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§ 7. 

Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą 
zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat konsul-
towanych projektów aktów prawnych w nastć-
pujących formach: 

1) ustnie – podczas spotkaĉ organizowanych 
przez Wójta Gminy z Ciepielów przedstawi-
cielami organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów; 

2) pisemnie – w wersji papierowej lub elektro-
nicznej. 

§ 8. 

1. W przypadku powołania rady konsultacje 
przeprowadza sić wyłącznie z radą. 

2. Wójt Gminy przedkłada radzie projekt aktu 
prawnego bćdącego przedmiotem konsulta-
cji. 

3. Rada przedkłada pisemną opinić w terminie 
14 dni od dnia dorćczenia projektu aktu 
prawnego. 

4. Nieprzedstawienie opinii w terminie wskaza-
nym w ust. 3 oznacza rezygnacjć z prawa do 
jej wyraďenia. 

§ 9. 

Konsultacje uwaďa sić za waďne bez wzglćdu na 
liczbć organizacji pozarządowych i innych pod-
miotów biorących w nich udział, jeďeli zostały 
przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą. 

§ 10. 

Wyniki konsultacji nie są wiąďące dla organów 
gminy. 

§ 11. 

1. Z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy 
sporządza sprawozdanie. 

2. Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z prze-
prowadzonych konsultacji Radzie Gminy 
wraz z projektem aktu prawnego bćdącego 
przedmiotem konsultacji. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie: 

Waldemar Czapla 
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UCHWAŁA Nr 31/V/11 

RADY GMINY BODZANÓW 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów 

obejmującego teren wsi Kępa Polska. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póčn. zm.), art. 20 ust.1 i art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) oraz uchwały 
nr 250/XXXVI/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 
30 kwietnia 2010r., Rada Gminy Bodzanów 
uchwala, co nastćpuje  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bodzanów obejmującego teren wsi Kćpa 
Polska w obszarze dz. nr ewid. 82 we wsi Kćpa 
Polska zwany dalej „planem”, dotyczącą obsza-

ru działki nr ewid. 82 w miejscowoċci Kćpa Pol-
ska o powierzchni ok. 0,04ha. 

2. Granice obszaru objćtego ustaleniami pla-
nu oznaczone są na rysunku planu sporządzo-
nym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący 
integralną czćċć uchwały – załącznik nr 1, 

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

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleďą do zadaĉ własnych gminy – załącznik 
nr 3, 
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4) stwierdzenie zgodnoċci planu z ustaleniami 

Studium - załącznik nr 4. 

§ 2. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu terenów, 

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

5) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej i ob-
sługi komunikacyjnej, 

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

8) sposoby tymczasowego zagospodarowania 
i uďytkowania terenów, 

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

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

2. Plan nie okreċla: 

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

2) granic obszarów wymagających scaleĉ i po-
działów nieruchomoċci, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków. 

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

1) granice obszaru objćtego planem, 

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) przeznaczenie terenu, 

5) klasy techniczne ulic. 

 

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

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

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

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

4) przeznaczeniu podstawowym - naleďy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaďać na przedmiotowym tere-
nie i stanowić wićcej niď 50% ogólnej po-
wierzchni zabudowy w obszarze wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymi, 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale-
ďy przez to rozumieć nieprzekraczalną gra-
nicć usytuowania budynków w ich po-
wierzchni zabudowy wyznaczoną zgodnie z 
PN-ISO 9836 (okreċlanie i obliczanie wskač-
ników powierzchniowych i kubaturowych), 

6) powierzchni biologicznie czynnej - naleďy 
przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro-
ċlinnoċcią oraz wodć powierzchniową na 
działce budowlanej stosownie do przepisów 
szczególnych, 

7) funkcja usługowa w zakresie usług podsta-
wowych (konsumpcyjnych, bytowych) - na-
leďy przez to rozumieć działalnoċć gospo-
darczą, zakwalifikowaną do usług związa-
nych z zaspakajaniem codziennych i po-
wszechnych potrzeb mieszkaĉców m.in. w 
zakresie konsumpcji indywidualnej i zbio-
rowej takich jak: 

a) handel detaliczny, gastronomia, admini-
stracja, 

b) naprawy, remonty, konserwacje sprzć-
tów i urządzeĉ konsumentów, rzemiosło 
nieuciąďliwe, 

c) wyrób przedmiotów na indywidualne 
zamówienie, 

d) usługi rekreacji, turystyki, wypoczynku, 

e) usługi bankowe, doradztwa gospo-
darczego, 

f) usługi oċwiaty, zdrowia, opieki społecz-
nej i kultury, 

g) inne usługi osobiste; 
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8) uciąďliwoċci obiektów i urządzeĉ - naleďy 

przez to rozumieć bezpoċredni i poċredni 
wpływ danego przedsićwzićcia na ċrodowi-
sko oraz zdrowie i warunki ďycia ludzi wyni-
kający z emisji gazów, pyłów, zapachów, 
hałasu, promieniowania itp., a takďe wyni-
kający ze wzmoďonego ruchu pojazdów 
związanego z funkcjonowaniem tych obiek-
tów i urządzeĉ;  

9) usługach nieuciąďliwych - naleďy przez to 
rozumieć usługi, których funkcjonowanie 
nie powoduje przekroczenia ďadnego z pa-
rametrów dopuszczalnego poziomu szko-
dliwych lub uciąďliwych substancji w ċro-
dowisku w rozumieniu przepisów ochrony 
ċrodowiska, poza zajmowanym terenem 
inwestycji; 

10) maksymalnej wysokoċci zabudowy - jest to 
wysokoċć liczona od istniejącego poziomu 
terenu do najwyďej połoďonej krawćdzi da-
chu (kalenicy), 

11) intensywnoċć zabudowy – udział po-
wierzchni ogólnej budynku (wszystkich 
kondygnacji) w powierzchni działki. 

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

1) tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej 
oznaczone symbolem UMN, 

2) tereny drogi publicznej w kategorii: ulicy lo-
kalnej - KDL. 

Rozdział 2 
Ogólne ustalenia Planu 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1. Obowiązuje: 

1) stosowanie rozwiązaĉ architektonicznych 
obiektów nawiązujących do tradycyjnej, 
regionalnej zabudowy, co sprzyja popra-
wie walorów estetycznych i krajobrazo-
wych, 

2) kształtowanie gabarytów zabudowy w 
sposób nie zakłócający harmonii krajobra-
zu, a w szczególnoċci ograniczenie wyso-
koċci budynków do 2 kondygnacji, 

3) realizacja ogrodzeĉ przy drogach publicz-
nych w linii rozgraniczającej ulic ustalonej 
w planie lub poza nimi w granicach dział-
ki; zakaz stosowania prefabrykowanych 
ogrodzeĉ betonowych od strony ulic pu-
blicznych - obowiązuje stosowanie ogro-
dzeĉ aďurowych, 

4) zachowanie ustalonej planem intensyw-
noċci zabudowy oraz stosownej wielkoċci 
powierzchni biologicznie czynnej, 

5) zakaz sytuowania wolnostojących trwale 
związanych z gruntem urządzeĉ reklamo-
wych, ograniczenie powierzchni reklamo-
wych (np. zawieszonych na obiektach) do 
wielkoċci 6m2, 

6) utrzymywanie obiektów oraz stosownego 
do funkcji obiektu zagospodarowania 
działki we właċciwym stanie technicznym i 
estetycznym. 

2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu za-
sad zagospodarowania i kształtowania zabu-
dowy okreċlone w Rozdziale III. 

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

1. Ustala sić: 

1) zasady zrównowaďonego rozwoju: 

a) zasada zapobiegania powstawaniu za-
nieczyszczeĉ, 

b) zasada utrzymania i ochrony istnieją-
cych zasobów ċrodowiska przyrodni-
czego, 

2) w granicach objćtych planem wprowadza 
sić zakaz lokalizacji: 

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

b) zakaz, o którym mowa w pkt a), nie do-
tyczy realizacji przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na ċrodo-
wisko, dla których przeprowadzona 
ocena oddziaływania na ċrodowisko 
wykazała brak znaczącego negatywne-
go wpływu na ochronć przyrody, 

3) realizacjć zieleni wzdłuď głównych ciągów 
komunikacyjnych, 

3) zakaz stosowania ogrodzeĉ betonowych, 
stosowanie ogrodzeĉ aďurowych bez 
podmurówek z zastosowaniem fundamen-
tów punktowych lub przerw w podmu-
rówce o ċrednicy min. 12cm w rozstawie 
co 1,5m, 

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

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 37 – 7035 – Poz. 1229 
 

5) ochronć i utrzymanie istniejących układów 
zieleni wysokiej, w tym zadrzewieĉ przy-
droďnych, zachowanie naturalnego 
ukształtowania powierzchni terenu, 

6) zagospodarowanie co najmniej 40% po-
wierzchni działki budowlanej zielenią 
urządzoną w postaci drzew i krzewów 
zgodnie z uwarunkowaniami siedlisko-
wymi i geograficznymi, z dominacją drzew 
liċciastych oraz gatunków odpornych na 
zanieczyszczenia, 

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

8) eksploatacja instalacji nie powinna powo-
dować przekroczenia standardów jakoċci 
powietrza poza terenem, do którego pro-
wadzący instalacjć posiada tytuł prawny, 

9) teren połoďony jest w obszarze potencjal-
nego zagroďenia powodziowego ze strony 
rzeki Wisły; dopuszcza sić zabudowć z 
wyniesieniem poziomu parteru ponad 
rzćdną 65 m n.p.m; posadowienie pozio-
mu parteru poniďej rzćdnej wody stulet-
niej na ryzyko własne inwestora (odpo-
wiedzialnoċć za ewentualne szkody po-
wstałe w wyniku zalania wodami katastro-
falnymi ponosi inwestor). 

2. Ustala sić ochronć krajobrazu kulturowego - 
zachowane walory ċrodowiska naturalnego 
połączone z nieruchomymi dobrami kultury, 
w której obowiązuje: 

a) realizacja zabudowy o funkcji nieantago-
nistycznej w stosunku do otoczenia oraz w 
formie drobnoskalowej - wysokoċć bu-
dynków do 8,5m, geometria dachów: kąt 
nachylenia połaci 20-45o – dla budynków 
istniejących dopuszcza sić zachowanie 
stanu istniejącego. 

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej i ko-
munikacji. Obowiązują nastćpujące zasady ob-
sługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

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

2. Budowa sieci i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej: 

a) wzdłuď układów komunikacyjnych, w li-
niach rozgraniczających ulic lub poza li-
niami rozgraniczającymi ulic, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych, 

b) dopuszcza sić sytuowanie urządzeĉ in-
frastruktury w pasach drogowych w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wynikających z ochrony ċrodowiska i 
uwarunkowaĉ terenowych za zgodą za-
rządcy drogi, 

c) sieć obsługująca działki budowlane po-
winna być prowadzona w maksymalnym 
stopniu po granicach własnoċci i wzdłuď 
istniejących systemów technicznego 
uzbrojenia terenu, 

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

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

3. Moďliwoċć rozbudowy lub przebudowy 
istniejących urządzeĉ nadziemnych i pod-
ziemnych uzbrojenia terenów w przypadku 
kolizji z planowanym zagospodarowaniem. 
W przypadkach kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu z urządzeniami ener-
getycznymi wnioskodawca poniesie koszty 
niezbćdnej przebudowy. 

4. Zaopatrzenie w wodć dla potrzeb bytowo - 
gospodarczych i przeciwpoďarowych w 
oparciu o wodociąg gminny poprzez budo-
wć sieci rozbiorczej i przyłączy. 

5. Uporządkowana gospodarka ċciekowa win-
na być oparta o zbiorczą sieć kanalizacji sa-
nitarnej; 

a) dopuszcza sić do czasu budowy zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej utylizacjć ċcieków w 
oparciu o szczelne zbiorniki na ċcieki i 
okresowe wywoďenie na oczyszczalnić 
ċcieków. 

6. Odprowadzenie wód opadowych z po-
wierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych 
na terenach zabudowanych poprzez lokalne 
kanalizacje deszczowe wyposaďone na wy-
lotach w urządzenia oczyszczające. Wody 
opadowe odprowadzane do odbiornika po-
winny spełniać wymagania okreċlone w 
przepisach dotyczących ochrony ċrodowi-
ska: 

1) dopuszcza sić powierzchniowe systemy 
odwadniające (urządzenia ċciekowe, ro-
wy). 

7. Zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej ċredniego i niskiego 
napićcia na warunkach technicznych usta-
lonych przez zarządcć sieci z zachowaniem 
nastćpujących warunków: 
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a) przyłącza energetyczne nn wykonać jako 
kablowe lub napowietrzne z zastosowa-
niem skrzynek złączowo - pomiarowych 
usytuowanych w linii rozgraniczającej 
ulicy, 

b) w przypadku wzrostu zapotrzebowania 
mocy lub potrzeby rezerwowego zasila-
nia odbiorców, wymagających zwićk-
szonej pewnoċci zasilania, powiązania 
projektowanej sieci z istniejącą realizo-
wać na podstawie odrćbnych projektów 
w oparciu o warunki przyłączenia wyda-
ne przez ZE wnioskodawcy. 

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

1) rozbudowa sieci telekomunikacyjnych 
zarówno w formie tradycyjnej jak i wyko-
rzystując nowe technologie, 

2) ustala sić rozwój systemów telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych przewo-
dowych i bezprzewodowych stosownie 
do wzrostu zapotrzebowania na usługi 
telekomunikacyjne i teleinformatyczne. 

9. Rozwiązanie gospodarki odpadami komu-
nalnymi w oparciu o selektywną zbiórkć 
odpadów do pojemników zlokalizowanych 
na terenie posesji oraz na terenach ogólno-
dostćpnych i wywóz na składowisko wg re-
gulacji gminnych. 

10. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywi-
dualnych i lokalnych čródeł ciepła z wyko-
rzystaniem proekologicznych noċników 
energii. 

11. Zaopatrzenie w gaz przewodowy w oparciu 
w oparciu o planowaną stacjć redukcyjno-
pomiarową Io w systemie gazociągów 
ċredniego ciċnienia na warunkach uzgod-
nionych z zarządcą sieci: 

1) sytuowanie gazociągów ċredniego ci-
ċnienia zgodnie z przepisami szczegól-
nymi, 

2) szafki gazowe winny być lokalizowane w 
linii rozgraniczającej ulicy (drogi), 

3) do czasu realizacji zbiorczego systemu 
dopuszcza sić stosowanie stałych zbior-
ników na gaz płynny. 

12. Rozbudowa, przebudowa i budowa syste-
mów komunikacyjnych winna być prowa-
dzona z zachowaniem nastćpujących wa-
runków: 

1) KDL - tereny komunikacji kołowej, ulica 
lokalna: - szerokoċć w liniach rozgrani-
czających – 12m, - ulica jednojezdniowa, 
dwupasmowa, - bezpoċrednia obsługa 
terenów przyległych. 

13. Ustala sić nastćpujące zasady zagospoda-
rowania pasów ulicznych wymienionych w 
pkt 12. 

1) zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

2) dopuszcza sić prowadzenie ċcieďek ro-
werowych i pieszych w liniach rozgrani-
czających ulicy KDL, 

3) ogrodzenie od strony ulic naleďy sytu-
ować w ustalonych planem liniach roz-
graniczających ulic lub w granicach dzia-
łek, 

4) odprowadzenie wód opadowych z pa-
sów drogowych za pomocą urządzeĉ do 
powierzchniowego odwodnienia (rowy, 
ċcieki) lub poprzez kanalizacjć deszczową 
wyposaďoną na wylotach w urządzenia 
podczyszczające. 

14. Ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
na terenach zabudowanych i projektowa-
nych do zainwestowania zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu: 

1) istniejąca zabudowa w dobrym stanie 
technicznym moďe być utrzymana, prze-
budowana, nadbudowana, rozbudowana 
(zakaz zbliďania do pasa drogowego) w 
dotychczasowych liniach zabudowy o ile 
nie powoduje zagroďenia bezpieczeĉ-
stwa ruchu. 

15. Ustala sić nastćpujące zasady parkowania: 

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

b) ustala sić nastćpujące wskačniki parkin-
gowe: 

- dla terenów usług - 3 miejsca parkin-
gowe na 100m2 powierzchni uďytko-
wej budynków, 

- dla zabudowy mieszkaniowej min.  
2 miejsca parkingowe na działce bu-
dowlanej lub 1,5 miejsca na mieszka-
nie, 

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

Rozdział 3 

Zasady zagospodarowania terenów 

i kształtowania zabudowy 

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem UMN ustala sić: 

1) funkcjć podstawową - zabudowa usługowo-
mieszkaniowa wraz z obiektami towarzyszą-
cymi; 
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2) funkcjć uzupełniającą - zabudowa gospodar-

cza oraz obiekty i urządzenia związane z funk-
cją podstawową, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu i § 7 
ust. 14, 

c) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, 

d) zachowanie powierzchni biologicznie 
czynnej nie mniejszej niď 40% powierzchni 
działki budowlanej, 

e) ograniczenie wszelkiej uciąďliwoċci pro-
wadzonej działalnoċci usługowej do gra-
nic terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny, 

f) funkcja usługowa moďe być łączona z 
funkcją mieszkaniową jako powierzchnie 
uďytkowe wbudowane, lokal uďytkowy nie 
powinien przekraczać 50% powierzchni 
uďytkowej budynku; dopuszcza sić teď re-
alizacjć funkcji usługowej w obiekcie wol-
nostojącym, 

g) zabudowa mieszkaniowa realizowana w 
formie wolnostojącej lub w formie wbu-
dowanej, 

k) dopuszcza sić sytuowanie budynków go-
spodarczych o powierzchni do 35m2 w 
granicach działki, 

h) wskačnik intensywnoċci zabudowy do 0,4, 

i) dopuszczalny poziom hałasu w ċrodowi-
sku jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, 

4) zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokoċć zabudowy miesz-
kaniowej i usługowej 2 kondygnacje  
(do 8,5m), 

b) szerokoċć elewacji frontowej budynków 
mieszkalnych i usługowych - do12m, 

b) maksymalna wysokoċć budynków gara-
ďowych i gospodarczych do 5m, 

c) geometria dachów budynków mieszkal-
nych - dachy dwu lub wielospadowe o na-
chyleniu połaci 30-45o, 

d) formy zabudowy nawiązujące do architek-
tury regionalnej i krajobrazu, 

5) zasady i warunki podziału nieruchomoċci: 

a) dopuszcza sić podziały zgodnie przepisa-
mi odrćbnymi, 

b) dopuszcza sić podziały i scalenia nieru-
chomoċci w celu powićkszenia sąsiedniej 
nieruchomoċci, regulacji granic mićdzy 
sąsiadującymi nieruchomoċciami oraz po-
szerzenia wydzielonych dróg, 

c) minimalna szerokoċć frontu działki bu-
dowlanej 20m. 

§ 9. Sposoby i terminy tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów: 

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

Rozdział 4 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 10. Stawki procentowe słuďące naliczaniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci 
spowodowane uchwaleniem niniejszego planu 
ustala sić wysokoċci 20%. 

§ 11. Na terenach objćtych ustaleniami planu 
tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bodzanów obejmującego teren wsi Kćpa 
Polska zatwierdzonego uchwałą nr 77/XI/03 Ra-
dy Gminy w Bodzanowie z dnia 30 sierpnia 
2003r. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Bodzanów. 

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

2. Uchwała podlega publikacji na stronie in-
ternetowej gminy. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów: 

Janusz Janowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 31/V/11 

Rady Gminy Bodzanów 
z dnia 24 lutego 2011r. 

 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treċć 
uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia  
projektu planu  

dla nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie Wójta 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie  
Rady Gminy 
załącznik do  

uchwały nr 31/V/11 
z dnia 24.02.2011r. 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Nie wniesiono       

Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów: 
Janusz Janowski 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 31/V/11 

Rady Gminy Bodzanów 
z dnia 24 lutego 2011r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w „Zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Bodzanów obejmującego teren wsi Kćpa Polska w obszarze dz. nr ewid. 82 we wsi 
Kćpa Polska”, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy 

Do zadaĉ własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z w/w planu naleďy przebu-
dowa i budowa dróg publicznych: ulicy lokalnej KDL, sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oċwietlenia ulic. Sposób realizacji przedmiotowych inwestycji ustala sić 
nastćpująco: 
1. wykup gruntu w celu poszerzenia w/w ulicy do wymaganych parametrów - obciąďenie gminy z tego tytułu 

kształtuje sić na obecne ceny w wysokoċci ok. 125zł. 
2. Nie przewiduje sić realizacji sieci infrastruktury technicznej i koniecznoċci angaďowania ċrodków z budďetu 

Gminy poniewaď systemy uzbrojenia terenu prowadzone są wzdłuď h układów komunikacyjnych i działka 
zaopatrzona jest w podstawowe media. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów: 
Janusz Janowski 

 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr 31/V/11 

Rady Gminy Bodzanów 
z dnia 24 lutego 2011r. 

 
Stwierdzenie zgodnoċci „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bodzanów obejmującego teren wsi Kćpa Polska w obszarze dz. nr ewid. 82 we wsi Kćpa Polska” z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami) 
stwierdza sić: 

§ 1. „Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów obejmu-
jącego teren wsi Kćpa Polska w obszarze dz. nr ewid. 82 we wsi Kćpa Polska jest zgodna z ustaleniami i nie 
narusza ustaleĉ „Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów”. 
Uzasadnienie 
Teren objćty opracowaniem Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bodzanów obejmującego teren wsi Kćpa Polska w obszarze dz. nr ewid. 82 we wsi Kćpa Polska” został okre-
ċlony w „Studium” w ramach polityki kształtowania układu osadniczego jako tereny intensyfikacji i prze-
kształceĉ istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Zgodnie z po-
wyďszym na przedmiotowym terenie ustalono moďliwoċć rozwoju funkcji usługowych i mieszkaniowych o 
parametrach okreċlonych w „Studium”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów: 
Janusz Janowski 
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