ochronnych naniesiono 
na rysunku planu; 

3) ustala siň ochronň naturalnych cieków 
oraz stosunków wodnych zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi i warunkami zarzņdcy 
cieków; 

4) obowiņzuje zachowanie zieleni nieurzņ-
dzonej wzdłuŐ cieków wodnych; 

5) ustala siň ochronň uŐytków rolnych, gleb 
dobrych i bardzo dobrych zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi; 

6) dopuszcza siň dokonanie zalesienia nie-
uŐytków i gruntów rolnych o słabych wa-
runkach glebowych; 

7) ustala siň zachowanie, konserwacjň i uzu-
pełnienie szpalerów drzew wzdłuŐ dróg; 

8) ustala siň zakaz sytuowania ogrodzeŊ sta-
łych w odległoŌci mniejszej niŐ 5 m od linii 
brzegowej wód publicznych; 

9) ustala siň zakaz sytuowania ogrodzeŊ w 
odległoŌciach mniejszych niŐ 2,0 m od ko-
rony rowów melioracyjnych; 

10) obejmuje siň ochronņ rzeki stanowiņce 
wraz z brzegami ciņgi ekologiczne zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

11) ustala siň ochronň istniejņcych rowów me-
lioracyjnych, sieci drenarskich i utrzyma-
nie ich w sprawnoŌci technicznej; 

12) dopuszcza siň budowň rowów melioracyj-
nych i systemów melioracyjnych zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 

13) dopuszcza siň przebudowy, rozbudowy, 
remonty, systemów melioracji, w tym ad-
aptacje sieci dla potrzeb małej retencji i re-
tencji gruntowej; 

14) utrzymanie powierzchni biologicznie 
czynnej dla terenów istniejņcej i projekto-
wanej zabudowy, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi; 

15) zakaz lokalizacji zabudowy na terenach za-
groŐonych powodziņ za wyjņtkiem obiek-
tów i urzņdzeŊ dopuszczonych w szczegó-
łowych ustaleniach planu; 

16) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
Ōcieków do gleby i wód powierzchnio-
wych; 

17) zakaz budowy zakładów i obiektów stwa-
rzajņcych zagroŐenie dla Őycia lub zdrowia 
ludzi; 

18) zakaz budowy obiektów i zakładów o 
szkodliwym wpływie na Ōrodowisko na te-
renach zabudowy mieszkaniowej; 

19) ochronň wód i gleby przed zanieczyszcze-
niem w zwiņzku z prowadzeniem gospo-
darki rolnej; 

20) dopuszcza siň moŐliwoŌń wykorzystania 
wód powierzchniowych i podziemnych do 
celów gospodarczych zgodnie z przepisa-
mi odrňbnymi; 

21) eksploatacja instalacji powodujņcych 
wprowadzanie pyłów lub gazów do powie-
trza poza terenem do którego prowadzņcy 
działalnoŌń ma tytuł prawny nie powinna 
powodowań przekroczenia ustalonych 
standardów jakoŌci powietrza jak dla za-
budowy mieszkaniowej; 

22) emisja hałasu wynikajņca z działalnoŌci 
obiektów produkcyjnych i usługowych po-
za terenem do którego prowadzņcy ma ty-
tuł prawny nie powinna przekraczań war-
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toŌci ustalonych dla zabudowy mieszka-
niowej; 

23) ustala siň ochronň ustanowionych pomni-
ków przyrody zgodnie z przepisami od-
rňbnymi i warunkami szczegółowymi wła-
Ōciwego urzňdu Konserwatora Przyrody. 

§ 9. 

Dopuszcza siň dokonanie rewaloryzacji, rehabili-
tacji, rewitalizacji terenów objňtych planem. Pod-
stawowym celem rewaloryzacji wskazanego ob-
szaru jest jego odnowa i uporzņdkowanie w na-
wiņzaniu do historycznego wyglņdu wsi. Rewalo-
ryzacja terenu winna wprowadziń ład przestrzenny 
wsi uwarunkowany załoŐeniami układu historycz-
nego i zabytkowņ zabudowņ wsi. Dopuszcza siň 
przebudowň, rozbudowň, nadbudowň remonty, 
wymianň istniejņcej zabudowy, odnawianie lub 
budowň dróg, placów, parkingów, chodników, 
oŌwietlenia ulicznego, obiektów usługowych, bu-
dynków mieszkalnych, gospodarczych, sieci infra-
struktury technicznej, sanitarnej, wodociņgowej, 
gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, za-
opatrzenia w energiň. 

§ 10. 

Ogólne ustalenia dotyczņce wymagaŊ wynikajņ-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych. 

1. Ustala siň nastňpujņce wymagania wynikajņce 
z kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) dopuszcza siň umieszczanie w przestrzeni 
publicznej obiektów małej architektury; 

2) dopuszcza siň lokalizowanie tymczasowych 
obiektów handlowo-usługowych, mieszkal-
nych, socjalnych; 

3) obiekty tymczasowe nie mogņ odbiegań od 
stylu okolicznej zabudowy oraz ich kubatura 
nie moŐe dominowań nad istniejņcymi 
obiektami; 

4) po rozbiórce obiektu tymczasowego teren 
naleŐy uporzņdkowań; 

5) dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeŊ tech-
nicznych; 

6) dopuszcza siň umieszczanie noŌników re-
klamowych na terenach publicznych i pry-
watnych, ogrodzeniach oraz na elewacjach 
budynków; 

7) dopuszcza siň wydzielenie i realizacjň dróg 
publicznych, ciņgów pieszych, dróg we-
wnňtrznych, serwisowych, ŌcieŐek rowero-
wych, terenów zieleni, placów zabaw, tere-
nów i obiektów sportu i rekreacji, terenów i 
obiektów uŐytecznoŌci publicznej, innych te-

renów stanowiņcych przestrzenie publiczne 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

8) przy podziałach nieruchomoŌci nakazuje siň 
ich wyodrňbnienie w sposób zapewniajņcy 
samodzielne funkcjonowanie, kształtowanie 
przestrzeni otwartych, publicznych, dojaz-
dów, układu komunikacyjnego, placów po-
stojowych, ochrony przeciwpoŐarowej, zie-
leni, lokalizacjň sieci i obiektów uzbrojenia 
terenu i infrastruktury technicznej. 

§ 11. 

1. Ustala siň, Őe obszar objňty planem bňdzie 
wyposaŐony w systemy infrastruktury tech-
nicznej. 

2. Dopuszcza siň lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ 
systemów i sieci infrastruktury technicznej na 
terenie objňtym planem, w tym lokalizacjň w 
ustalonych liniach rozgraniczajņcych dróg. 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodň ustala siň: 

1) utrzymuje siň lokalizacje istniejņcych ujňń 
wody i hydroforni z zachowaniem ustalo-
nych stref ochronnych; 

2) dopuszcza siň budowň nowych ujňń wody, 
hydroforni, sieci wodociņgowych w zaleŐ-
noŌci od potrzeb; 

3) dla terenów nie objňtych systemem wo-
dociņgów do czasu realizacji tej sieci wo-
dociņgowej, dopuszcza siň indywidualne 
zaopatrzenie w wodň stosownie do od-
rňbnych przepisów; 

4) zapewnienie zaopatrzenia wodnego dla 
celów przeciwpoŐarowych z uwzglňdnie-
niem hydrantów nadziemnych. 

4. W zakresie odprowadzania i oczyszczania 
Ōcieków ustala siň: 

1) budowň kanalizacji sanitarnej na terenie 
objňtym planem zgodnie z potrzebami; 

2) budowň i rozbudowň oczyszczalni Ōcieków 
zgodnie z potrzebami; 

3) obowiņzek odprowadzania lub wywozu 
Ōcieków do oczyszczalni Ōcieków; 

4) dla terenów nie objňtych systemem kana-
lizacji sanitarnej do czasu realizacji tej sie-
ci, dopuszcza siň gromadzenie Ōcieków w 
szczelnych zbiornikach pod warunkiem 
zapewnienia ich wywozu i utylizacji sto-
sownie do odrňbnych przepisów; 

5) ustala siň obowiņzek podczyszczania Ōcie-
ków produkcyjnych przed ich wprowadze-
niem do sieci kanalizacyjnej, jeŐeli para-
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metry tych Ōcieków mogņ zakłóciń funk-
cjonowanie oczyszczalni Ōcieków; 

6) dopuszcza siň budowň nowych pompowni 
kanalizacyjnych i sieci kanalizacji; 

7) w przypadku braku moŐliwoŌci odprowa-
dzenia Ōcieków do kanalizacji ustala siň 
moŐliwoŌń utylizacji Ōcieków w oczysz-
czalniach przydomowych lub grupowych; 

8) obowiņzuje zakaz odprowadzania nie 
oczyszczonych Ōcieków bytowych oraz 
technologicznych do wód powierzchnio-
wych i gleby. 

5. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala siň: 

1) budowň sieci kanalizacji deszczowej; 

2) odprowadzanie wód opadowych do kolek-
torów deszczowych; 

3) dopuszcza siň zagospodarowanie wód 
opadowych w granicach nieruchomoŌci; 

4) ustala siň obowiņzek oczyszczania wód z 
powierzchni utwardzonych, parkingów z 
zawiesin i substancji ropopochodnych 
przed odprowadzeniem do odbiorników, 
w granicach własnych lokalizacji; 

5) zakaz zmiany naturalnego spływu wód 
opadowych w celu kierowania ich na teren 
sņsiedniej własnoŌci oraz takiego kształ-
towania działki, które spowoduje odpro-
wadzanie wód opadowych bezpoŌrednio 
do wód powierzchniowych; 

6) moŐliwoŌń odprowadzenia wód opado-
wych do wód powierzchniowych na wa-
runkach i w uzgodnieniu z właŌcicielem 
lub zarzņdcņ wód powierzchniowych. 

6. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala 
siň: 

1) zasadň wywozu odpadów stałych z obsza-
ru objňtego planem sposobem zorganizo-
wanym na wyznaczony dla tych potrzeb 
teren składowania odpadów; 

2) prowadzenie gospodarki odpadami, kie-
runki odprowadzania odpadów, sposób 
gromadzenia odpadów niebezpiecznych, 
organicznych, surowców wtórnych okreŌla 
gminny program gospodarki odpadami. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energiň cieplnņ 
ustala siň: 

1) jako preferowane zaopatrzenie w ciepło 
ustala siň indywidualne systemy oparte na 
nieuciņŐliwych dla otoczenia Ŏródłach 
energii: gaz, energiň elektrycznņ, drewno, 

wňgiel, olej opałowy o niskiej zawartoŌci 
siarki, odnawialne Ŏródła energii, zasoby 
energii słonecznej, geotermalnej, geoter-
micznej zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

2) jako uzupełniajņce Ŏródło ciepła ustala siň 
system centralnego ogrzewania zasilany z 
kotłowni lokalnych. 

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siň: 

1) wykorzystanie gazu propan-butan butlo-
wego i w zbiornikach do celów gospodar-
czych i zaopatrzenia w energiň cieplnņ; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň i budowň obiek-
tów sprzedaŐy i dystrybucji gazu na tere-
nie objňtym planem zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3) dopuszcza siň budowň sieci gazowniczej 
magistralnej, rozdzielczej, przyłņczy do 
budynków na terenie objňtym planem 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

4) dopuszcza siň lokalizacje stacji redukcyj-
nych, zbiorników gazu zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

5) podział terenu na działki geodezyjne po-
winien gwarantowań wykonanie indywi-
dualnych przyłņczy gazowych do budyn-
ków; 

6) w liniach rozgraniczajņcych dróg publicz-
nych i niepublicznych naleŐy zarezerwo-
wań pas dla sieci gazowniczej zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 

7) dla budownictwa jednorodzinnego i za-
grodowego szafki gazowe powinny byń 
lokalizowane w linii ogrodzeŊ lub w innym 
miejscu uzgodnionym z zarzņdzajņcym 
sieciņ gazowņ; 

8) dopuszcza siň ustalenie strefy bezpieczeŊ-
stwa po obu stronach osi gazociņgu wy-
sokiego ciŌnienia z ograniczeniem w uŐyt-
kowaniu terenu zgodnie z przepisami od-
rňbnymi. 

9. W zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycz-
nņ ustala siň: 

1) zachowanie istniejņcych napowietrznych 
linii energetycznych, Ōredniego napiňcia 
SN 15kV i niskich napiňń nN 0,4 kV; 

2) zachowanie istniejņcych stacji rozdziel-
czych i transformatorowych i transforma-
torowo-rozdzielczych; 

3) rozbudowa systemu zaopatrzenia w 
energiň elektrycznņ polegań bňdzie na 
rehabilitacji, odbudowie, przebudowie, 
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modernizacji istniejņcych oraz budowie 
nowych linii energetycznych, a takŐe na 
rehabilitacji, odbudowie, przebudowie, 
modernizacji, wymianie istniejņcych oraz 
budowie nowych stacji transformatoro-
wych, rozdzielczych i transformatorowo-
rozdzielczych; 

4) dopuszcza siň stosowanie linii elektro-
energetycznych napowietrznych na pod-
budowie słupowej oraz stacji w wykona-
niu słupowym; 

5) dopuszcza siň stosowanie linii elektro-
energetycznych kablowych oraz stacji 
wnňtrzowych; 

6) dopuszcza siň zbliŐenia i skrzyŐowania z 
liniami energetycznymi zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

7) na terenach objňtych planem dopuszcza 
siň lokalizacjň linii elektroenergetycz-
nych, stacji transformatorowych, roz-
dzielczych i transformatorowo - rozdziel-
czych na warunkach okreŌlonych przez 
właŌciwego operatora systemu elektro-
energetycznego lub inne upowaŐnione 
osoby; 

8) prowadzenie linii elektroenergetycznych 
o róŐnych napiňciach po oddzielnych tra-
sach; 

9) dopuszcza siň prowadzenie elektroener-
getycznych linii napowietrznych SN i nN 
na wspólnych słupach; 

10) podłņczenie obiektów i budynków do 
sieci elektroenergetycznej właŌciwego 
operatora energetycznego bňdzie siň od-
bywań zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

11) dopuszcza siň budowň lokalnych elek-
trowni wiatrowych, wodnych, generato-
rów i urzņdzeŊ prņdotwórczych zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 

12) dopuszcza siň budowň lokalnych, roz-
proszonych Ŏródeł wytwarzania energii 
elektrycznej w tym Ŏródła odnawialne i 
wykorzystujņce lokalne zasoby biomasy 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

13) szczegółowe plany zagospodarowania 
poszczególnych terenów powinny prze-
widywań rezerwacjň miejsc i terenu dla 
lokalizacji infrastruktury elektroenerge-
tycznej i oŌwietlenia terenu; 

14) zakaz nasadzeŊ pod napowietrznymi li-
niami elektroenergetycznymi drzew i 
krzewów których naturalna wysokoŌń 
moŐe przekraczań 3m.; 

15) nakaz przycinania przez operatora sieci 
drzew i krzewów rosnņcych pod liniami 
elektroenergetycznymi; 

10. W zakresie telekomunikacji ustala siň: 

1) dopuszcza siň budowň sieci telekomunika-
cyjnej zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

2) dopuszcza siň lokalizacje kablowych sieci 
telekomunikacyjnych, kanalizacji teleko-
munikacyjnej z wyposaŐeniem typu szafy 
kablowe, studnie, słupki kablowe, skrzynki 
wnňtrzowe i zewnňtrzne, radiowych sys-
temów telekomunikacyjnych i informa-
tycznych; 

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej i 
centrum wsi ustala siň zakaz lokalizacji po-
sadowionych na poziomie terenu nowych 
masztów i wieŐ telefonii komórkowej i 
łņcznoŌci radiowej. 

11. Ustala siň obowiņzek uzgadniania z Szefo-
stwem Infrastruktury Wojsk Lotniczych i 
Obrony Powietrznej lokalizacji i budowy 
wszelkich obiektów o wysokoŌci powyŐej 50 
m npt, elektrowni wiatrowych, rurociņgów 
gazowych powyŐej DN-500, napowietrznych 
linii energetycznych powyŐej 110 kV, masz-
tów, anten i stacji bazowych telefonii komór-
kowej. 

§ 12. 

1. Na terenach zagroŐonych powodziņ i podto-
pieniami obowiņzujņ przepisy Ustawy Prawo 
Wodne. Na wyznaczonym terenie ustala siň: 

1) zabezpieczenie terenu przed powodziņ po-
przez utrzymanie w sprawnoŌci technicznej 
rowów i obiektów melioracyjnych; 

2) posadowienie nowych obiektów kubaturo-
wych na „terpach” wyniesionych odpo-
wiednio nad poziom terenu, np. 1 m. liczņc 
od najwyŐszej istniejņcej rzňdnej; 

3) budynki podpiwniczone powinny byń wy-
posaŐone przez właŌcicieli w system izolacji 
chroniņcej obiekt przed przedostaniem siň 
wody do piwnicy. 

2. Inwestorzy, którzy bňdņ realizowań inwestycje 
budowlane na terenach wyposaŐonych w sieci 
melioracji i rurociņgów muszņ siň liczyń z ko-
niecznoŌciņ przebudowy sieci: 

1) przez działki nr. 687/2, 669/3,700/2, 720, 
750/2, 964, 965/3, 989/2, 990/2, 991/2 i 1265 
przebiegajņ rurociņgi tranzytowe, 

2) obszar w obrňbie działek nr 2 do 12, 41 – 44, 
49, 51 – 62, 96/34, 96,33, 99/3, 100, 101, 
972/2, 984-986, 995-997, i 1091 do 1151 jest 
wyposaŐony w system drenów. 
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3. Dopuszcza siň modernizacjň koryta rzek Pia-

secznica, Rozoga, budowň, przebudowň, re-
monty, modernizacjň urzņdzeŊ i obiektów 
szczegółowych, budowň obiektów małej reten-
cji, oczek wodnych, stawów, zbiorników wod-
nych zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

§ 13. 

Na całym obszarze objňtym opracowaniem obo-
wiņzuje, przed zagospodarowaniem trwałym te-
renu w obiekty kubaturowe lub inne wywierajņce 
duŐy nacisk na grunt, wykonanie badaŊ geotech-
nicznych dla okreŌlenia noŌnoŌci podłoŐa, pozio-
mu wody gruntowej, które stanowiń bňdņ wytycz-
ne do posadowienia budowli i ich rozwiņzaŊ kon-
strukcyjnych. 

§ 14. 

Tereny przeznaczone do zalesienia oznaczone sņ 
na rysunku planu symbolem ZLP. Na obszarze 
objňtym planem, w przestrzeni rolniczej wystňpu-
jņ grunty rolne kl. V i VI oraz nieuŐytki predyspo-
nowane do zalesienia. Dopuszcza siň zalesienia 
gruntów na obszarach zagroŐonych powodziņ. 
Dopuszcza siň dokonanie zalesieŊ i nasadzenia 
zieleni na terenie objňtym planem zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi. 

§ 15. 

1. Ustala siň podział terenu na dwie jednostki 
urbanistyczne: jednostkň „A” i pozostałņ 
czňŌń wsi zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Jednostka „A” - obejmuje swoim zasiňgiem 
strefň centralnņ wsi, oznaczonņ na rysunku 
planu, predysponowanņ do pełnienia funkcji 
usług administracyjnych samorzņdowych na 
poziomie gminnym, usług kultury i oŌwiaty, 
handlu podstawowego i obsługi ludnoŌci, 
usług kultu religijnego i mieszkalnictwa. Dla 
jednostki urbanistycznej A wprowadzone zo-
stało oznaczenie terenu w tekŌcie i na rysun-
ku planu z pierwszņ literņ „A”. 

3. Tereny pozostałe stanowiņ podstrefň miesz-
kalno – gospodarczņ. 

4. Oznaczenie terenów na rysunku planu odpo-
wiada oznaczeniom literowym w tekŌcie pla-
nu w Rozdziale II „Ustalenia szczegółowe”. 

5. Na wyznaczonych terenach zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i w zabudowie cen-
trum wsi dopuszcza siň utrzymanie istniejņcej 
funkcji gospodarstw rolnych z zabudowņ za-
grodowņ, gospodarczņ, inwentarskņ, obiek-
tami i urzņdzeniami rolniczymi. Dopuszcza siň 
przebudowň, remonty, budowň obiektów i 
urzņdzeŊ rolniczych zgodnie z przepisami od-
rňbnymi. 

6. Ustalenia planu miejscowego w zakresie 
geometrii dachów dla wszystkich terenów z 
dopuszczeniem zabudowy dotyczņ kalenic 
głównych budynków funkcji podstawowej lub 
uzupełniajņcej. 

7. W projektowanej i adaptowanej zabudowie 
mieszkaniowej, usługowej, zagrodowej, tech-
niczno-produkcyjnej, dopuszcza siň stosowa-
nie róŐnych typów i rozwiņzaŊ konstrukcyj-
nych konstrukcji dachów miňdzy innymi lu-
karn, ryzalitów, wykuszy, ganków, okien po-
łaciowych. 

8. W zapisach planu miejscowego nie okreŌlono 
geometrii dachów dla obiektów dobudowa-
nych, dachów lukarn, ryzalitów, ganków, za-
daszeŊ nad wejŌciami, dachów naczółko-
wych, mansardowych, garaŐy, obiektów bu-
dowlanych i budowli zwiņzanych z gospodar-
kņ rolnņ, wiat, magazynów, hal, obiektów 
tymczasowych, obiektów małej architektury. 

9. Dopuszcza siň stosowanie w istniejņcej i pro-
jektowanej zabudowie dachów płaskich, jed-
nospadowych i stropodachów. 

10. Nie ustala siň kņtów nachylenia połaci da-
chów mansardowych, jednospadowych, pul-
pitowych, stropodachów. 

11. Dopuszcza siň zabudowň w zbliŐeniu i na 
granicy działki zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

12. W projektowanej i adaptowanej zabudowie 
dopuszcza siň budynki wieloczłonowe, sto-
sowanie krzyŐujņcych siň pod kņtem prostym 
kalenic dachów, stosowanie kalenic o róŐ-
nych wysokoŌciach, realizacjň obiektów bu-
dowlanych o rzutach na planie prostokņta, li-
ter T,L,C. 

13. Dopuszcza siň dokonanie scaleŊ i podziałów 
geodezyjnych zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, w tym dokonanie podziałów w zwiņzku 
z ustaleniem własnoŌci lokali i budynków. 

14. Ustalenia szczegółowe zasad podziału nieru-
chomoŌci nie obejmujņ rozgraniczeŊ, scaleŊ, 
podziałów nieruchomoŌci dla obiektów i 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej i komuni-
kacji. 

15. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN/ZL i U/Z niezaleŐnie od połoŐenia, 
posiadajņ zgodň Wojewody Mazowieckiego 
na zmianň przeznaczenia terenów lasów pry-
watnych pod zabudowň, o powierzchni nie 
wiňkszej niŐ 400 m  w odniesieniu do obszaru 
poszczególnej działki. 
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§ 16. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe jednostka „A” 

 
KARTA TERENU NR A.1 UKR 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.1 UKR 

2 Powierzchnia terenu: 0,66 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Usługi kultu religijnego. KoŌciół parafialny. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Zachowanie istniejņcego obiektu sakralnego. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obszar jest objňty ochronņ konserwatorskņ. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Obiekt wraz z otoczeniem, tak jak to zaznaczono na rysunku planu, wpisany jest do rejestru zabytków. 
2) Obowiņzuje uzgadnianie z Wojewódzkim Urzňdem Ochrony Zabytków wszelkich prac budowlanych, zmian 

w uŐytkowaniu oraz zmian zabudowy i zagospodarowania terenu. 
3) Obowiņzek prowadzenia prac budowlanych pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Obowiņzujņ odpowiednio ustalenia ogólne z rozdziału I. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Zgodnie z warunkami konserwatorskimi. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu zabezpieczajņ ulice zewnňtrzne; 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
1) Nie ustala siň. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Zgodnie z warunkami konserwatorskimi. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
Obowiņzujņ odpowiednio ustalenia ogólne z rozdziału I. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Nie ustala siň. Obiekt kultu religijnego. 

 

KARTA TERENU NR A.2 MNU 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.2 MNU 

2 Powierzchnia terenu: 10,04 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji mieszkaniowo – usługowej; 
2) Dopuszcza siň usługi uŐytecznoŌci publicznej np. bank, poczta, gastronomia, handel. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ustala siň zachowanie istniejņcej zabudowy, wskazane jest uzupełnienie funkcji usługowej poprzez prze-

kształcenie uŐytkowania parterów oraz realizacjň zabudowy usługowej; 
2) Dopuszcza siň nadbudowň, przebudowň, rozbudowy, remonty istniejņcych obiektów, dobudowň nowych; 
3) Dla nowych realizacji obowiņzuje linia zabudowy jak na rysunku planu. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci do granic własnej działki zgodnie z § 2 pkt 19; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Obowiņzuje zachowanie istniejņcej zabudowy o wysokiej wartoŌci kulturowej wyróŐnionej na rysunku pla-

nu, której modernizacja i przebudowa wymaga uzgodnieŊ z Wojewódzkim Urzňdem Ochrony Zabytków; 
2) Teren znajduje siň w strefie ochrony konserwatorskiej w której obowiņzuje wymóg uzgodnienia projektów 

architektonicznych (remontów) i nowych inwestycji z Wojewódzkim Urzňdem Ochrony Zabytków. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 62 – 10769 – Poz. 1632 
 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Pierzeje budynków od strony ul. KoŌciuszki i 1-go Maja stanowiņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Architektura nowych obiektów powinna nawiņzywań do zabudowy tradycyjnej i historycznej; 
2) Dla projektowanej zabudowy ustala siň: 

a) wysokoŌń zabudowy do 2 kondygnacji, dopuszcza siň uŐytkowe poddasze; 
b) minimalne nachylenie połaci dachów stromych-12º. 

3) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu, do 70% ogólnej powierzchni działki; 
4) Udział powierzchni biologicznie czynnej, jak w punkcie 5.2. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

działalnoŌci usługowej naleŐy realizowań na terenie własnej działki lub przestrzeni publicznej. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Dopuszcza siň podziały, wydzielenia i scalenia nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, rozbudowy istniejņcych budynków gospodarczych; 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 
sieci; 

2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy kanalizacji do-

puszcza siň stosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni- komunalnņ sieciņ kanalizacji deszczowej na warunkach 

podanych przez gestora sieci, lub do gruntu, obowiņzuje oczyszczenie z zawiesin i substancji ropopochod-
nych przed odprowadzeniem do odbiorników; 

5) Ogrzewanie budynków etaŐowe, wskazane jest ogrzewanie wykorzystujņce Ŏródła energii o ograniczonej 
uciņŐliwoŌci i emisji zanieczyszczenia do Ōrodowiska; 

6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym) 
Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.3 MW 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.3 MW 

2 Powierzchnia terenu: 0,18 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) Dopuszcza siň funkcje usługowe nie kolidujņce z funkcjņ mieszkaniowņ; 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ustala siň zachowanie istniejņcej zabudowy; 
2) Dopuszcza siň remont, przebudowň, nadbudowň, rozbudowň budynku, lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie dotyczy. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Adaptacja istniejņcej zabudowy; 
2) Wskazany remont w zakresie modernizacji wyglņdu zewnňtrznego obiektu; 
3) Dopuszcza siň przebudowň dachu na stromy z wykorzystaniem poddasza na mieszkania lub pracownie. 
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4) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.1. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulicy; 
2) Parkingi i garaŐe w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej realizo-

wań na terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Dopuszcza siň scalenia i podziały nieruchomoŌci w zwiņzku z wydzieleniem własnoŌci lokali. Dopuszcza siň po-
działy i scalenia terenu zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Wyklucza siň przeznaczanie lokali na działalnoŌń produkcyjnņ. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 

sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej do-

puszcza siň stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni – do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach poda-

nych przez gestora sieci, dopuszcza siň zagospodarowanie wód w granicach terenu; 
5) Ogrzewanie budynków etaŐowe, wykorzystujņce Ŏródła energii o ograniczonej uciņŐliwoŌci i emisji zanie-

czyszczenia do Ōrodowiska; 
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.4 US 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.4US 

2 Powierzchnia terenu: 0,28 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren usług sportu i rekreacji. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň realizacje funkcji usług, wydzielenie terenów placów zabaw z układami małej architektury, 

terenów zieleni; 
2) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, rozbudowy obiektów. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Teren znajduje siň w strefie ochrony konserwatorskiej; 
2) Obowiņzuje wymóg uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z Wojewódzkim Urzňdem Ochrony 

Zabytków. 
7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

Nie okreŌla siň. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zagospodarowania terenu: 
1) Urzņdzenie boiska sportowego; 
2) Lokalizacja placów zabaw; 
3) Terenów zieleni urzņdzonej; 
4) Wskazane oŌwietlenie terenu; 
5) Ustawienie ławek dla publicznoŌci, ustawienie koszy na Ōmieci; 
6) Wskazana realizacja budynku socjalnego z przebieralniņ, WC i prysznicem. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulicy dojazdowej oraz projektowanych ciņgów pieszych (KDX). 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
1) Dopuszcza siň scalenia i podziały nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 
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11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 

sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siň stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.5 U 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.5 U 
2 Powierzchnia terenu: 0,31 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod funkcjň usług administracji poziomu gminnego, usług instytucji uŐytecznoŌci pu-
blicznej, banku. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň przebudowň, rozbudowň, nadbudowň, remonty istniejņcej zabudowy, zmiany wewnňtrznego 

układu komunikacyjnego terenu, lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych, placów postojowych, wiat, budynków 
garaŐy. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci zgodnie z §2 pkt 19; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Obiekt stanowi wyróŐniajņcy siň akcent architektoniczny; 
2) Obowiņzuje zachowanie bryły i architektury obiektu z dominantņ wieŐy zegarowej; 
3) Maksymalna wysokoŌń zabudowy-do 4 kondygnacji, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
4) Obowiņzuje urzņdzenie i zagospodarowanie terenu w formie placu z zieleniņ towarzyszņcņ oraz małņ archi-

tekturņ; 
5) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulicy publicznej; 
2) Parkingi i garaŐe w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji administracyjnej i usłu-

gowej, zlokalizowane sņ po północnej stronie obiektu przy ulicy KDX. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Nie dotyczy. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie dotyczy. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 
sieci; 

2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej do-

puszcza siň stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni - komunalnņ sieciņ kanalizacji deszczowej na warunkach 

podanych przez gestora sieci, dopuszcza siň zagospodarowanie wód w granicach terenu; 
5) Ogrzewanie budynków lokalne, Ŏródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Ōrodowiska; 
Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 0,01%. 
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KARTA TERENU NR A.6 UB 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.6 UB 

2 Powierzchnia terenu: 0,24 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod funkcjň usług administracji zwiņzanņ z utrzymaniem bezpieczeŊstwa, 

Posterunek Policji. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň przebudowň, rozbudowň, nadbudowň, remonty zabudowy, dobudowň obiektów, lokalizacjň 

budynków gospodarczych, garaŐy, urzņdzeŊ budowlanych, masztów dla potrzeb jednostek zajmujņcych  
obiekty. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Teren znajduje siň w strefie ochrony konserwatorskiej; 
2) Obowiņzuje uzgodnienie projektów architektonicznych z Wojewódzkim Urzňdem Ochrony Zabytków w 

zakresie bryły i elewacji. 
7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) Obowiņzuje ustalona lina zabudowy jak zaznaczono na rysunku planu. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

1) Podstawowe zasady modernizacji istniejņcego obiektu: 
a) wysokoŌń maksymalna zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
b) minimalne nachylenie połaci w dachach stromych - 12º; 

2) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu do 70% ogólnej powierzchni działki. 
3) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.1. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulicy publicznej; 
2) Parkingi i garaŐe w iloŌci (§ 5 ust. 2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z prowadzonej funkcji realizowań 

na terenie własnej działki lub przestrzeni publicznej. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Ustala siň urzņdzenie i zagospodarowanie terenu wolnego od zabudowy zieleniņ. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 

sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej do-

puszcza siň stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni - komunalnņ sieciņ kanalizacji deszczowej na warunkach 

podanych przez gestora sieci, dopuszcza siň zagospodarowanie wód w granicach terenu; 
5) Ogrzewanie budynków etaŐowe, wskazane Ŏródła energii o ograniczonej uciņŐliwoŌci i emisji zanie-

czyszczenia do Ōrodowiska; 
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.7 ZP 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.7 ZP 

2 Powierzchnia terenu: 0,36 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren zieleni urzņdzonej z dopuszczeniem zabudowy usługowej. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Zgodnie z ustaleniami w czňŌci ogólnej planu. 
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5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 20%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Obowiņzuje ustalona lina zabudowy jak na rysunku planu. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla projektowanej zabudowy ustala siň: 

a) wysokoŌń maksymalna- do 2 kondygnacji z poddaszem uŐytkowym; 
b) minimalne nachylenie połaci w dachach stromych-12º; 

2) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu do 40% ogólnej powierzchni działki; 
3) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.1. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulicy publicznej; 
2) Parkingi i garaŐe w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji usługowej realizowań na 

terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Ustala siň zakaz realizacji zabudowy gospodarczej; 
2) Obowiņzuje urzņdzenie i zagospodarowanie terenu w formie placu z zieleniņ towarzyszņcņ oraz małņ archi-

tekturņ. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 
sieci; 

2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej do-

puszcza siň stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni - komunalnņ sieciņ kanalizacji deszczowej na warunkach 

podanych przez gestora sieci, dopuszcza siň zagospodarowanie wód w granicach terenu; 
5) Ogrzewanie budynków ze Ŏródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Ōrodowiska; 
Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.8 MNU 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.8 MNU 

2 Powierzchnia terenu: 1,10 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji mieszkaniowej z usługami; 
2) Dopuszcza siň funkcjň usługowņ w całym budynku. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ustala siň zachowanie istniejņcej zabudowy, z uzupełnieniem jej przy zachowaniu obowiņzujņcych wskaŎni-

ków (pkt 8); 
2) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów, dokonanie zmian przeznaczenia 

lokali i budynków z godnie z funkcjņ terenu; 
3) Linia zabudowy jak na rysunku planu. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci do granic własnej działki zgodnie z § 2 pkt 19; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 
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7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Pierzeje budynków od strony ul. KoŌciuszki, ul. Trasy Mazurskiej oraz od dworca autobusowego, stanowiń 

bňdņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

1) Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
 Dla projektowanej zabudowy ustala siň: 

a) wysokoŌń - do 3 kondygnacji, w tym poddasze uŐytkowe; 
b) minimalne nachylenie połaci w dachach stromych -12º, 
c) łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu -do 80% ogólnej powierzchni działki; 

2) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulicy KoŌciuszki; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust. 2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

działalnoŌci usługowej, realizowań na terenie własnej działki, dopuszcza siň lokalizacje miejsc postojowych 
na terenie przestrzeni publicznej. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie ustala siň 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopusz-

cza siň stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni - komunalnņ sieciņ kanalizacji deszczowej na warunkach 

podanych przez gestora sieci, dopuszcza siň zagospodarowanie wód w granicach terenu; 
5) Ogrzewanie wykorzystujņce Ŏródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczeŊ do Ōrodowiska; 
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.9 PP 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.9 PP 

2 Powierzchnia terenu: 0,23 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren publiczny, plac spotkaŊ ogólnie dostňpny. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Urzņdzenie placu publicznego, ukształtowanie ciņgów pieszych i małej architektury. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Teren znajduje siň w strefie ochrony konserwatorskiej, w której obowiņzuje nawiņzanie architektury i gabary-

tów nowej zabudowy do charakteru zabudowy regionalnej; 
2) Obowiņzuje wymóg uzgodnienia projektów zagospodarowania terenów publicznych z Wojewódzkim Urzň-

dem Ochrony Zabytków. 
7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

Nie okreŌla siň. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zagospodarowania terenu: 
1) Wskazane wyznaczenie ŌcieŐek i placów utwardzonych: 
2) Obowiņzuje oŌwietlenie terenu; 
3) Dopuszcza siň lokalizacje obiektów małej architektury np. fontanna, ławeczki. 
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9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulic zewnňtrznych i projektowanych ciņgów pieszych (KX). 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie ustala siň. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Ustala siň zakaz realizacji zabudowy kubaturowej na całym terenie. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.10 UK 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.10 UK 

2 Powierzchnia terenu: 0,075 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Usługi kultury i edukacji. Dom pamiňci poŌwiňcony twórcy ludowemu. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ochrona istniejņcego zagospodarowania; 
2) Dopuszcza siň funkcjň mieszkaniowņ. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Zgodnie z ustaleniami czňŌci ogólnej planu. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Teren znajduje siň w strefie ochrony konserwatorskiej; 
2) Obowiņzuje zachowanie istniejņcej zabudowy, zmiany zagospodarowania terenu podlegajņ uzgodnieniu z 

Wojewódzkim Urzňdem Ochrony Zabytków; 
7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

Nie ustala siň. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

1) Zachowań istniejņcy stan zabudowy i zagospodarowania terenu. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulicy Targowej. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Zagospodarowanie terenu, lokalizacja nowej zabudowy i obiektów budowlanych zgodnie z warunkami kon-

serwatorskimi. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 0,01%. 

 

KARTA TERENU NR A.11 MNU 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.11 MNU 

2 Powierzchnia terenu: 21,92 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji mieszkaniowo – usługowej; 
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4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ustala siň zachowanie istniejņcej zabudowy z uzupełnieniem jej przy zachowaniu ustalonych wskaŎników 

(pkt 8); 
2) Dopuszcza siň remonty, nadbudowy, rozbudowy, przebudowy obiektów, zmianň przeznaczenia obiektów i 

pomieszczeŊ zgodnie z funkcja terenu; 
3) Linia zabudowy jak na rysunku planu. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%; 
2) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci do granic własnej działki zgodnie z §2 pkt 19. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Obowiņzuje ochrona istniejņcej zabudowy historycznej zgodnie z warunkami konserwatorskimi. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Pierzeje budynków od strony ul. Zwyciňzców stanowiņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla projektowanej zabudowy ustala siň: 

a) wysokoŌń - do 3 kondygnacji, w tym poddasze uŐytkowe; 
b) minimalne nachylenie połaci dachów stromych - 12º; 

2) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu - do 80% ogólnej powierzchni działki; 
3) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.1. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych, z projektowanych ciņgów komunikacyjnych; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust. 2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

działalnoŌci usługowej naleŐy realizowań na terenie własnej działki lub przestrzeni publicznej. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Nie dotyczy. 

11 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopusz-

cza siň stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni - komunalnņ sieciņ kanalizacji deszczowej na warunkach 

podanych przez gestora sieci, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami, dopuszcza siň zagospoda-
rowanie wód w granicach terenu; 

5) Ogrzewanie wykorzystujņce Ŏródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Ōrodowiska; 
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

12 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.12 MN/ZL 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.12 MN/ZL 

2 Powierzchnia terenu: 0,21 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji mieszkaniowej wkomponowanej w istniejņcy las; 
2) Dopuszcza siň prowadzenie działalnoŌci gospodarczej; 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Linia zabudowy jak na rysunku planu. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci do granic własnej działki zgodnie z §2 pkt 19; 
2) Obowiņzuje maksymalne zachowanie istniejņcego zadrzewienia oraz naturalnego poszycia; 
3) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Nie ustala siň. 
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7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Pierzeje budynków od strony ul. Batalionów Chłopskich stanowiņ domkniecie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów; 
2) Dla projektowanej zabudowy ustala siň: 

a) wysokoŌń - do 2 kondygnacji, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
b) w dachach stromych minimalne nachylenie połaci 12º, 

3) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu do 70% ogólnej powierzchni działki; 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulicy Batalionów Chłopskich; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust. 2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

działalnoŌci gospodarczej, realizowań na terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Nie ustala siň. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) Nie ustala siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopusz-

cza siň stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni - komunalnņ sieciņ kanalizacji deszczowej na warunkach 

podanych przez gestora sieci, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami, dopuszcza siň zagospoda-
rowanie wód w granicach terenu; 

5) Ogrzewanie wykorzystujņce Ŏródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczeŊ do Ōrodowiska; 
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.13 UMN 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.13 UMN 

2 Powierzchnia terenu: 0,60 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji mieszkaniowo – usługowej; 
2) Dopuszcza siň realizacjň usług w parterach budynków lub wydzielonych obiektach; 
3) Dopuszcza siň lokalizacjň budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ustala siň zachowanie istniejņcej zabudowy z uzupełnieniem jej przy zachowaniu obowiņzujņcych wskaŎni-

ków (pkt 8); 
2) Dopuszcza siň przebudowy, remonty, nadbudowy, zmianň przeznaczenia obiektów i pomieszczeŊ zgodnie z 

funkcjņ terenu; 
3) Powierzchnia funkcji usług moŐe przekroczyń 50% powierzchni obiektu; 
4) Linia zabudowy jak na rysunku planu. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci do granic własnej działki zgodnie z § 2 pkt 19; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Adoptuje siň zabudowň istniejņcņ. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Pierzeje budynków od strony ul. Zwyciňzców stanowiņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla projektowanej zabudowy ustala siň: 

a) wysokoŌń -do 3 kondygnacji w tym poddasze uŐytkowe; 
b) minimalne nachylenie połaci dachów stromych-12º, 

3) Maksymalna powierzchnia zabudowy terenu-70%; 
4) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust. 2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

działalnoŌci usługowej, realizowań na terenie własnej działki lub przestrzeni publicznej. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Nie ustala siň. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie ustala siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopusz-

cza siň stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni - komunalnņ sieciņ kanalizacji deszczowej na warunkach 

podanych przez gestora sieci, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami, dopuszcza siň zagospoda-
rowanie wód w granicach terenu; 

5) Ogrzewanie wykorzystujņce Ŏródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Ōrodowiska; 
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.14 U 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.14 U 

2 Powierzchnia terenu: 1,04 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod zabudowň usługowņ, obiekty usługowe uŐytecznoŌci publicznej, handlu, gastrono-

mii; 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów, adaptacje obiektów dla funkcji 

mieszkaniowej; 
2) Obiekty projektowane naleŐy lokalizowań realizowań wzdłuŐ ulicy, linia zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-

nu. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci do granic własnej działki zgodnie z §2 pkt 19; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Elewacje obiektów realizowane wzdłuŐ ulicy KoŌciuszki stanowiń bňdņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla zabudowy adaptowanej oraz projektowanej ustala siň: 

a) wysokoŌń obiektów do 2 kondygnacji, dopuszcza siň wykorzystanie poddasza na biura lub mieszkanie, 
b) minimalne nachylenie połaci dachów stromych-12º, 

2) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 
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9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulicy KDL, dopuszcza siň połņczenia komunikacyjne z terenami sņsiednimi; 
2) Parkingi realizowań w granicach terenu do którego jest tytuł prawny lub na terenie przestrzeni publicznej, 

zgodnie z § 5, ust. 2 niniejszej uchwały. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
1) Dopuszcza siň dokonanie podziałów i scaleŊ nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Ustala siň zakaz realizacji ogrodzeŊ od ulicy KDL. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopusz-

cza siň stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni - komunalnņ sieciņ kanalizacji deszczowej na warunkach 

podanych przez gestora sieci, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami, dopuszcza siň zagospoda-
rowanie wód w granicach terenu; 

5) Ogrzewanie budynków etaŐowe, preferowane Ŏródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczeŊ; 
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy, zgodnie z przyjňtņ zasadņ w tym zakresie. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 0,01%. 

 

KARTA TERENU NR A.15 UMN 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.15 UMN 

2 Powierzchnia terenu: 0,16 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej; 
2) Funkcja usługowa moŐe byń realizowana na całej powierzchni zabudowy. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ustala siň adaptacje istniejņcej zabudowy, z uzupełnieniem jej przy zachowaniu obowiņzujņcych wskaŎników 

(pkt 8); 
2) Dopuszcza siň lokalizacjň wolnostojņcych budynków mieszkalnych; 
3) Dopuszcza siň przebudowň, remonty, nadbudowň, rozbudowň, zmiany przeznaczenia pomieszczeŊ i obiek-

tów zgodnie z funkcjņ terenu; 
4) Obowiņzuje linia zabudowy jak na rysunku planu. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci do granic własnej działki zgodnie z §2 pkt 19; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Pierzeje budynków od strony ul. Trasy Mazurskiej, stanowiń bňdņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla projektowanej zabudowy obowiņzuje: 

a) wysokoŌń do 3 kondygnacji w tym uŐytkowe poddasze; 
b) minimalne nachylenie połaci dachów stromych-12º; 

2) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu do 80% ogólnej powierzchni działki; 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych i wewnňtrznych. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Dopuszcza siň podział na działki dla zabudowy szeregowej, przy zachowaniu frontu działki o szer. min. 12 m. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) Dopuszcza siň realizacje obiektów gospodarczych wbudowanych i dobudowanych. 
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12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopusz-

cza siň stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni - komunalnņ sieciņ kanalizacji deszczowej na warunkach 

podanych przez gestora sieci, dopuszcza siň zagospodarowanie wód w granicach terenu zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami; 

5) Ogrzewanie wykorzystujņce Ŏródła energii o ograniczonej uciņŐliwoŌci i emisji zanieczyszczenia do Ōrodowi-
ska; 

6) Gospodarka odpadami na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.16 UZ 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.16 UZ 

2 Powierzchnia terenu: 0,26 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Funkcja – usługi zdrowia; 
2) Funkcja uzupełniajņca: dopuszcza siň funkcjň mieszkaniowņ; 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň przebudowy, rozbudowy, remonty obiektów, zmianň przeznaczenia pomieszczeŊ zgodnie z 

funkcjņ terenu. 
5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci do granic własnej działki zgodnie z §2 pkt 19; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Elewacja budynku od ul. KoŌciuszki stanowi domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Adaptacja istniejņcej zabudowy. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) Parkingi w iloŌci (§ 5, ust. 2) zabezpieczajņcej potrzeby własne wynikajņce z prowadzonej funkcji realizowań 

na terenie własnej działki lub przestrzeni publicznej; 
2) Dostňp do terenu od ulicy KoŌciuszki. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie ustala siň. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Ogrzewanie budynków wykorzystujņce Ŏródła energii o ograniczonej uciņŐliwoŌci i emisji zanieczyszczenia 

do Ōrodowiska; 
4) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 0,01%. 
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KARTA TERENU NR A.17 UO 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.17 UO 

2 Powierzchnia terenu: 0,27 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren usług oŌwiatowych – przedszkole. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
Nie ustala siň. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu zabezpiecza ulica KDD. 

9 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie ustala siň. 

10 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

11 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; 
4) Ogrzewanie budynków wykorzystujņce Ŏródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Ōrodowiska, 

w tym Ŏródła energii odnawialnej; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

12 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 0,01%. 

 

KARTA TERENU NR A.18 UO/US 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.18 UO 

2 Powierzchnia terenu: 2,05 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren usług oŌwiatowych – szkoła, boiska sportowe oraz obiekty socjalne. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Adaptuje siň zabudowň istniejņcņ; 
2) Dopuszcza siň realizacje nowych obiektów budowlanych. 

5 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Dopuszcza siň rozbudowň, przebudowy, remonty obiektu szkoły; 
2) Urzņdzenie i utrzymanie boisk sportowych; 
3) Dopuszcza siň adaptacje pomieszczeŊ na funkcje mieszkalne. 

6 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu szkoły podstawowej zabezpiecza ulica KoŌciuszki, dla szkoły powiatowej ul. 

LeŌna i ul. Słoneczna. 
7 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Nie ustala siň. 
8 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie ustala siň. 
9 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; 
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4) Ogrzewanie budynków wykorzystujņce Ŏródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Ōrodowiska 
w tym Ŏródła energii odnawialnej; 

5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 
10 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 0,01%. 

 

KARTA TERENU NR A.19 KS 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.19 KS 

2 Powierzchnia terenu: 0,25 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod funkcjň komunikacyjnņ, dworzec autobusowy; 
2) Dopuszcza siň funkcje usług. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň przebudowy, remonty, rozbudowy, lokalizacjň obiektów małej architektury, zmiany przezna-

czenia pomieszczeŊ zgodnie z funkcjņ terenu; 
2) Dopuszcza siň realizacje funkcji wystawienniczej. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
Nie ustala siň. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Obowiņzuje zachowanie obowiņzujņcej zabudowy w kształcie i formie bez zmian; 
2) WyposaŐanie terenu w obiekty takie jak: 

a) sanitariaty, 
b) kasy biletowe, 
c) poczekalnie, 
d) bary szybkiej obsługi, usługi handlowe. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) Dostňp do terenu z ulicy KoŌciuszki. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Architekturň nowych obiektów dostosowań do architektury obiektu istniejņcego. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do sieci kanalizacji sanitarnej; 
4) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 0,01%. 

 

KARTA TERENU NR A.20 UM 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.20 UM 

2 Powierzchnia terenu: 0,71 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji usługowo – mieszkaniowej, usług kultu religijnego, lokalizacja obiektu domu 

pogrzebowego, plebania. 
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4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Adaptuje siň istniejņcņ zabudowň; 
2) Dopuszcza siň lokalizacjň nowych obiektów usługowych, kultu religijnego i funkcji mieszkaniowej; 
3) Dopuszcza siň rozbiórkň istniejņcych obiektów drewnianych. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Zachowań istniejņcņ zieleŊ parkowņ, wskazane nasadzenia drzew od strony cmentarza; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Dopuszcza siň rozbiórkň, adaptacje obiektów zabytkowych zgodnie z warunkami konserwatorskimi; 
2) Na terenie znajduje siň obiekt zabytkowy – mieszkalna chata kurpiowska. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Pierzeje budynków od strony ul. KoŌciuszki i ul. Sportowej stanowiņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Dopuszcza siň budowň garaŐy dla których obowiņzuje: 

a) wysokoŌń do 2 kondygnacji, 
b) minimalne nachylenie połaci w dachach stromych-12º, 

2) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu do 60% ogólnej powierzchni działki; 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulicy Sportowej i KoŌciuszki; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

działalnoŌci usługowej, realizowań na terenie własnej działki lub przestrzeni publicznej. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
1) Dopuszcza siň podziały nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; 
4) Ogrzewanie budynków- preferowane ogrzewanie wykorzystujņce Ŏródła energii o ograniczonej emisji zanie-

czyszczenia do Ōrodowiska; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 0,01%. 

 

KARTA TERENU NR A.21 KP 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.21 KP 

2 Powierzchnia terenu: 0,56 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod funkcjň komunikacyjnņ, parking; 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň lokalizacje obiektów małej architektury. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

7 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Obowiņzuje oŌwietlenie terenu; 
2) Dla obiektu realizowanego w ramach obsługi funkcji głównej ustala siň: 

a) wysokoŌń zabudowy- do 2 kondygnacji, 
b) minimalne nachylenie połaci w dachach stromych-12º, 
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9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulicy Sportowej. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
1) Dopuszcza siň podziały i scalenia nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Woda do celów socjalnych z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.22 ZCC 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A. 22 ZCC 

2 Powierzchnia terenu: 3,70 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Cmentarz czynny. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
Dopuszcza siň lokalizacjň obiektów kultu religijnego, obsługi cmentarza i małej architektury. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
Nie ustala siň. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Ustala siň ochronň konserwatorskņ terenu. Wszelkie prace remontowe, przy obiektach zabytkowych kaplic i 

wpisanych do rejestru zabytków podlegajņ uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzňdem Ochrony Zabytków. 
7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

Nie ustala siň. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

1) Zgodnie z przeznaczeniem i przepisami obowiņzujņcymi w tym zakresie. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu z drogi publicznej; 
2) Projektowany parking (§ 5, ust. 2) przed cmentarzem. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie ustala siň. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Zgodnie z ustawņ o cmentarzach. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Stawka 0,01%. 

 

KARTA TERENU NR A.23 US 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.23 US 

2 Powierzchnia terenu: 2,76 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Stadion sportowy. 
2) Lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej, tereny rekreacji i zieleni urzņdzonej. 
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4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň lokalizacje obiektów sportu, zespołu boisk, rekreacji, usługowych, socjalnych; 
2) Dopuszcza siň lokalizacjň placu zabaw z układami małej architektury. 
3) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
Nie ustala siň. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasady zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Maksymalna wysokoŌń zabudowy – do 2 kondygnacji, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
2) Geometria dachów obiektów- dachy strome, dopuszcza siň dachy jednospadowe, pulpitowe; 
3) Udział powierzchni biologicznie czynnej- minimum 10%. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) Dostňp z ulicy Sportowej; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5, ust. 2) zabezpieczajņcej potrzeby pracowników i kibiców realizowań w sņsiedztwie ulicy 

Sportowej. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
1) Dopuszcza siň dokonanie scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Obowiņzujņ ustalenia ogólne planu. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 0,01%. 

 

KARTA TERENU NR A.24 ZP/ZL 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.24 ZP/LZ 

2 Powierzchnia terenu: 1,28 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
Park leŌny. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ustala siň zagospodarowanie terenu zieleniņ. 
2) Dopuszcza siň lokalizacje obiektów i sieci infrastruktury technicznej. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Dopuszcza siň wymianň pokoleŊ drzew i krzewów gatunkami pochodzenia rodzimego; 
2) Ochrona Ōrodowiska naturalnego zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Istniejņca kaplica wskazana do ochrony konserwatorskiej; 
2) Dopuszcza siň remonty i przebudowy obiektu zgodnie z warunkami konserwatorskimi. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasady zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Ustala siň przystosowanie dróg leŌnych dla pieszych i rowerzystów; 
2) Dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej architektury. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg zewnňtrznych; 
2) Zakaz wjazdu do parku leŌnego pojazdom mechanicznym za wyjņtkiem słuŐb porzņdkowych. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie dotyczy. 
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11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Ustala siň zakaz zabudowy na całym terenie. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) OŌwietlenie tras pieszych Ōwiatłem z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 0,01%. 

 

KARTA TERENU NR A.25 ZL 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.25 ZL 

2 Powierzchnia terenu: 9,33 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) ZieleŊ leŌna. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ustala siň utrzymanie istniejņcego zagospodarowania terenu. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Dopuszcza siň wymianň pokoleŊ drzew i krzewów gatunkami pochodzenia rodzimego; 
2) Ochronň terenów leŌnych zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasady zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Dopuszcza siň zagospodarowanie terenu zieleniņ urzņdzonņ z obiektami małej architektury; 
2) Przystosowanie dróg leŌnych dla pieszych i rowerzystów. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg zewnňtrznych; 
2) Zakaz wjazdu do lasu pojazdom mechanicznym za wyjņtkiem słuŐb porzņdkowych i leŌnych. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Ustala siň zakaz zabudowy na całym terenie. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
Nie ustala siň. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.26 KS 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.26 KS 

2 Powierzchnia terenu: 0,50 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod funkcjň komunikacyjnņ, parking oraz obsługň pojazdów; 
2) Dopuszcza siň funkcjň usługowņ, lokalizacjň obiektów zabudowy mieszkaniowej. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň lokalizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) Dopuszcza siň przebudowy, rozbudowy, remonty, nadbudowy obiektów, zmiany przeznaczenia pomiesz-

czeŊ i budynków zgodnie z funkcjņ terenu. 
5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Nie dotyczy. 
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7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Zakaz realizacji obiektów tymczasowych. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dopuszcza siň realizacjň obiektów kubaturowych niezbňdnych do prowadzenia funkcji głównej; 
2) Dla projektowanej zabudowy ustala siň: 

a) maksymalna wysokoŌń zabudowy – do 2 kondygnacji, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe, 
b) minimalne nachylenie połaci w dachach stromych - 12º, 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych, ulicy projektowanej KL. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 

sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni po podczyszczeniu z zanieczyszczeŊ do gruntu, docelo-

wo do sieci kanalizacji deszczowej; 
5) Ogrzewanie budynków – wykorzystujņce Ŏródła energii o ograniczonej uciņŐliwoŌci i niskiej emisji zanie-

czyszczeŊ; 
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.27 MNU 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.27 MNU 

2 Powierzchnia terenu: 0,40 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Funkcja terenu mieszkaniowo-usługowa. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň remonty, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uŐytkowania obiektów; 
2) Dopuszcza siň lokalizacje nowej zabudowy. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Elewacje obiektów realizowane wzdłuŐ Trasy Mazurskiej oraz ulicy projektowanej KL stanowiń bňdņ do-

mkniňcie przestrzeni publicznej. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla modernizacji zabudowy istniejņcej oraz projektowanej zabudowy obowiņzuje: 

a) wysokoŌń obiektów do 2 kondygnacji, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
b) minimalne nachylenie połaci w dachach stromych-12º; 

2) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.1. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp kołowy do terenu z ulicy wewnňtrznej projektowanej wzdłuŐ Trasy Mazurskiej lub z 
ulicy projektowanej KL; 

2) Parkingi realizowań w granicach terenu, do którego jest tytuł prawny, zgodnie z (§ 5, ust. 2 niniejszej 
uchwały). 
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10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie okreŌla siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 

sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siň stosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Ogrzewanie budynków- stosowanie Ŏródeł energii nieuciņŐliwych dla otoczenia, o niskiej emisji zanieczysz-

czeŊ; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy, zgodnie z przyjňtņ zasadņ w tym zakresie. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.28 UMN 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.28 UMN 

2 Powierzchnia terenu: 1,94 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod funkcjň usługowņ; 
2) Dopuszcza siň funkcjň mieszkaniowņ. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Obowiņzuje linia zabudowy jak pokazano na rysunku planu. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona Ōrodowiska naturalnego zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Nie ustala siň. 

7 Wymagania wnikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Pierzeje budynków od strony ul. Trasy Mazurskiej, stanowiņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Dla projektowanej zabudowy obowiņzuje: 

a) wysokoŌń do 2 kondygnacji z uŐytkowym poddaszem; 
b) minimalne nachylenie połaci dachów stromych-12º, 

2) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu do 70% ogólnej powierzchni działki; 
3) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulic projektowanych KDW; 
2) Parkingi w iloŌci (§5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

działalnoŌci usługowej, realizowań na terenie własnej działki lub przestrzeni publicznej 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Dopuszcza siň scalenie poszczególnych działek w ramach okreŌlonej funkcji z przeznaczeniem dla jednego 
inwestora lub podział terenu na działki mniejsze, przy zachowaniu warunku szerokoŌci frontu działki mini-
mum 20,0 m.; 

11 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 

sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siň stosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Ogrzewanie budynków- preferowane ogrzewanie wykorzystujņce Ŏródła energii o ograniczonej uciņŐliwoŌci 

i emisji zanieczyszczenia do Ōrodowiska; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 
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12 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym): 
1) Ustala siň 1% stawkň pobieranņ przez gminň przy sprzedaŐy nieruchomoŌci. 

 

KARTA TERENU NR A.29 U 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.29 U 

2 Powierzchnia terenu: 0,23 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren zabudowy usługowej, w tym handlu, gastronomii; 
2) Dopuszcza siň lokalizacje stacji dystrybucji paliw gazowych; 
3) Dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcjņ usług. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň przebudowy, remonty, nadbudowy, rozbudowy obiektów, zmiany przeznaczenia budynków i 

pomieszczeŊ zgodnie z funkcjņ terenu. 
5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona Ōrodowiska naturalnego zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej pow. działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) W granicach terenu przestrzeŊ publiczna nie wystňpuje; 
2) Elewacje obiektów realizowane wzdłuŐ ulic stanowiń bňdņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
2) Obiekty usługowe handlu, gastronomii itp. słuŐņce obsłudze ludnoŌci; 
3) Dla modernizacji zabudowy istniejņcej oraz projektowanej obowiņzuje: 

a) wysokoŌń obiektów do 3 kondygnacji, w tym poddasze uŐytkowe, 
b) dopuszcza siň wykorzystanie poddasza na funkcje mieszkaniowe w tym zamieszkania zbiorowego; 
c) minimalne nachylenie połaci w dachach stromych-12º, 

4) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp kołowy do terenu z projektowanej ulicy KDW lub KL; 
2) Parkingi realizowań w granicach terenu, do którego posiadany jest tytuł prawny, zgodnie z (§ 5, ust. 6. ni-

niejszej uchwały). 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Dopuszcza siň poprzeczny podział terenu na dwie działki, w taki sposób aby kaŐda z nich miała dostňp do 
drogi publicznej. 

11 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 

sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siň stosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Ogrzewanie budynków - wykorzystanie Ŏródeł energii o niskiej emisji zanieczyszczeŊ i ograniczonej uciņŐ-

liwoŌci; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

12 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym): 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 1% pobieranņ przez gminň przy sprzedaŐy nieruchomoŌci. 
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KARTA TERENU NR A.30 KS 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.30KS 

2 Powierzchnia terenu: 0,18 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod funkcjň usług zwiņzanych z obsługņ pojazdów; 
2) Dopuszcza siň funkcjň mieszkaniowņ. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň lokalizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) Powierzchnia funkcji usług moŐe przekroczyń 50% powierzchni budynku; 
3) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów, adaptacje i zmiany przeznaczenia 

pomieszczeŊ i budynków zgodnie z funkcjņ terenu. 
5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona Ōrodowiska naturalnego zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami prawa; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Zakaz realizacji obiektów tymczasowych. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla projektowanej zabudowy obowiņzuje: 

a) wysokoŌń do 2 kondygnacji, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe, 
b) minimalne nachylenie połaci w dachach stromych-12º, 

2) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ul. Trasy Mazurskiej. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 

sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siň stosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Ogrzewanie budynków- wykorzystujņce Ŏródła energii nieuciņŐliwe dla otoczenia, o niskiej emisji zanie-

czyszczeŊ; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.31 ZP/US 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.31 ZP/US 

2 Powierzchnia terenu: 0,16 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) ZieleŊ publiczna, urzņdzenia i obiekty sportowe. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
Nie ustala siň. 
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6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) ZieleŊ publiczna dla wypoczynku i rekreacji. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Urzņdzenie zieleni parkowej oraz boisk sportowych; 
2) WyposaŐenie terenu w małņ architekturň. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ul. Suchcickiego. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie ustala siň. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 

sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siň stosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Ogrzewanie budynków- wykorzystujņce Ŏródła energii nieuciņŐliwe dla otoczenia, o niskiej emisji zanie-

czyszczeŊ; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 0,01%. 

 

KARTA TERENU NR A.32 UB 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.32 UB 

2 Powierzchnia terenu: 0,60 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod funkcjň administracyjnņ zwiņzanņ z utrzymaniem bezpieczeŊstwa, StraŐ PoŐarna. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy obiektów; 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Obowiņzuje ustalona lina zabudowy jak zaznaczono na rysunku planu. 

7 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Podstawowe zasady modernizacji istniejņcego obiektu: 

a) wysokoŌń maks. -2 kondygnacje, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
b) minimalne nachylenie połaci w dachach stromych -12º; 

2) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu do 70% ogólnej powierzchni działki; 
8 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulicy publicznej; 
2) Parkingi i garaŐe wynikajņce z prowadzonej funkcji naleŐy realizowań w granicach terenu lub w przestrzeni 

publicznej. 

9 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie dotyczy. 

10 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Obowiņzuje urzņdzenie i zagospodarowanie terenu zieleniņ parkowņ; 

11 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 

sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
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3) Ogrzewanie budynków - Ŏródła energii o ograniczonej uciņŐliwoŌci i emisji zanieczyszczenia do Ōrodowi-
ska; 

4) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

12 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 0,01%. 

 

KARTA TERENU NR A.33 U/Z 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.33 U/Z 

2 Powierzchnia terenu: 0,33 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod funkcjň usługowņ wkomponowanņ w istniejņcņ zieleŊ parkowņ; 
2) Obiekty usługowe handlu, gastronomii, uŐytecznoŌci publicznej; 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň przebudowy, remonty, rozbudowy obiektów. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje zachowanie istniejņcego zadrzewienia; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla modernizacji zabudowy istniejņcej oraz projektowanej zabudowy obowiņzuje: 

a) wysokoŌń obiektów – do 2 kondygnacji z poddaszem uŐytkowym; 
b) minimalne nachylenie połaci w dachach stromych-12º, 
c) pokrycie dachu – dopuszcza siň stosowanie strzechy; 

2) Na rozwidleniu ulic: KoŌciuszki, Piłsudskiego wskazane jest ustawienie akcentu architektonicznego w po-
staci drewnianej rzeŎby w stylu kurpiowskim nie niŐszej niŐ 3 m.; 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp kołowy do terenu z ulicy KoŌciuszki; 
2) Parkingi realizowań w granicach terenu, do którego jest tytuł prawny, lub przestrzeni publicznej (zgodnie z 

§ 5, ust. 2. niniejszej uchwały). 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Nie ustala siň. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie ustala siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 
sieci; 

2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siň stosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Ogrzewanie budynków- wykorzystujņce Ŏródła energii nieuciņŐliwe dla otoczenia; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy, zgodnie z przyjňtņ zasadņ w tym zakre-

sie. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 
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KARTA TERENU NR A.34 ZP 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.34 ZP 

2 Powierzchnia terenu: 0,73 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) ZieleŊ parkowa. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami prawa w tym zakresie. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Tworzenie zieleni parkowej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Kształtowanie parku uŐytecznoŌci publicznej ogólnie dostňpnego. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Zakaz wszelkiej zabudowy kubaturowej; 
2) Ukształtowań zieleŊ publicznņ wpisujņc w niņ trasy piesze, drewniane rzeŎby o charakterze regionalnym 

tworzņce toŐsamoŌń miejscowoŌci; 
3) Małņ architekturň (ławeczki, kosze na Ōmieci realizowań zgodnie ze stylem regionalnym). 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg zewnňtrznych; 
2) Zakaz wjazdu do parku pojazdom mechanicznym za wyjņtkiem słuŐb porzņdkowych, pojazdów uprzywile-

jowanych. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Ustala siň zakaz zabudowy na całym terenie. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 

sieci. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.35 UK 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.35 UK 

2 Powierzchnia terenu: 1,60 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Skansen kultury regionalnej – kurpiowskiej. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ochrona istniejņcego zagospodarowania. 
2) Dopuszcza siň wymianň, przebudowy, rozbudowy, remonty obiektów. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Obszar na którym zgromadzone sņ zabytkowe obiekty budownictwa regionalnego z Kurpiowszczyzny; 
2) Obowiņzuje bezwzglňdna ochrona dóbr kultury znajdujņcych siň na tym obszarze. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.1. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z ulicy KDL. 
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10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie ustala siň. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Zakaz wprowadzania zabudowy nowoczesnej. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Muzeum Kultury Kurpiowskiej, ustala siň stawkň na 1%. 

 

KARTA TERENU NR A.36 U 

1 Oznaczenie (symbol literowo – cyfrowy): A.36 U 

2 Powierzchnia terenu: 0,55 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Dom pogrzebowy. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň wymianň, remonty, rozbudowň, przebudowň, nadbudowy obiektów. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) WysokoŌń zabudowy do 2 kondygnacji- dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
2) Minimalne nachylenie połaci w dachach stromych-12º; 
3) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.1. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z drogi publicznej; 
2) Miejsca postojowe realizowań na terenie własnej działki. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie ustala siň. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 

sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Ogrzewanie budynków – wskazane stosowanie Ŏródeł energii o ograniczonej uciņŐliwoŌci dla Ōrodowiska; 
4) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Grunt parafialny. Stawka 1%. 
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§ 17. 

Ustalenia szczegółowe dla terenu objňtego opracowaniem z wyłņczeniem jednostki „A” 

KARTA TERENU NR. MN 

1 Oznaczenie: MN 
2 Powierzchnia terenu: 134,79 ha 
3 Przeznaczenie: 

1) Teren przeznaczony dla funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywnoŌci; 
2) Dopuszcza siň funkcjň usługowņ, lokalizacje obiektów usługowych. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň przebudowy, rozbudowy, remonty, nadbudowy, adaptacje, zmianň przeznaczenia pomiesz-

czeŊ i obiektów zgodnie z przeznaczeniem terenu; 
2) Powierzchnia funkcji usług moŐe przekroczyń 50% powierzchni budynku; 
3) Linia zabudowy zgodnie z przepisami odrňbnymi, rysunkiem planu. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona Ōrodowiska naturalnego zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami prawa; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej „OW” dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Pierzeje budynków od strony ulic publicznych stanowiņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Na przedmiotowym terenie obowiņzuje tylko zabudowa o niskiej intensywnoŌci; 
2) Dla modernizowanej i projektowanej zabudowy obowiņzuje: 

a) wysokoŌń do 2 kondygnacji, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe, 
b) minimalne nachylenie połaci w dachach stromych-12º, 

3) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu do 70% ogólnej powierzchni działki; 
4) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych lub wewnňtrznych; 
2) Parkingi w iloŌci (§5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

działalnoŌci usługowej, realizowań na terenie własnej działki lub przestrzeni publicznej. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Dla podziału terenu na działki budowlane obowiņzuje: 
a) zabezpieczenie dostňpu do kaŐdej działki; 

2) Ustala siň nastňpujņce parametry podziału terenu na działki budowlane funkcji podstawowej: 
a) minimalna szerokoŌń frontu działki – 15 m, 
b) minimalna powierzchnia wydzielonej działki powierzchnia 400 m2; 

3) Dopuszcza siň podziały i scalenia działek zgodnie z przepisami odrňbnymi. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) Nie ustala siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 
sieci; 

2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, do czasu wybudowania sieci dopuszcza siň indy-
widualne ujňcia wody; 

3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki, w 
tym stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 

4) Ogrzewanie budynków - wskazane stosowanie Ŏródeł energii nieuciņŐliwych dla Ōrodowiska, o niskiej emi-
sji zanieczyszczeŊ; 

5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 
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KARTA TERENU NR ML 

1 Oznaczenie: ML 

2 Powierzchnia terenu: 0,37 ha 

3 Przeznaczenie: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji letniskowej, rekreacji indywidualnej. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň przebudowy, rozbudowy, remonty, wymianň, nadbudowy obiektów; 
2) Linia zabudowy zgodnie z przepisami odrňbnymi, rysunkiem planu. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona Ōrodowiska naturalnego zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami prawa; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 10%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Pierzeje budynków od strony ulic publicznych stanowiņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla zabudowy obowiņzuje: 

a) wysokoŌń – do 2 kondygnacji, w tym poddasze uŐytkowe, 
b) dachy strome; 
c) łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu do 50% ogólnej powierzchni działki; 

2) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg wewnňtrznych. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Dla podziału terenu na działki funkcji podstawowej obowiņzuje: 
a) zabezpieczenie dostňpu z drogi do kaŐdej działki, 
b) minimalna szerokoŌń frontu działki-15 m; 
c) minimalna powierzchnia wydzielonej działki 400 mkw; 
d) podział terenu pod kņtem 45-90 stopni do granicy z drogņ. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, do czasu budowy sieci komunalnej dopuszcza siň 

ujňcia własne wody; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki, w tym 
stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 

4) Odprowadzenie wód opadowych –zagospodarowanie na terenie nieruchomoŌci; 
5) Ogrzewanie budynków -Ŏródła energii nieuciņŐliwe dla Ōrodowiska; 
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR MNU 

1 Oznaczenie: MNU 

2 Powierzchnia terenu: 77,00 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji mieszkaniowo – usługowej; 
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4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remonty obiektów, adaptacje, zmiany przeznaczenia 

pomieszczeŊ i budynków zgodnie z funkcjņ terenu; 
2) Powierzchnia funkcji usługowej moŐe przekroczyń 50% powierzchni budynku; 
3) Dopuszcza siň uzupełnienie funkcji usługowej poprzez adaptacje i zmiany przeznaczenia pomieszczeŊ w za-

budowie istniejņcej, oraz realizacjň nowej zabudowy usługowej; 
4) Linia zabudowy zgodnie z przepisami odrňbnymi, rysunkiem planu, warunkami zarzņdcy drogi. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci zgodnie z §2 pkt 19; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Pierzeje budynków od strony ulic stanowiņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla projektowanej zabudowy ustala siň: 

a) wysokoŌń zabudowy do 3 kondygnacji, w tym poddasze uŐytkowe; 
b) minimalne nachylenie połaci w dachach stromych -12º; 

2) Dopuszcza siň realizacjň usług w adaptowanych pomieszczeniach budynków, w obiektach dobudowanych, 
wolnostojņcych; 

3) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej funkcji mieszkaniowej do 80% ogólnej powierzchni działki. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych; 
2) Parkingi w iloŌci (§5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

działalnoŌci usługowej, realizowań na terenie własnej działki, dopuszcza siň lokalizacje miejsc postojowych 
na przestrzeni publicznej. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
1) Dopuszcza siň dokonanie podziałów i scaleŊ nieruchomoŌci: 
2) Ustala siň minimalne parametry podziału terenu na działki budowlane funkcji mieszkaniowej: 

a) szerokoŌń frontu działki – 15 m; 
b) powierzchnia 400 m2; 
c) kņt połoŐenia granic w stosunku do pasa drogowego- 45-90 º; 

3) Dopuszcza siň scalenia, łņczenie poszczególnych działek dla inwestycji, której realizacja wymaga wiňkszego 
terenu. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Zgodnie z ustaleniami czňŌci ogólnej planu. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, do czasu budowy sieci komunalnej dopuszcza siň 

indywidualne ujňcia wody; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki, w tym 
stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 

4) Ogrzewanie budynków - wskazane sņ Ŏródła energii nieuciņŐliwe dla otoczenia; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 
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KARTA TERENU NR MN/ZL 

1 Oznaczenie: MN/ZL 

2 Powierzchnia terenu: 4,87 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywnoŌci z zabudowņ wkomponowanņ w istnie-

jņcy las; 
2) Dopuszcza siň funkcjň usługowņ; 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň rozbudowy, przebudowy, remonty, nadbudowy obiektów; 
2) Linia zabudowy zgodnie z przepisami odrňbnymi, rysunkiem planu, warunkami zarzņdcy drogi. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci do granic własnej działki zgodnie z §2 pkt 19; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej „OW” dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Zgoda na zagospodarowanie terenów leŌnych pod budownictwo funkcji podstawowej wynosi nie wiňcej niŐ 

400 m² z ogólnej powierzchni działki; 
2) Ustala siň zachowanie drzewostanu i prowadzenie gospodarki leŌnej na pozostałej czňŌci działki; 
3) Obowiņzuje zabudowa o niskiej intensywnoŌci, której architektura nawiņzuje do zabudowy tradycyjnej i juŐ 

istniejņcej; 
4) Dla projektowanej zabudowy ustala siň: 
a) wysokoŌń do 2 kondygnacji, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
b) nachylenie połaci w dachach stromych- minimum 12º; 
5) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu do 60% ogólnej powierzchni działki; 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych lub wewnňtrznych jak zaznaczono na rysunku planu; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

działalnoŌci usługowej, realizowań na terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie ustala siň. 
11 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, dopuszcza siň ujňcia własne wody; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki, w tym 
stosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 

4) Ogrzewanie budynków - wykorzystujņce Ŏródła energii o niskiej emisji zanieczyszczeŊ, nieuciņŐliwe dla oto-
czenia; 

5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 
12 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR UMN 

1 Oznaczenie: UMN 

2 Powierzchnia terenu: 11,34 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji usługowej; 
2) Dopuszcza siň zabudowň mieszkaniowņ; 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň adaptacje pomieszczeŊ w budynkach dla funkcji mieszkalnych; 
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2) Powierzchnia funkcji usługowych w budynkach mieszkalnych moŐe przekroczyń 50% powierzchni budynku; 
3) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów, adaptacje i zmianň przeznaczenia 

pomieszczeŊ i budynków zgodnie z przeznaczeniem terenu; 
4) Linie zabudowy zgodnie z przepisami odrňbnymi, rysunkiem planu, warunkami zarzņdcy drogi. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
2) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci zgodnie z §2 pkt 19; 
3) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Pierzeje budynków od strony ulic stanowiņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Na przedmiotowym terenie obowiņzuje zabudowa o niskiej intensywnoŌci, której architektura nawiņzuje do 

zabudowy juŐ istniejņcej; 
2) Dopuszcza siň zabudowň budynkami wolnostojņcymi, dobudowanymi; 
3) Dla projektowanej zabudowy ustala siň: 

a) wysokoŌń do 2 kondygnacji, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
b) nachylenie połaci w dachach stromych - minimum 12º; 

4) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej mieszkaniowej w obrňbie terenu do 60% ogólnej powierzchni 
działki; 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z prowadzonej działalnoŌci usługowej oraz 

funkcji mieszkaniowej realizowań na terenie własnej działki lub przestrzeni publicznej. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Dla podziału terenu na działki budowlane obowiņzuje: 
1) Zabezpieczenie dostňpu do drogi publicznej dla kaŐdej działki; 
2) Minimalne parametry wydzielanych działek budowlanych dla funkcji mieszkaniowej: 

a) szerokoŌń frontu działki –15 m, 
b) powierzchnia działki budowlanej - 400 m2; 

3) Dopuszcza siň scalenia poszczególnych działek dla inwestycji, której realizacja wymaga wiňkszego terenu. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie okreŌla siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, dopuszcza siň ujňcia indywidualne do czasu budo-

wy sieci komunalnej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki; 
4) Ogrzewanie budynków - wskazane Ŏródła energii przyjazne Ōrodowisku, nieuciņŐliwe dla otoczenia; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR MNU/Z 

1 Oznaczenie: MNU/Z 

2 Powierzchnia terenu: 7,41 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji mieszkaniowo – usługowej wkomponowanej w istniejņcy las; 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň rozbudowy, remonty, przebudowy, nadbudowy, zmianň przeznaczenia obiektów zgodnie z 

funkcjņ terenu; 
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2) Wskazane jest uzupełnienie funkcji usługowej poprzez przekształcenie uŐytkowania parterów oraz realizacjň 
nowej zabudowy usługowej; 

3) Linia zabudowy zgodnie z przepisami odrňbnymi, rysunkiem planu, warunkami zarzņdcy drogi. 
5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci zgodnie z §2 pkt 19; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Pierzeje budynków od strony ulic stanowiņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Na przedmiotowym terenie obowiņzuje zabudowa o niskiej intensywnoŌci której architektura nawiņzuje do 

zabudowy istniejņcej; 
2) Dla projektowanej zabudowy obowiņzuje: 

a) wysokoŌń do 2 kondygnacji, z dopuszczonym uŐytkowym poddaszem, 
b) kņt nachylenia połaci w dachach stromych -minimum 12º, 

3) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu do 50% ogólnej powierzchni działki. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

działalnoŌci usługowej, realizowań na terenie własnej działki, dopuszcza siň wykorzystanie przestrzeni pu-
blicznej z godnie z warunkami zarzņdcy terenu. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
1) Dla podziału terenu na działki budowlane obowiņzuje: 
2) Zabezpieczenie dostňpu do kaŐdej działki; 
3) Ustala siň minimalne parametry działki budowlanej dla funkcji mieszkaniowej: 

a) szerokoŌń frontu działki - 15 m, 
b) powierzchnia - 400 m2; 
c) kat połoŐenia granic w stosunku do pasa drogowego 75-90º; 

4) Dopuszcza siň łņczenie poszczególnych działek dla inwestycji, której realizacja wymaga wiňkszego terenu. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie ustala siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki, w tym 
stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 

4) Ogrzewanie budynków - systemy ogrzewania wykorzystujņce Ŏródła energii nieuciņŐliwe dla otoczenia, o 
niskiej emisji zanieczyszczeŊ; 

5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 
KARTA TERENU NR RM 

1 Oznaczenie: RM 

2 Powierzchnia terenu: 27,05 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji zagrodowej w gospodarstwach rolnych; 
2) Dopuszcza siň funkcjň agroturystyki, usług i zamieszkania zbiorowego. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň przebudowy, nadbudowy, remonty, rozbudowň istniejņcej zabudowy, adaptacje, zmianň prze-

znaczenia obiektów i pomieszczeŊ zgodnie z funkcja terenu; 
2) Linia zabudowy zgodnie z przepisami odrňbnymi, rysunkiem planu, w uzgodnieniu z zarzņdca drogi. 
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5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci zgodnie z §2 pkt 19; 
2) Przy hodowli inwentarza obowiņzuje stosowanie szczelnych płyt na obornik i szczelnych zbiorników na gno-

jowicň; 
3) Obowiņzuje zakaz spływu wód opadowych na działkň sņsiedniņ i do rowów melioracyjnych. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala siň: 

a) wysokoŌń do 2 kondygnacji, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
b) nachylenie połaci w dachach stromych – minimum 12º; 
c) wskazane jest utrzymanie i stosowanie tradycyjnych dachów dwuspadowych o nachyleniu połaci 20-45º, 

2) Dla projektowanej zabudowy gospodarczej, zagrodowej ustala siň: 
a) wysokoŌń budynków do 2 kondygnacji, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
b) wskazane jest stosowanie dachów stromych, dwuspadowych o nachyleniu połaci 20- 40º; 
c) dopuszcza siň dachy o nachyleniu połaci do 12º. 

3) Dopuszcza siň budowň obiektów z przeznaczeniem dla agroturystyki; 
4) Dopuszcza siň realizacjň silosów na przechowanie zboŐa. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z prowadzenia gospodarstwa rolnego reali-

zowań na terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Nie ustala siň. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie ustala siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, dopuszcza siň indywidualne ujňcia wody; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki, w tym 
stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 

4) Ogrzewanie budynków - ogrzewanie wykorzystujņce Ŏródła energii nieuciņŐliwe dla otoczenia; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR MRM 

1 Oznaczenie: MRM 

2 Powierzchnia terenu: 17,07 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji zagrodowej w gospodarstwach rolnych oraz funkcji mieszkaniowej jednoro-

dzinnej; 
2) Dopuszczona funkcja agroturystyczna i funkcje usług. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ustala siň zachowanie istniejņcej zabudowy; 
2) Dopuszcza siň remonty, przebudowň, rozbudowň, nadbudowň istniejņcych obiektów; 
3) Linia zabudowy zgodnie z przepisami odrňbnymi, rysunkiem planu. 
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5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci zgodnie z §2 pkt 19; 
2) Przy hodowli inwentarza obowiņzuje realizacja szczelnej płyty na obornik i szczelnego zbiornika na gnojowi-

cň; 
3) Obowiņzuje zakaz spływu wód opadowych na działkň sņsiedniņ i do rowów melioracyjnych. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej „OW” dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala siň: 

a) wysokoŌń do 2 kondygnacji, z dopuszczonym uŐytkowym poddaszem; 
b) dachy strome, wskazane jest stosowanie dachów dwuspadowych o nachyleniu połaci 20-45º, 

2) Dla projektowanej zabudowy gospodarczej, zagrodowej ustala siň: 
a) wysokoŌń budynków do 2 kondygnacji, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
b) dachy strome, dopuszcza siň stosowanie dachów o nachyleniu połaci do 12º. 

3) Dopuszcza siň budowň nowych obiektów z przeznaczeniem dla agroturystyki; 
4) Dopuszcza siň realizacjň silosów na przechowanie zboŐa. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych; 
2) Parkingi w iloŌci (§5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz funkcji rolnej 

realizowań na terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Dla podziału terenu na działki budowlane jednorodzinne obowiņzuje zabezpieczenie dostňpu do kaŐdej dział-
ki; 

2) Ustala siň minimalne parametry wydzielonych działek budowlanych dla funkcji mieszkaniowej: 
a) szerokoŌń frontu działki - 20 m, 
b) minimalna powierzchnia działki 400 m2; 
c) kat połoŐenia granic w stosunku do pasa drogowego 70-90º; 

3) Dopuszcza scalenia poszczególnych działek dla inwestycji, której realizacja wymaga wiňkszego terenu. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie ustala siň 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, dopuszcza siň ujňcia indywidualne; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki; 
4) Ogrzewanie budynków - wskazane ogrzewanie wykorzystujņce Ŏródła energii przyjazne Ōrodowisku; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR MRM/Z 

1 Oznaczenie: MRM/Z 

2 Powierzchnia terenu: 0,93 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w gospodarstwach rolnych z 

zieleniņ towarzyszņcņ; 
2) Dopuszcza siň funkcjņ agroturystycznņ. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň remonty, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejņcej zabudowy; 
2) Linia zabudowy zgodnie z przepisami odrňbnymi, rysunkiem planu. 
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5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci zgodnie z §2 pkt 19; 
2) Przy hodowli inwentarza obowiņzuje realizacja szczelnej płyty na obornik i szczelnego zbiornika na gnojowi-

cň; 
3) Obowiņzuje zakaz spływu wód opadowych na działkň sņsiedniņ i do rowów melioracyjnych; 
4) Obowiņzuje utrzymanie zieleni wysokiej; 
5) Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala siň: 

a) wysokoŌń budynków do 2 kondygnacji z dopuszczonym uŐytkowym poddaszem; 
b) dachy strome, 

2) Dla projektowanej zabudowy gospodarczej ustala siň: 
a) wysokoŌń zabudowy do 2 kondygnacji, z dopuszczonym poddaszem uŐytkowym; 
b) dachy strome. 

3) Dopuszcza siň budowň nowych obiektów z przeznaczeniem dla agroturystyki; 
4) Dopuszcza siň realizacjň silosów na przechowanie zboŐa; 
5) Obowiņzuje powierzchnia zabudowy nie wiňksza niŐ 70% powierzchni ogólnej działki. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych lub wewnňtrznych, tak jak to pokazano na rysunku planu; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust. 2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

funkcji rolnej realizowań na terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Dopuszcza siň podziały terenu na działki budowlane zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z 
przepisami odrňbnymi: 

2) Ustala siň minimalne parametry wielkoŌci wydzielonej działki dla funkcji mieszkaniowej: 
a) szerokoŌń frontu działki – 18 m, 
b) powierzchnia 400 m2; 

3) Dopuszcza siň scalenie działek dla inwestycji, której realizacja wymaga wiňkszego terenu. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie okreŌla siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, dopuszcza siň ujňcia własne wody; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki, w tym 
stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 

4) Ogrzewanie budynków etaŐowe, wskazane sņ Ŏródła energii nieuciņŐliwe dla otoczenia; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR RM/MNU 

1 Oznaczenie: RM/MNU 

2 Powierzchnia terenu: 3,72 ha 

3 Przeznaczenie: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji zagrodowej w gospodarstwach rolnych; 
2) Dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 
3) Dopuszcza siň funkcjň agroturystycznņ. 
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4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň remonty, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, zmiany przeznaczenia pomieszczeŊ i budyn-

ków zgodnie z funkcjņ terenu. 
5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci zgodnie z §2 pkt 19; 
2) W gospodarstwach hodowlanych obowiņzuje stosowanie szczelnych zbiorników na gnojowicň i płyt na 

obornik; 
3) Udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej z usługami w stosunku 

do całkowitej powierzchni działki min. 5%, dla zabudowy pozostałej nie ustala siň. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1) W nowej zabudowie wskazane jest nawiņzanie do architektury regionalnej. 
7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

Nie ustala siň. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

1) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala siň: 
a) wysokoŌń budynków- do 2 kondygnacji, z dopuszczonym uŐytkowym poddaszem; 
b) stosowanie dachów stromych. 

3) Dla projektowanej zabudowy gospodarczej, usługowej, zagrodowej ustala siň: 
a) wysokoŌń zabudowy do 2 kondygnacji, z dopuszczonym poddaszem uŐytkowym; 
b) stosowanie dachów stromych; 
c) dopuszcza siň dachy o nachyleniu połaci do 12 º. 

4) Dopuszcza siň budowň obiektów z przeznaczeniem dla agroturystyki i zamieszkania zbiorowego; 
5) W zabudowie zagrodowej dopuszcza siň realizacjň silosów (nie wyŐszych niŐ 15 m); 
6) Maksymalna powierzchnia zabudowy mieszkaniowo-usługowej w stosunku do powierzchni działki- do 60%. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) Dostňp do terenu jak zaznaczono na rysunku planu; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji rolnej, mieszkaniowej oraz prowa-

dzonej działalnoŌci usługowej, realizowań na terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Dopuszcza siň wydzielenie działek pod zabudowň jednorodzinnņ z terenów zabudowy zagrodowej; 
2) Minimalne parametry wydzielonej działki budowlanej dla funkcji mieszkaniowej: 

a) szerokoŌń frontu działki - 16 m, 
b) powierzchnia 400 m2, 
c) kņt nachylenia granic w stosunku do pasa drogowego 45-90 stopni. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, dopuszcza siň ujňcia własne wody; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki; 
4) Ogrzewanie budynków - wskazane ogrzewanie wykorzystujņce Ŏródła energii nieuciņŐliwe dla otoczenia; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR RM/ZL 

1 Oznaczenie: RM/ZL 

2 Powierzchnia terenu: 0,30 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji zagrodowej w gospodarstwach rolnych; 
2) Zagrody wpisane w istniejņcy las; 
3) Dopuszcza siň funkcjň agroturystycznņ, usługowņ. 
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4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejņcych obiektów. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Zasady ochrony Ōrodowiska zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami na terenach leŌnych. 
2) Przy hodowli inwentarza obowiņzuje stosowanie szczelnej płyty na obornik i szczelnego zbiornika na gnojo-

wicň; 
3) Obowiņzuje zachowanie wartoŌciowych drzew. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dopuszcza siň uzupełnienie istniejņcej zabudowy; 
2) Przy uzupełnieniu zabudowy mieszkaniowej ustala siň: 

a) wysokoŌń do 2 kondygnacji z dopuszczonym uŐytkowym poddaszem; 
b) stosowanie dachów stromych, 

3) Dla projektowanej zabudowy gospodarczej ustala siň: 
a) budynek parterowy; 
b) dachy strome, 

4) Dopuszcza siň budowň nowych obiektów z przeznaczeniem dla agroturystyki i usług. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu tak jak to pokazano na rysunku planu; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji rolnej realizowań na terenie wła-

snej działki. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
1) Dopuszcza siň dokonanie scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Dopuszcza siň uzupełnienie zabudowy istniejņcej. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, dopuszcza siň ujňcia własne wody; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki; 
4) Ogrzewanie budynków - wskazane ogrzewanie wykorzystujņce Ŏródła energii nieuciņŐliwe dla otoczenia i 

niskiej emisji zanieczyszczeŊ; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR RLU 

1 Oznaczenie: RLU 

2 Powierzchnia terenu: 0,21 ha 

3 Przeznaczenie: 
1) Gospodarka rolna i gospodarka leŌna oraz zwiņzana z niņ zabudowa siedliskowa; 
2) Dopuszcza siň prowadzenie usług agroturystycznych. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, adaptacje istniejņcych obiektów, zmiany 

przeznaczenia obiektów i pomieszczeŊ zgodnie z funkcjņ terenu; 
2) W gospodarstwach hodowlanych obowiņzuje stosowanie szczelnych zbiorników na gnojowicň i płyt oborni-

kowych. 
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5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci zgodnie z §2 pkt 19; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Na przedmiotowym terenie obowiņzuje tylko zabudowa o niskiej intensywnoŌci, której architektura nawiņzu-

je do zabudowy juŐ istniejņcej; 
2) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala siň: 

a) wysokoŌń budynków- do 2 kondygnacji z dopuszczonym uŐytkowym poddaszem; 
b) dach stromy o nachyleniu połaci 20-45º, 

3) Dla projektowanej zabudowy gospodarczej ustala siň: 
a) dachy strome o kņcie nachyleniu połaci minimum 12º, 
b) pokrycie dachu – blacha, dachówka lub materiały dachówko-podobne; 
c) wysokoŌń zabudowy- budynki 2 kondygnacyjne, z dopuszczonym poddaszem uŐytkowym; 

4) Dopuszcza siň budowň nowych obiektów z przeznaczeniem dla agroturystyki; 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu tak jak to pokazano na rysunku planu; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z prowadzenia gospodarki leŌnej realizo-

wań na terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Dopuszcza siň dokonanie scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Dopuszcza siň uzupełnienie zabudowy istniejņcej. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki, w tym 
stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 

4) Ogrzewanie budynków -wskazane Ŏródła energii nieuciņŐliwe dla otoczenia; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR UMN/Z 

1 Oznaczenie: UMN/Z 

2 Powierzchnia terenu: 3,53 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony dla funkcji usługowo - mieszkaniowej; 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ustala siň zachowanie istniejņcej zabudowy, z uzupełnieniem jej przy zachowaniu obowiņzujņcych wskaŎni-

ków (pkt 8); 
2) Dla nowych realizacji obowiņzuje linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
3) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, adaptacje istniejņcych obiektów. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejņcych obiektów. 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 
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7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Pierzeje budynków od strony ul. Trasy Mazurskiej, stanowiņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dla projektowanej zabudowy ustala siň: 

a) wysokoŌń do 2 kondygnacji z uŐytkowym poddaszem; 
b) stosowanie dachów stromych, wskazane stosowanie nachylenia połaci pod kņtem 20-45º, 

3) Łņczna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrňbie terenu do 60% ogólnej powierzchni działki. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu tak jak to pokazano na rysunku planu; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

działalnoŌci usługowej, realizowań na terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Dopuszcza siň dokonanie podziałów i scaleŊ nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie ustala siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, dopuszcza siň ujňcia własne wody; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki; 
4) Ogrzewanie budynków - wskazane ogrzewanie z wykorzystaniem Ŏródeł energii nieuciņŐliwych dla otoczenia; 
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR U 

1 Oznaczenie: U 

2 Powierzchnia: 7,61 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Lokalizacja zabudowy usługowej; 
2) Dopuszcza siň lokalizacje obiektów produkcyjnych, magazynów; 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów; 
2) Dopuszcza siň wydzielenie lokali mieszkalnych. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci zgodnie z §2 pkt 19; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Elewacje obiektów realizowane wzdłuŐ ulic stanowiń bňdņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasady zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Dla modernizacji zabudowy istniejņcej oraz projektowanej zabudowy ustala siň: 

a) wysokoŌń obiektów do 3 kondygnacji, w tym poddasze uŐytkowe; 
b) dachy strome; 
c) dopuszcza siň stropodachy i dachy o nachyleniu połaci do 12 º. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu tak jak to pokazano na rysunku planu; 
2) Miejsca postojowe w iloŌci okreŌlonej w § 5 ust.2, zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji usługowej, 

produkcyjnej i mieszkaniowej oraz prowadzonej działalnoŌci usługowej naleŐy realizowań na terenie własnej 
działki lub przestrzeni publicznej. 
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10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
1) Dopuszcza siň dokonanie scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie okreŌla siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, dopuszcza siň indywidualne ujňcia wody do czasu 

budowy sieci komunalnej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni - do gruntu po ich uprzednim podczyszczeniu z zawiesin i 

substancji ropopochodnych, docelowo do sieci kanalizacji deszczowej; 
5) Ogrzewanie budynków z zastosowaniem lokalnych Ŏródeł ciepła –wskazane jest stosowanie Ŏródeł energii 

nieuciņŐliwych dla otoczenia; 
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 1%. 

 

KARTA TERENU NR U/Z 

1 Oznaczenie U/Z 

2 Powierzchnia: 0,52 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Tereny zabudowy usługowej; 
2) Dopuszcza siň funkcjň mieszkaniowņ. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň remonty, rozbudowň, przebudowy, nadbudowy obiektów; 
2) Dopuszcza siň zmiany uŐytkowania pomieszczeŊ i budynków pod warunkiem utrzymania przeznaczenia pod-

stawowego lub dopuszczalnego terenu. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci zgodnie z § 2 pkt 19; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Elewacje obiektów realizowane wzdłuŐ ulic stanowiń bňdņ domkniňcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Maksymalna szerokoŌń budynku musi zapewniń odległoŌci od bocznych granic działki zgodne z przepisami 

odrňbnymi; 
2) Maksymalna wysokoŌń zabudowy- 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
3) Dachy strome; 
4) Dopuszcza siň stosowanie stropodachów i dachów o nachyleniu połaci do 12º; 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu zgodnie z ustaleniami rysunku planu; 
2) Parkingi w iloŌci ustalonej w § 5 ust.2, zabezpieczajņcej potrzeby w ramach istniejņcej funkcji naleŐy realizo-

wań na terenie własnej działki lub przestrzeni publicznej. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Dopuszcza siň dokonanie podziału i scaleŊ nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie okreŌla siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej; 
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3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-
nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki; 

4) Ogrzewanie budynków - wskazane Ŏródła energii nieuciņŐliwe dla otoczenia; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 1%. 

 

KARTA TERENU NR US 

1 Oznaczenie: US 

2 Powierzchnia terenu: 0,32 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Boisko sportowe. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu-10%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie dotyczy. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem; 
2) Urzņdzone boisko sportowe; 
3) Obiekt socjalno-sanitarny. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) Dostňp z ulicy wewnňtrznej. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Dopuszcza siň podział i scalenia nieruchomoŌci, nie ustala siň szczegółowych warunków podziału. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Dopuszcza siň realizacjň obiektów gastronomii, funkcji wystawowych w obiektach tymczasowych np. pod 

parasolami. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
Zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 1%. 

 

KARTA TERENU NR P 

1 Oznaczenie: P 

2 Powierzchnia terenu: 11,68 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów, magazynów; 
2) Dopuszcza siň lokalizacjň obiektów produkcyjnych, usługowych; 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci wynikajņcych z prowadzonej działalnoŌci w granicach własnej działki; 
2) Dopuszcza siň zabudowň budynkami wolnostojņcymi i zespołem budynków; 
3) Dopuszcza siň funkcjň mieszkaniowņ; 
4) Zabudowa moŐe podlegań rozbiórce, wymianie, nadbudowie, remontom, rozbudowie, przebudowie oraz 

zmianie sposobu uŐytkowania pomieszczeŊ i budynków pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podsta-
wowego lub dopuszczalnego terenu. 
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5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ustala siň utrzymanie zagospodarowania terenu zieleniņ wysokņ, izolacyjnņ, z ochronņ wartoŌciowego 

drzewostanu; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej „OW” dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Dla modernizacji zabudowy istniejņcej oraz projektowanej ustala siň: 

a) wysokoŌń obiektów do 3 kondygnacji; 
b) maksymalna wysokoŌń budowli i czňŌci budowlanych urzņdzeŊ technicznych-30 m; 
c) dachy strome, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
d) w obiektach produkcji, usług, magazynów, hal, wiat dopuszcza siň dachy o nachyleniu połaci do 12º; 

2) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu tak jak to pokazano na rysunku planu; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 

działalnoŌci, realizowań na terenie własnej działki lub przestrzeni publicznej. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Dopuszcza siň dokonanie podziałów i scaleŊ nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi; 
2) Dopuszcza siň podziały terenu w zwiņzku z ustaleniem własnoŌci obiektów. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, dopuszcza siň ujňcia własne wody do czasu budo-

wy sieci komunalnej; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni - do gruntu po ich uprzednim podczyszczeniu z zawiesin i 

zanieczyszczeŊ ropopochodnych w granicach terenu, docelowo do sieci kanalizacji deszczowej; 
5) Ogrzewanie budynków z lokalnych Ŏródeł energii, wskazane jest stosowanie rozwiņzaŊ nieuciņŐliwych dla 

otoczenia, o niskiej emisji zanieczyszczeŊ do Ōrodowiska; 
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 1%. 

 

KARTA TERENU NR KS 

1 Oznaczenie: KS 

2 Powierzchnia terenu: 3,25 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod funkcjň komunikacyjnņ, stacjň paliw, parking oraz obsługň pojazdów; 
2) Dopuszcza siň funkcjň usług, utrzymanie funkcji mieszkaniowej. 

4 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona Ōrodowiska naturalnego zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami prawa; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Zakaz realizacji obiektów tymczasowych. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
1) Dopuszcza siň realizacjň obiektów kubaturowych niezbňdnych do prowadzenia funkcji głównej; 
2) Dla projektowanej zabudowy ustala siň: 

a) wysokoŌń zabudowy do 2 kondygnacji, dopuszcza siň poddasze uŐytkowe; 
b) dachy strome; 
c) dopuszcza siň stosowanie stropodachów i dachów o nachyleniu połaci do 12º. 

3) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg publicznych; 
2) Parkingi w iloŌci ustalonej w § 5 ust.2, zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji głównej oraz prowa-

dzonej działalnoŌci usługowej naleŐy realizowań na terenie własnej działki 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

1) Dopuszcza siň podziały i scalenia nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie ustala siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, dopuszcza siň stosowanie indywidualnych ujňń 

wody; 
3) Odprowadzenie Ōcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu budowy sieci dopuszcza siň stosowa-

nie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystoŌci; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej, po 

uprzednim podczyszczeniu w separatorze; 
5) Ogrzewanie budynków - stosowanie Ŏródeł energii nieuciņŐliwych dla otoczenia; 
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 1%. 

 

KARTA TERENU NR UT 

1 Oznaczenie: UT 

2 Powierzchnia terenu: zgodnie z rysunkiem planu. 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Tereny rekreacyjno wypoczynkowe; 
2) Lokalizacja obiektów sportu i rekreacji; 
3) Zabudowa usługowa, lokalizacja obiektów zamieszkania zbiorowego; 
4) Tereny zieleni urzņdzonej. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň zabudowň zespołem budynków; 
2) Dopuszcza siň lokalizacjň basenu, kņpieliska, obiektów i urzņdzeŊ sportu i rekreacji; 
3) Dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy pensjonatowej; 
4) Dopuszcza siň realizacjň obiektów hydrotechnicznych, zbiornika wodnego, zgodnie z przepisami odrňbnymi; 
5) Dopuszcza siň realizacje funkcji usług i funkcji lokali mieszkalnych. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ustala siň ograniczenie uciņŐliwoŌci do granicy własnej działki; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Tereny otwarte, ogólnodostňpne, o funkcji wypoczynku i rekreacji. 
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8 Zasady zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreŌlonej funkcji: 
3) Dla projektowanej zabudowy ustala siň: 

a) wysokoŌń zabudowy do 3 kondygnacji, w tym poddasze uŐytkowe; 
b) minimalny kņt nachylenia połaci w dachach stromych -12º, 

2) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) BezpoŌredni dostňp do terenu tak jak to pokazano na rysunku planu; 
2) Parkingi w iloŌci (§ 5 ust.2) zabezpieczajņcej potrzeby wynikajņce z funkcji terenu realizowań na terenie wła-

snej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Dopuszcza siň dokonanie podziału i scaleŊ nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie okreŌla siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci; 
2) Zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wodociņgowej, dopuszcza siň indywidualne ujňcia wody; 
3) Odprowadzenie Ōcieków docelowo do komunalnej sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siň rozwiņzania gospodarki Ōciekowej we własnym zakresie na terenie własnym działki; 
4) Ogrzewanie budynków -wskazane Ŏródła energii nieuciņŐliwe dla otoczenia; 
5) Gospodarka odpadami, na zasadach przyjňtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 1%. 

 

KARTA TERENU NR ZN 

1 Oznaczenie: ZN 

2 Powierzchnia terenu: 0,61 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Tereny zieleni. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
Nie ustala siň. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ustala siň ochronň skarpy; 
2) Obowiņzujņ zasady ochrony jak dla terenów leŌnych. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie dotyczy. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Obowiņzuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu tak jak to pokazano na rysunku planu; 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie ustala siň. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Obowiņzuje zakaz lokalizacji zabudowy. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
Nie ustala siň. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 62 – 10813 – Poz. 1632 
 
KARTA TERENU NR ZL/ZP 

1 Oznaczenie: ZL/ZP 

2 Powierzchnia terenu: 0,72 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Park leŌny. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ustala siň utrzymanie istniejņcego zagospodarowania. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej architektury, obiektów i urzņdzeŊ sieci infrastruktury technicznej; 
2) Dopuszcza siň lokalizacje urzņdzeŊ obsługi ruchu turystycznego, ciņgów komunikacyjnych. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg zewnňtrznych; 
2) Zakaz wjazdu do parku leŌnego pojazdom mechanicznym za wyjņtkiem słuŐb porzņdkowych. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Ustala siň zakaz lokalizacji zabudowy na całym terenie. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
1) OŌwietlenie tras pieszych Ōwiatłem z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarzņdcň sieci. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR ZL 

1 Oznaczenie: ZL 

2 Powierzchnia terenu: 470,62 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Tereny lasów. ZieleŊ leŌna. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Zachowanie istniejņcego zagospodarowania. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona Ōrodowiska naturalnego zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami prawa na terenach leŌnych. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Strefa obserwacji archeologicznej „OW” dotyczy tylko obszaru oznaczonego na rysunku planu. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Nie dotyczy. 

8 Zasady zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Dopuszcza siň przystosowanie dróg leŌnych dla pieszych i rowerzystów. 
2) Dopuszcza siň lokalizacje obiektów infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu. 
3) Dopuszcza siň zabudowň zwiņzanņ z gospodarkņ leŌnņ zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg zewnňtrznych; 
2) Zakaz wjazdu do lasu pojazdów mechanicznych za wyjņtkiem słuŐb porzņdkowych i leŌnych. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
1) Dopuszcza siň podziały i scalenia nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 
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11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
Nie ustala siň. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR ZLP 

1 Oznaczenie: ZLP 

2 Powierzchnia terenu: 15,88 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Tereny rolne przeznaczone do zalesienia. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
Nie dotyczy. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
Nie ustala siň. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Dopuszcza siň dokonanie zalesieŊ zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) BezpoŌredni dostňp do terenu z dróg zewnňtrznych. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Dopuszcza siň dokonanie scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Ustala siň zakaz zabudowy na całym terenie. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
Nie dotyczy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR R 

1 Oznaczenie: R 

2 Przeznaczenie: 
1) Rolnictwo, prowadzenie gospodarki rolnej polowej i hodowli zwierzņt, dopuszcza siň realizacjň siedlisk rolni-

czych lokalizowanych przy istniejņcych drogach. 
3 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

1) Zasady ochrony gruntów rolnych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
4 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Obowiņzuje ograniczenie uciņŐliwoŌci zgodnie z § 2, ust.19. niniejszej uchwały.; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki – nie ustala siň. 

5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Utrzymanie rozplanowania rowów melioracyjnych. 
2) Na terenie wyznaczono strefň ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologiczego zgodnie z rysunkiem 

planu, w zasiňgu stanowiska obowiņzujņ ustalenia § 7, ust.4. niniejszej uchwały. 
6 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

Nie dotyczy. 
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7 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Dopuszcza siň podział terenu na działki siedliskowe pod warunkiem zapewnienia dostňpu do wydzielonej 

działki drogņ o szerokoŌci min. 6.0 m połņczonej z drogņ publicznņ; 
2) Dopuszcza siň zabudowň mieszkaniowņ i gospodarczņ niezbňdnņ do obsługi terenów rolnych pod warun-

kiem, Őe jej realizacja nie bňdzie wymagań budowy sieci infrastruktury technicznej i dróg ze Ōrodków budŐetu 
gminy. 

8 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) Dostňp do pól z dróg istniejņcych; 
2) Dopuszcza siň budowň nowych zjazdów z dróg publicznych zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

9 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
1) Dopuszcza siň podziały i scalenia nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

10 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

11 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
Nie ustala siň. 

12 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň: 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR WS 

1 Oznaczenie: WS 

2 Powierzchnia terenu: ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Rzeki, rowy melioracyjne; 
2) Szlak wodny Ōródlņdowy; 
3) Ciņg ekologiczny. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Utrzymanie istniejņcego przebiegu rzeki i rowów melioracyjnych. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona wód rzeki Rozogi przed zanieczyszczeniem; 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Utrzymanie koryta rzeki i jego ochrona przed dewastacjņ; 
2) Utrzymanie w sprawnoŌci technicznej rowów melioracyjnych. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
Nie ustala siň. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie ustala siň. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
Nie ustala siň. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 1%. 
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KARTA TERENU NR E 

1 Oznaczenie: E 

2 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren urzņdzeŊ technicznych energetyki. 

3 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Stacja transformatorowa; 
2) Urzņdzenia energetyczne przetwarzania i przesyłu mocy. 

4 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

6 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

7 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Zgodnie z przepisami odrňbnymi dotyczņcymi urzņdzeŊ i obiektów energetycznych. 

8 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU T 

1 Oznaczenie: T 

2 Powierzchnia terenu: ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) WieŐa nadawcza telekomunikacyjna, docelowo do likwidacji. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
Nie ustala siň. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzujņ zasady Ochrona Ōrodowiska zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Zgodnie z przepisami odrňbnymi dotyczņcymi urzņdzeŊ telekomunikacyjnych. 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) Dostňp do terenu z ulicy publicznej. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
Nie ustala siň. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň 

12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
Nie ustala siň. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

KARTA TERENU NR WZ 

1 Oznaczenie: WZ 

2 Powierzchnia terenu: 0,28 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren urzņdzeŊ technicznych wodociņgowych. 
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4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Obowiņzuje nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej – jak zaznaczono na rysunku planu. 

5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obowiņzujņ ustalone strefy ochronne dla ujňń wody pitnej. Sņ to strefy ochrony bezpoŌredniej oraz ochrony 

poŌredniej. Strefa ochrony bezpoŌredniej znajduje siň w granicach działki wydzielonej dla ujňń wody. Strefň 
ochrony poŌredniej pokazano na rysunku planu. W strefie ochrony poŌredniej obowiņzuje przestrzeganie 
gospodarki wodno - Ōciekowej zgodnej z przepisami ochrony Ōrodowiska tzn. odbiorca wody docelowo musi 
byń podłņczony do sieci kanalizacji sanitarnej, obowiņzuje zakaz hodowli bydła na zasadzie bezŌciółkowej. 

2) Ochrona Ōrodowiska naturalnego zgodnie z obowiņzujņcymi i przepisami prawa. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Nie ustala siň. 
7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

Nie ustala siň. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) Dostňp do terenu z ul. Kurpiowskiej. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Nie ustala siň. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie ustala siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

Nie ustala siň. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 1%. 

 

KARTA TERENU NR NO 

1 Oznaczenie: NO 

2 Powierzchnia terenu: 1,12 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
Teren infrastruktury technicznej, urzņdzeŊ technicznych – oczyszczalni Ōcieków. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň remonty, przebudowň, rozbudowň, wymianň obiektów i urzņdzeŊ istniejņcych; 
2) Dopuszcza siň zagospodarowanie wolnych terenów zieleniņ, w tym pasem zieleni izolacyjnej; 
3) Ustala siň obowiņzek zabezpieczenia terenu i obiektów przed dostňpem osób nieupowaŐnionych; 
4) Ustala siň obowiņzek utrzymania obiektów i urzņdzeŊ w stanie technicznym zapewniajņcym eksploatacjň 

urzņdzeŊ zgodnie z ustalonymi warunkami technicznymi i warunkami ochrony Ōrodowiska. 
5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Zgodnie z przepisami odrňbnymi i ustalonymi warunkami eksploatacji obiektu. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Nie ustala siň. 

7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siň. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Dopuszcza siň lokalizacje nowych obiektów zwiņzanych z funkcjņ oczyszczalni Ōcieków; 

9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 
1) Dostňp do terenu z ul. Lokalnej. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 
1) Dopuszcza siň podziały nieruchomoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siň. 
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12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 
Nie ustala siň. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň w wysokoŌci 1%. 

 

KARTA TERENU NR NOP 

1 Oznaczenie: NOP 

2 Powierzchnia terenu: 0,14 ha 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren infrastruktury technicznej, urzņdzeŊ technicznych – przepompowni Ōcieków, oczyszczalnia Ōcieków. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Dopuszcza siň zagospodarowanie wolnych terenów zieleniņ; 
2) Ustala siň obowiņzek zabezpieczenia terenu i obiektów przed dostňpem osób nieupowaŐnionych; 
3) Ustala siň obowiņzek utrzymania obiektów i urzņdzeŊ w stanie technicznym zapewniajņcym eksploatacjň 

urzņdzeŊ zgodnie z ustalonymi warunkami technicznymi i warunkami ochrony Ōrodowiska. 
5 Zasada ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Zgodnie z przepisami odrňbnymi i ustalonymi warunkami eksploatacji obiektu. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Nie ustala siň. 
7 Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

Nie ustala siň. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

1) Dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebudowy, remonty istniejņcych, budowň nowych obiektów. 
9 DostňpnoŌń komunikacyjna, parkingi: 

1) Dostňp do terenu z drogi publicznej. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym: 

Nie ustala siň. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

Nie ustala siň. 
12 Zasady obsługi inŐynieryjnej: 

Nie ustala siň. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siň opłatň (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym). 
1) Ustala siň stawkň 1%. 

 

§ 18. 

Komunikacja 

1. Ustala siň system komunikacji zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

2. Na terenie objňtym opracowaniem do dróg 
naleŐņ ulice posiadajņce nazwň własnņ, jezd-
niň, chodnik, ulice jednoprzestrzenne bez wy-
dzielonej jezdni i chodnika, drogi nie posiada-
jņce nazwy własnej. 

3. Funkcja drogi (ulicy) okreŌlona w tekŌcie planu 
odpowiada przyjňtemu oznaczeniu w tekŌcie i 
na rysunku planu. 

 

 

 

4. Ustala siň: 

1) KDG drogň (ulicň) głównņ w ciņgu drogi 
krajowej relacji Ostrołňka – Szczytno – Olsz-
tyn: 

a) szerokoŌń pasa drogowego zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi 
w miarň moŐliwoŌci terenowych; 

b) szerokoŌń jezdni dostosowana do prze-
noszonego obciņŐenia ruchem; 

c) w pasie drogowym lokalizuje siň chodni-
ki dla pieszych oraz min. jednostronnņ 
ŌcieŐkň rowerowņ; 
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d) na terenie miejscowoŌci oŌwietlenie uli-
cy Ōwiatłem elektrycznym 

e) dopuszcza siň zmianň linii rozgraniczajņ-
cych drogi zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

2) KDZ ulice zbiorcze, stanowiņce główny 
układ komunikacyjny wsi Kadzidło: 

a) szerokoŌń pasa drogowego zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi 
w miarň moŐliwoŌci terenowych; 

b) szerokoŌń jezdni dostosowana do prze-
noszonego obciņŐenia ruchem; 

c) w pasie drogowym chodnik dla pieszych, 
dopuszcza siň ŌcieŐki rowerowe; 

d) na terenie wsi ulice oŌwietlone Ōwiatłem 
elektrycznym 

e) dopuszcza siň zmianň linii rozgraniczajņ-
cych drogi zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

3) KDL ulice lokalne, naleŐņce do podstawowego 
układu komunikacyjny miejscowoŌci Kadzidło: 

a) szerokoŌń pasa drogowego zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami szczególny-
mi w miarň moŐliwoŌci terenowych; 

b) szerokoŌń jezdni dostosowana do prze-
noszonego obciņŐenia ruchem; 

c) w pasie drogowym chodnik dla pieszych, 
dopuszcza siň lokalizacjň ŌcieŐek rowe-
rowych; 

d) ulica oŌwietlona Ōwiatłem elektrycznym 

e) dopuszcza siň zmianň linii rozgraniczajņ-
cych drogi zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

4) KDD ulice dojazdowe, stanowiņce połņcze-
nie podstawowego układu komunikacyjny 
miejscowoŌci Kadzidło z terenami zabudo-
wanymi: 

a) szerokoŌń pasa drogowego zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi 
w miarň moŐliwoŌci terenowych, dla 
nowych ulic na min. 12,0 m; 

b) szerokoŌń jezdni dostosowana do prze-
noszonego obciņŐenia ruchem; 

c) w pasie drogowym chodnik dla pieszych, 
dopuszcza siň lokalizacjň ŌcieŐek rowe-
rowych; 

d) ulica oŌwietlona Ōwiatłem elektrycznym; 

e) dopuszcza siň zmianň linii rozgraniczajņ-
cych drogi zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

5) KDW- drogi wewnňtrzne, KDX ulice pieszo – 
jezdne, przeznaczone dla ruchu pieszego z 
dopuszczeniem ruchu kołowego: 

a) szerokoŌń pasa drogowego zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi, 
w miarň moŐliwoŌci terenowych, dla 
nowych ulic min. 4m; 

b) ulica oŌwietlona Ōwiatłem elektrycznym; 

c) dopuszcza siň zmianň linii rozgraniczajņ-
cych zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

d) dopuszcza siň lokalizacjň w pasie ulicz-
nym zieleni i małej architektury. 

Rozdział III 
Ustalenia końcowe 

§ 19. 

Dla terenów naleŐņcych do jednostek samorzņdu 
terytorialnego stawkň procentowņ wynikajņcņ z 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ustala siň na 0,01%. 

§ 20. 

Tracņ moc nastňpujņce uchwały Rady Gminy Ka-
dzidło: 

1) uchwała nr VI/17/99 z dnia 29 stycznia 1999r. w 
sprawie zmian w ogólnym planie zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Kadzidło; 

2) uchwała nr VIII/68/99 z dnia 31 marca 1999r. w 
sprawie zmiany w miejscowym ogólnym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kadzidło; 

3) uchwała nr XXXIII/217/05 z dnia 23 czerwca 
2005r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Kadzidło. 

§ 21. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Kadzidło: 

Jacek Płoski 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XXIX/161/09 

Rady Gminy Kadzidło 
z dnia 9 luty 2009r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XXIX/161/09 

Rady Gminy Kadzidło 
z dnia 9 lutego 2009r. 

 
UCHWAŁA Nr XXIX/160/09 

RADY GMINY KADZIDŁO 

z dnia 9 lutego 2009 r. 

w sprawie stwierdzenie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego              

wsi Kadzidło z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego              

Gminy Kadzidło. 

W zwiņzku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Kadzidło uchwala, 
co nastňpuje: 

§ 1. Stwierdza siň, zgodnoŌń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzi-
dło z ustaleniami obowiņzujņcego Studium UwarunkowaŊ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Kadzidło przyjňtym uchwałņ nr XIX/172/2000 z dnia 29 listopada 2000r. 

§ 2. Uchwała obowiņzuje z dniem podjňcia. 
Przewodniczņcy Rady Gminy Kadzidło: 

Jacek Płoski 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XXIX/161/09 

Rady Gminy Kadzidło 
z dnia 9 lutego 2009r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag  

wniesionych do projektu planu miejscowego wsi Kadzidło 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Kadzidło dokonała 
rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu: 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło nie wniesiono uwag. 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy Kadzidło: 
Jacek Płoski 

 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr XXIX/161/09 

Rady Gminy Kadzidło 
z dnia 9 lutego 2009r. 

 
 

Rozstrzygniňcie Rady Gminy Kadzidło dotyczņce sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej zwiņzanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  

naleŐņcych do zadaŊ własnych Gminy Kadzidło 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Kadzidło dokonała 
rozstrzygniňcia w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej: 
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1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej zwiņzane z miejscowym planem zagospodaro-

wania przestrzennego obejmujņcego obszar wsi Kadzidło bňdņ realizowane i finansowane zgodnie z 
obowiņzujņcym Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Kadzidło i programami realizacji zadaŊ wieloletnich 
Gminy Kadzidło. 

2. Inwestycje realizowane przez Gminň Kadzidło bňdņ finansowane z nastňpujņcych Ŏródeł: 
- Ōrodki własne budŐetu gminy; 
- Ōrodki funduszy ochrony Ōrodowiska; 
- Ōrodki innych instytucji i budŐetu paŊstwa w ramach programów inwestycyjnych krajowych i miňdzy-

narodowych; 
- kredyty i poŐyczki uzyskane za zgodņ Rady Gminy Kadzidło; 
- Ōrodki finansowe budŐetu gminy uzyskane z poboru opłat z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 

zgodnie z przepisami szczególnymi. 
Przewodniczņcy Rady Gminy Kadzidło: 

Jacek Płoski 
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UCHWAŁA Nr XXIX/164/09 

RADY GMINY KADZIDŁO 

z dnia 9 lutego 2009 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kadzidło. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 
z póŎn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje: 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Ustala siň zasady wynajmowania wolnych lokali 
wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Kadzidło i kryteria wyboru osób, z którymi 
umowy najmu powinny byń zawierane w pierw-
szej kolejnoŌci oraz tryb rozpatrywania wniosków 
o przydział lokalu. 

§ 2. 

1. Lokale mieszkalne sņ wynajmowane osobom 
fizycznym stale zamieszkujņcym na terenie 
Gminy, które nie majņ zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych i znajdujņ siň w trudnej sytu-
acji materialnej. 

2. Wynajňcie lokalu mieszkalnego na rzecz osób 
spoza gminy moŐe nastņpiń tylko w ramach 
zamiany lokalu mieszkalnego lub w zwiņzku z 

wykonywanņ pracņ w jednostkach organiza-
cyjnych gminy. 

3. Lokale socjalne sņ wynajmowane osobom 
fizycznym stale zamieszkujņcym na terenie 
gminy, które nie majņ zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych i znajdujņ siň w trudnej sytu-
acji materialnej. 

Rozdział II 
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego 
uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas 

nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokości 
dochodu gospodarstwa domowego uzasadniają-
cą zastosowanie obniżek czynszu oraz warunków 
zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę 

do ich poprawy 

§ 3. 

1. Lokale mieszkalne w budynkach stanowiņcych 
mieszkaniowy zasób gminy oddawane sņ w 
najem na czas nieoznaczony osobom, których 
Ōredni miesiňczny dochód na jednego członka 
rodziny z ostatnich trzech miesiňcy nie prze-
kracza 250% kwoty najniŐszej emerytury w go-
spodarstwie jednoosobowym i 200% kwoty 
najniŐszej emerytury w gospodarstwie wielo-
osobowym. 

  


