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UCHWAŁA NR LII/242/2010 RADY GMINY NIEBORÓW 

  
 z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, 

fragment obszaru wsi Dzierzgówek 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 15 ust. 2, art. 
20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 
220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124) w 
nawiązaniu do Uchwały Nr XLVI/212/09 Rady Gmi-
ny Nieborów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Niebo-
rów, fragmentu obszaru wsi Dzierzgówek oraz w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/130/2008 Rady 
Gminy Nieborów z dnia 17 listopada 2008 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bed-
nary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, 
Chyleniec, Dzierzgówek, Janowice, Kompina, Mi-
chałówek, Mysłaków, Nieborów, Piaski i Sypień, 
Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w 
zakresie nie uwzględnionych uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi 
Dzierzgówek – uwagi nie wpłynęły.  

§ 2. Stwierdza się zgodność projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Dzierzgó-
wek z ustaleniami studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nieborów.  

§ 3. 1. Ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Nieborów, 

fragment obszaru wsi Dzierzgówek, zawarte są w 
treści niniejszej uchwały oraz na rysunku, będą-
cym integralną częścią miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, stanowiącym za-
łącznik Nr 1 do uchwały.  

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jętego miejscowym planem jest określony na ry-
sunku planu miejscowego.  

3. Obowiązujący zakres rysunku miejsco-
wego planu obejmuje:  
1) tereny określone symbolem cyfrowym i sym-

bolem przeznaczenia terenu;  
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia terenu;  

3) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania 
terenu, które są granicą obszaru objętego miej-
scowym planem;  

4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-
czających tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania terenu;  

5) linia zabudowy – nieprzekraczalna;  
6) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudo-

wy;  
7) zwymiarowanie linii rozgraniczających tereny o 

róşnym przeznaczeniu i linii zabudowy w me-
trach;  

8) stacja transformatorowa, zasada umiejscowie-
nia.  

4. Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego ustala się stawkę procentową słu-
şącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości zero procent.  

§ 4. 1. Pojęcia i określenia uşyte w miejsco-
wym planie a nie zdefiniowane w niniejszym pa-
ragrafie, naleşy rozumieć zgodnie z ogólnie obo-
wiązującymi przepisami prawa wg stanu na dzień 
podjęcia niniejszej uchwały.  

2. Ilekroć w miejscowym planie jest mowa 
o:  
1) „obszarze miejscowego planu” - naleşy przez 

to rozumieć nieruchomości lub ich części poło-
şone w granicach niniejszego planu;  

2) „granicach obszaru objętego rysunkiem miej-
scowego planu” - naleşy przez to rozumieć te 
zewnętrzne linie rozgraniczające tereny o róş-
nym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zago-
spodarowania, przy których wykreślono symbol 
granicy obszaru objętego rysunkiem planu, 
określony w legendzie rysunku planu;  
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3) „przeznaczeniu” - naleşy przez to rozumieć okre-

ślone dla poszczególnych terenów (oznaczo-
nych w tekście miejscowego planu oraz na ry-
sunku miejscowego planu symbolami cyfro-
wymi), zespoły uprawnień i zobowiązań do 
podejmowania działań w przestrzeni, słuşą-
cych realizacji określonych celów, wyodręb-
nione wg zasad i sposobów korzystania z nie-
ruchomości, oznaczone w tekście miejscowego 
planu i na rysunku miejscowego planu symbo-
lem literowym;  

4) „dopuszczeniu” naleşy przez to rozumieć upra-
wnienia do realizacji obiektów budowlanych 
lub form zagospodarowania wskazanych w za-
sadach i warunkach zagospodarowania terenu, 
które wykraczają poza ustalone w definicji 
przeznaczenia terenu określonej w pkt 4 niniej-
szego paragrafu;  

5)  „działce budowlanej” - naleşy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę grun-
tu, której wielkość, cechy geometryczne, do-
stęp do drogi publicznej i wyposaşenie w 
urządzenia infrastruktury technicznej są zgod-
ne z pozostałymi ustaleniami niniejszego miej-
scowego planu oraz spełniają wymogi realiza-
cji obiektów budowlanych wynikające z odręb-
nych przepisów i aktów prawa miejscowego;  

6)  „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - naleşy przez 
to rozumieć linię, w której moşe być umiesz-
czona ściana budynku bez jej przekraczania w 
kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów za-
gospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy 
elementów architektonicznych takich jak: bal-
kon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie 
wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki 
oraz innych detali wystroju architektonicznego, 
których wysunięcie poza ścianę budynku nie 
przekracza odległości 1,3 m, chyba şe jest to li-
nia zabudowy ustalona od napowietrznej linii 
elektroenergetycznej;  

7)  „linii podziału wewnętrznego terenów – zasada 
podziału na działki budowlane” - naleşy przez 
to rozumieć linię określoną rysunkiem planu 
określającą zasadę podziału na działki budow-
lane, obowiązują w zakresie kierunku przebie-
gu granic nowego podziału oraz usytuowania 
działek w stosunku do ulic;  

8)  „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - naleşy przez to rozumieć wskaŝnik urba-
nistyczny (liczbę niemianowaną) ustalony pla-
nem dla poszczególnego terenu lub działki bu-
dowlanej, uzyskany z podzielenia sumy po-
wierzchni gruntu rodzimego pokrytego roślin-
nością oraz wodami powierzchniowymi na te-
renie lub działce budowlanej, a takşe 50% su-
my powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej niş 10 m2, urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na podło-
şu zapewniającym im naturalną wegetację, do 

powierzchni całego terenu lub działki budow-
lanej;  

9)  „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu 
- naleşy przez to rozumieć stan zagospodaro-
wania oraz stan granic prawnych terenu na 
dzień uchwalenia niniejszego planu;  

10) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych” w poszczególnych terenach - nale-
şy przez to rozumieć dopuszczalność wykony-
wania na istniejących obiektach budowlanych 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbu-
dowy i remontów, a na istniejących obiektach 
przyrodniczych wykonywania zabiegów pielę-
gnacyjnych i odtworzeniowych;  

11) „polu widoczności” - naleşy przez to rozumieć 
powierzchnię w obrębie skrzyşowania ulic po-
za jezdniami, wolną od przeszkód wyşszych niş 
0,75 m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, 
tablice, parkujące pojazdy itp.;  

12) „wysokości budynków” określonej w metrach 
- naleşy przez to rozumieć wysokość liczoną od 
poziomu terenu przy najnişej połoşonym wej-
ściu do budynku lub jego części pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku do najwyşej 
połoşonego punktu przekrycia;  

13) „przepisach szczególnych” naleşy przez to ro-
zumieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach 
przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i za-
gospodarowaniu terenu wynikające z uchwał 
właściwych organów.  

3. Ilekroć w miejscowym planie jest mowa 
o przeznaczeniu:  
1) „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z usługami”, oznaczonym symbolem „MNu”, 
naleşy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-
czone do zachowania istniejących oraz realizo-
wania:  

 a) projektowanych budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych,  

 b) projektowanych budynków o funkcjach: ad-
ministracji, kultury, oświaty, słuşby zdrowia 
(z wyłączeniem szpitali), opieki społecznej i 
socjalnej (z wyłączeniem domów opieki), ob-
sługi finansowej, handlu (z wyłączeniem 
obiektów handlowych o powierzchni uşyt-
kowej powyşej 200 m2), gastronomii, poczty 
i telekomunikacji, usług (z wyłączeniem za-
kładów wulkanizacji, myjni samochodowych, 
stacji paliw i warsztatów samochodowych), 
wyłącznie jako budynków towarzyszących 
istniejącemu lub projektowanemu budyn-
kowi mieszkalnemu lub jako lokalu w bu-
dynku mieszkalnym, z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami o pomieszcze-
niach technicznych i gospodarczych, gara-
şami oraz terenami zieleni, dojściami, dojaz-
dami, miejscami postojowymi i obiektami 
infrastruktury technicznej;  

2) „tereny dróg publicznych - droga (ulica) dojaz-
dowa”, oznaczonym symbolem „KD-D”, naleşy 
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przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone 
do zachowania istniejących oraz realizacji pro-
jektowanych dróg (ulic) o klasie dojazdowa, o 
pasie drogowym określonym liniami rozgrani-
czającymi;  

3) „tereny zabudowy usługowej kultu religijnego”, 
oznaczonym symbolem „UOs”, naleşy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do za-
chowania istniejących oraz realizowania projek-
towanych budynków kultu religijnego (w tym 
między innymi: sakralnej i kościelnej), z nie-
zbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o 
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, 
garaşami oraz dojściami, dojazdami, miejscami 
postojowymi i obiektami infrastruktury tech-
nicznej;  

4)  „tereny sportu i rekreacji”, oznaczonym sym-
bolem „US”, naleşy przez to rozumieć przezna-
czenie ograniczone do zachowania istniejących 
oraz realizowania projektowanych obiektów 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych (w 
tym między innymi: stadionów, boisk, hal spor-
towych, lodowisk, ścieşek rekreacyjnych) z nie-
zbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o 
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, 
garaşami oraz dojściami, dojazdami, miejscami 
postojowymi i obiektami infrastruktury tech-
nicznej;  

5)  „tereny komunikacji - parking ogólnodostępny”, 
oznaczonym symbolem „KSp”, naleşy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do zacho-
wania istniejących oraz realizowania projekto-
wanych miejsc postojowych dla samochodów z 
niezbędnymi do ich funkcjonowania budynka-
mi o pomieszczeniach technicznych i gospo-
darczych oraz dojściami, dojazdami, miejscami 
postojowymi i obiektami infrastruktury tech-
nicznej.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego na obszarze planu  

 
§ 5. Na obszarze objętym miejscowym pla-

nem ustala się zasady zagospodarowania terenu:  
1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania naleşy 
identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w 
przepisach rozdziału 3 niniejszej uchwały, a w 
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o:  

 a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne 
mapy) lub linie zwymiarowane na rysunku 
planu, w stosunku do trwałych naniesień 
(wynikających z treści mapy),  

 b) trwałe naniesienia lub granice własności - 
jako linie (punkty) pokrywające się z tymi 
elementami rysunku planu;  

2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych 
w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgrani-
czające tereny o róşnym przeznaczeniu lub za-

sadach zagospodarowania naleşy identyfiko-
wać w oparciu o miary graficzne z rysunku 
planu;  

3) linie zabudowy - określono na rysunku planu 
punktami identyfikacyjnymi (punktami sytu-
acyjnymi mapy zasadniczej) lub zwymiarowa-
niem;  

4) w pasie terenu określonym linią zabudowy i 
linią rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz re-
alizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
chyba şe ustalenia zawarte w przepisach roz-
działu 3 niniejszej uchwały stanowią inaczej;  

5) w terenach, określonych na rysunkach planu, 
w których wskazano osie istniejących linii elek-
troenergetycznych, obowiązują zachowanie 
odległości minimum:  

 a) 7,5 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,  
 b) 7,5 m od osi stacji transformatorowych słu-

powych do obiektów budowlanych niepal-
nych, chyba şe przepisy niniejszej uchwały 
stanowią inaczej;  

6) w pasie terenu określonym minimalnymi od-
ległościami od osi napowietrznych linii elek-
troenergetycznych średniego napięcia (15 kV) 
dopuszczalna jest realizacja budynków przy za-
chowaniu warunków bezpieczeństwa ustalo-
nych przepisami szczególnymi;  

7) w terenach, dla których określono minimalne 
odległości budynków od osi napowietrznych 
linii elektroenergetycznych średniego napięcia, 
warunek ten przestaje obowiązywać z chwilą 
likwidacji tej linii;  

8) ustala się następujące wskaŝniki wyposaşenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe 
dla samochodów:  

 a) w terenach, na których dopuszczalna jest 
realizacja obiektów usługowych minimum:  

  - dla obiektów handlowych - jedno stanowi-
sko na kaşde rozpoczęte 40 m2 powierzchni 
uşytkowej,  

  - dla obiektów gastronomii - jedno stanowi-
sko na kaşde 4 miejsca konsumenckie,  

  - dla obiektów hotelowych - jedno stanowi-
sko na kaşde 2 miejsca noclegowe,  

  - dla obiektów administracyjnych i obsługi 
finansowej 4 stanowiska na kaşde 100 m2 
powierzchni uşytkowej,  

  - dla pozostałych obiektów usługowych - 
dwa stanowiska na kaşdy obiekt a ponad-
to jedno stanowisko na kaşde 100 m2 po-
wierzchni uşytkowej,  

 b) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej dla jed-
nego budynku mieszkalnego minimum 2 
stanowiska oraz maksimum - 4 stanowiska 
w garaşach;  

9) przepis, zawarty w pkt 8 niniejszego paragrafu 
nie dotyczy obiektów handlowych nie posiada-
jących powierzchni sprzedaşy;  

10) w terenach, na których przeznaczenie umoşli-
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wia realizację budynków, dopuszczalne jest usy-
tuowanie budynków bezpośrednio przy granicy 
sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 
1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowla-
ną przy zachowaniu przepisów dotyczących 
dostępu do pomieszczeń naturalnego oświe-
tlenia, zapewnienia w pomieszczeniach czasu 
nasłonecznienia, zachowania bezpieczeństwa 
poşarowego oraz przy zachowaniu pozostałych 
ustaleń planu;  

11) maksymalna wysokość liczona od poziomu tere-
nu przy najnişej połoşonym wejściu do budyn-
ku lub jego części pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej budynku do najwyşej połoşonej górnej 
powierzchni (krawędzi) przekrycia nie moşe 
przekraczać dla budynku mieszkalnego:  

 a) o jednej kondygnacji nadziemnej - 7,5 m,  
 b) o wysokości 2 kondygnacje nadziemne i wy-

sokości dwie kondygnacje nadziemne w 
tym druga kondygnacja nadziemna w pod-
daszu uşytkowym – 10 m;  

12) maksymalna wysokość liczona od poziomu 
terenu przy najnişej połoşonym wejściu do bu-
dynku lub jego części pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyşej połoşonej 
górnej powierzchni (krawędzi) przekrycia dla 
budynku usługowego o jednej kondygnacji lub 
dwóch kondygnacjach nie moşe przekraczać 9 
m;  

13) w terenach o przeznaczeniu dopuszczającym 
realizację budynków obowiązują ponişsze za-
sady kształtowania dachów:  

 a) połacie dachowe na budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym o nachyleniu symetrycz-
nym względem głównej kalenicy od 200 do 
450,  

 b) przy zastosowaniu lukarn wyklucza się po-
czątek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu,  

 c) zadaszenie lukarny symetryczne;  
 d) połacie dachowe na pozostałych budynkach 

o nachyleniu od 30 do 450;  
14) wyklucza się kolor şółty, niebieski i fioletowy 

pokrycia dachów;  
15) w terenach obowiązuje zakaz realizacji ogro-

dzeń od strony przylegających ulic:  
 a) o wysokości powyşej 1,8 m,  
 b) z prefabrykatów betonowych,  
 c) o wypełnieniu powierzchni powyşej 60%;  
16) na elewacjach budynków, od strony ulic, do-

puszcza się realizację nośników reklam:  
 a) płaskich przylegających do ściany,  
 b) o powierzchni nie przekraczającej 10% po-

wierzchni całkowitej ściany budynku.  
§ 6. Na obszarze objętym miejscowym pla-

nem ustala się szczególne zasady zagospodaro-
wania terenów zabudowy mieszkaniowej:  
1) w terenach o symbolach przeznaczenia „MNu” 

dopuszcza się realizację w obrębie jednej dział-
ki budowlanej zabudowy mieszkaniowej o 
wielkości określonej przepisami § 10 pkt 2 ni-

niejszej uchwały, jednego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego;  

2) w terenach o symbolach przeznaczenia „MNu” 
dopuszcza się realizację obiektów usługowych 
jako zabudowy uzupełniającej wyłącznie w ra-
mach działek budowlanych zabudowy miesz-
kaniowej pod warunkiem zachowania udziału w 
powierzchni uşytkowej wszystkich budynków 
na działce budowlanej do 50%.  

§ 7. Na obszarze objętym miejscowym pla-
nem ustala się następujące zasady ochrony śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) dla wszystkich terenów przeznaczonych pod za-

budowę, w których dopuszczalna jest realizacja 
obiektów mieszkaniowych i usługowych obo-
wiązuje zakaz budowy zakładów stwarzających 
zagroşenie dla şycia lub zdrowia ludzi, a w 
szczególności zagroşenie wystąpienia powaş-
nych awarii;  

2) ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedza-
jącej realizacji elementów infrastruktury tech-
nicznej zapewniającej ochronę wód przed za-
nieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiek-
tów i urządzeń ustalonych zmianą planu funkcji 
zabudowy oraz sposobów zagospodarowania 
terenu;  

3) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną usta-
la się preferencje dla niewęglowych czynników 
w tym kolektorów słonecznych, pomp ciepła, 
gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej;  

4) tereny oznaczone symbolem przeznaczenia: 
MNu, UOs i US, naleşą do rodzaju terenu o do-
puszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami;  

5) pozostałe tereny o symbolach nie wymienio-
nych w pkt 4 nie podlegają ochronie przed ha-
łasem w myśl przepisów szczególnych;  

6) w terenach przeznaczonych pod zabudowę obo-
wiązuje zachowanie standardów jakości środo-
wiska na granicy działki budowlanej, do której 
inwestor posiada tytuł prawny, odpowiednich 
dla przeznaczenia terenu określonego dla dzia-
łek sąsiednich;  

7) w terenach w których dopuszcza się realizację 
budynków mieszkalnych obowiązuje zakaz re-
alizacji przedsięwzięć mogących (zawsze i po-
tencjalnie) znacząco oddziaływać na środowi-
sko za wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu oraz 
urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
wyłącznie z uşytkowaniem budynków w obrę-
bie działki budowlanej, na której urządzenie jest 
realizowane.  

§ 8. Na obszarze objętym miejscowym pla-
nem nie ustala się zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej.  

§ 9. Na obszarze objętym miejscowym pla-
nem nie ustala się warunków i wymagań wynika-
jących z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni 
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publicznej.  

§ 10. Na obszarze objętym miejscowym pla-
nem ustala się następujące zasady podziału nieru-
chomości:  
1) istniejące wg rysunku planu, działki ewidencyjne 

w terenach o symbolach 8.104MNu i 8.105MNu 
stanowią odrębne działki budowlane;  

2) w terenach o przeznaczeniu: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu „MNu” 
obowiązuje:  

 a) wielkość działki budowlanej mieszkalnictwa 
jednorodzinnego od 600 m2 do 900 m2,  

 b) minimalna szerokości frontów działek dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
20 m, chyba şe rysunek planu miejscowego 
wskazuje mniejszą szerokość;  

3) działki gruntu, nie spełniające warunków okre-
ślonych w pkt 2 paragrafu mogą być wydziela-
ne wyłącznie jako części uzupełniające innych 
nieruchomości w celu utworzenia działki bu-
dowlanej;  

4) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziału 
nieruchomości bez ograniczeń zawartych w ni-
niejszym planie w sytuacji, gdy nowa granica 
działki ewidencyjnej pokrywa się z linią rozgra-
niczającą tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania;  

5) przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod 
ulice (drogi) lub dojazdy naleşy zachować trój-
kątne poszerzenie pasa drogowego w obrębie 
skrzyşowania, o długości boków równoległych 
do osi jezdni dla ulic (dróg) dojazdowych i lo-
kalnych minimum 5,0 m;  

6) dla stacji transformatorowych, działka budow-
lana o wymiarach minimum 3x2 m z moşliwo-
ścią dostępu do drogi publicznej;  

7) nie wyznacza się terenów wymagających sca-
lenia i podziału nieruchomości.  

§ 11. Na obszarze objętym miejscowym 
planem ustala się następujące zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:  
1) dostępność komunikacyjną do terenów zapew-

niają:  
 a) ulice (drogi) określone niniejszym planem i 

przylegające do poszczególnych terenów,  
 b) ulice (drogi) przylegające do obszaru planu;  
2) dopuszcza się zmianę rozwiązań elementów 

pasa drogowego w stosunku do ustaleń niniej-
szego planu w granicach określonych liniami 
rozgraniczającymi przy zachowaniu przepisów 
szczególnych;  

3) linie rozgraniczające ulicy (dróg) winny speł-
niać warunki zwymiarowania oraz miar graficz-
nych i punktów identyfikacyjnych określonych 
rysunkiem planu;  

4) realizacja obiektów o funkcji usługowej na po-
szczególnych działkach budowlanych, wymaga 
budowy zatoki postojowej poza podstawowymi 
pasami ruchu ulicy obsługującej lub parkingu 
wewnętrznego przy zachowaniu przepisów 

szczególnych;  
5) w sytuacjach uzasadnionych realizacją obiek-

tów o funkcji usługowej dopuszcza się realiza-
cję chodników i zatok postojowych w ramach 
pasów przydrogowych (przy ulicach, przy doj-
ściach i dojazdach) o granicach określonych li-
niami zabudowy i linią rozgraniczającą dróg 
(ulic, dojść i dojazdów), przy zachowaniu moş-
liwości zabudowy działek budowlanych ustalo-
nych niniejszym planem;  

6) w pasach drogowych ulic określonych planem, 
dopuszcza się realizację kiosków oraz obiektów 
małej architektury, przy zachowaniu standar-
dów bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego 
na warunkach właściwego zarządcy drogi;  

7) na skrzyşowaniach ulic, w obrębie trójkątnego 
poszerzenia pasa drogowego obowiązuje za-
chowanie pola widoczności.  

§ 12. Na obszarze objętym miejscowym pla-
nem ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury te-
chnicznej:  
1) podstawowy program wyposaşenia terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, obejmuje sieci 
i urządzenia: elektroenergetyczne, gazowe, za-
opatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczysz-
czania ścieków sanitarnych, odprowadzenia 
wód opadowych i telekomunikacyjne;  

2) dopuszczalne jest wyposaşanie terenów w 
sieci infrastruktury technicznej innych mediów 
oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej 
(z wykluczeniem turbin wiatrowych) ograni-
czone do obsługi wyłącznie poszczególnych te-
renów, pod warunkiem zachowania pozosta-
łych ustaleń niniejszego planu oraz interesów 
osób trzecich;  

3) ustala się prawo realizacji sieci infrastruktury 
technicznej (podziemnej i nadziemnej) wszyst-
kich mediów:  

 a) w ramach pasów drogowych ulic na warun-
kach określonych przez zarządcę drogi,  

 b) w ramach pasów przylegających do terenów 
komunikacji (przy ulicach,) o granicach okre-
ślonych liniami zabudowy i linią rozgranicza-
jącą terenów komunikacji, przy zachowaniu 
moşliwości zabudowy działek budowlanych 
ustalonych niniejszym planem oraz przepi-
sów szczególnych,  

 c) w osiach istniejących sieci;  
4) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projekto-

wanych wodociągów, do czasu wybudowania 
sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrze-
nie w wodę z lokalnych ujęć przy zachowaniu 
przepisów szczególnych;  

5) odprowadzenie ścieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych;  

6) na terenach, nie wyposaşonych w kanalizację 
sanitarną, odprowadzenie ścieków bytowych 
do przydomowych oczyszczalni ścieków przy 
zachowaniu przepisów szczególnych lub do 
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szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, a 
następnie wywoşone na zlewnię oczyszczalni 
ścieków;  

7) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej, do rowów, do ziemi lub powierzchniowo, 
przy zachowaniu przepisów szczególnych;  

8) dla wszystkich terenów budowlanych przewi-
duje się budowę oraz dopuszcza się realizację 
sieci i urządzeń elektroenergetycznych (z wy-
kluczeniem turbin wiatrowych), ciepłowniczych 
i gazowych, dostarczających do odbiorców 
energię elektryczną, cieplną i gaz; zasady kształ-
towania przebiegu sieci określa pkt 3 niniejsze-
go paragrafu, przy zachowaniu pozostałych 
ustaleń planu i przepisów techniczno-budo-
wlanych;  

9) dla terenów budowlanych przewiduje się do-
prowadzenie energii elektrycznej do działek 
budowlanych z istniejących linii niskiego na-
pięcia;  

10) w obrębie terenów przeznaczonych do zabu-
dowy, przez które przebiega linia elektroener-
getyczna 15 kV dopuszcza się przebudowę linii 
ze zmianą trasy;  

11) usuwanie odpadów na zasadach określonych 
w obowiązujących przepisach w oparciu o nie-
zbędne urządzenia słuşące gromadzeniu odpa-
dów w celu ich przygotowania do transportu 
do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.  

§ 13. Obszarze objętym miejscowym pla-
nem ustala się następujące sposoby i terminy 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
uşytkowania terenów:  
1) na terenach, dla których ustalenia niniejszego 

planu ustalają inne przeznaczenie terenu niş 
dotychczasowe dopuszcza się realizację obiek-
tów tymczasowych nie związanych trwale z 
gruntem, niezbędnych do dotychczasowego 
sposobu uşytkowania terenu;  

2) istniejące budynki i ogrodzenia mogą być uşyt-
kowane w sposób dotychczasowy z prawem do 
bieşącej konserwacji;  

3) termin tymczasowego zagospodarowania upły-
wa z dniem uprawomocnienia się decyzji o po-
zwoleniu na budowę, związanej z realizacją 
przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem te-
renu określonym niniejszym planem.  

 
Rozdział 3 

Zasady i warunki kształtowania 
zagospodarowania w wyodrĉbnionych terenach  

 
§ 14. W obszarze wsi Dzierzgówek, wyzna-

cza się tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych 
zasadach zagospodarowania określone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem 
cyfrowym i literowym.  

§ 15. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-

niczenia w uşytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku planu symbolem 8.103.KD-
D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

dojazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
 b) jezdnia placu do zawracania o promieniu 

minimum 6 m,  
 c) w programie uzbrojenia dopuszczalna reali-

zacja sieci infrastruktury technicznej obsłu-
gującej przylegające tereny zabudowy, a w 
szczególności sieci: telekomunikacyjnej, ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej, wodocią-
gowej i elektroenergetycznej,  

 d) w psie drogowym na odcinku styczny z te-
renem o symbolu 8.105.MNu, dopuszczalna 
realizacja zatoki postojowej.  

§ 16. Ustala się następujące przeznaczenie 
i szczególne warunki zagospodarowania oraz 
ograniczenia w uşytkowaniu dla terenu, który zo-
stał oznaczony na rysunku planu symbolem 
8.104.MNu:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości 

do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym 
druga w poddaszu uşytkowym,  

 b) wysokość pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 
m,  

 c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 40%,  

 d) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 50% działki budowlanej.  

§ 17. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku planu symbolem 8.105.MNu:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości 

do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym 
druga w poddaszu uşytkowym,  

 b) wysokość pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 
m,  

 c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 40%,  

 d) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 50% działki budowlanej.  

§ 18. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku planu symbolem 8.106.UOs:  
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usłu-

gowej kultu religijnego;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
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 a) dopuszczalna zmiana funkcji kaplicy kateche-

tycznej na usługową lub mieszkaniową,  
 b) budynki usługowe o wysokości do dwóch 

kondygnacji nadziemnych,  
 c) wysokość pozostałych budynków – jedna 

kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 
m,  

 d) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej co najmniej 30% powierzchni działki bu-
dowlanej,  

 e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 50%,  

 f) teren stanowi jedną działkę budowlaną.  
§ 19. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku planu symbolem 8.107.KSp:  
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji - par-

king ogólnodostępny;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) zakaz realizacji budynków,  
 b) istniejąca stacja transformatorowa do zacho-

wania,  
 c) teren stanowi jedną działkę budowlaną.  

§ 20. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku planu symbolem 8.108.US:  
1) przeznaczenie: tereny sportu i rekreacji;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji 

nadziemnych do 9 m,  
 b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni terenu do 20%,  

 c) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej co najmniej 30%,  

 d) teren stanowi jedną działkę budowlaną.  
 

Rozdział 4 
Postanowienia końcowe  

 
§ 21. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o 

sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania – dodat-
kowe zadania wywołane planem nie występują.  

§ 22. Traci moc obowiązującą uchwała (Nr 
17 w rejestrze planów miejscowych gminy Niebo-
rów) Nr XXXV/119/05 Rady Gminy w Nieborowie z 
dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bed-
nary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, 
Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Ka-
rolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Niebo-
rów, Patoki, Piaski i Sypień (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
Nr 317, poz. 2928, z póŝn. zm.) w zakresie terenów o 
symbolach: 8.22.KD-D, 8.30.MNu, 8.31.MNu, 
8.32.MNu, 8.33.KSp, 8.34.UOs, objętych miejsco-
wym planem.  

§ 23. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Tadeusz Kozioł 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LII/242/2010 
Rady Gminy Nieborów 
z dnia 26 kwietnia 2010 r. 
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