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Rozdział 6 
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej  

w latach 2011 – 2015 

§ 9. 

W latach 2011 - 2015 ŝródłem finansowania za-
sobu mieszkaniowego będą środki pochodzące z 
czynszu najmu i środki wydzielone na ten cel w 
budşecie Gminy Olszanka. 

Rozdział 7 
Wysokość wydatków w latach 2011 – 2015 

§ 10. 

W latach 2011 – 2015 nie planuje się remontów 
kapitalnych lokali mieszkalnych, ani budynków. 
Środki finansowe nişej wymienione przeznacza 
się na remonty bieşące mieszkań i budynków: 
2011 rok – 10 000zł, 2012 rok – 10 000zł, 2013 rok 
– 10 000zł, 2014 rok – 10 000zł, 2015 rok –  
10 000zł. 

Rozdział 8 
Działania mające na celu poprawę  

wykorzystania i racjonalizację gospodarowania  
mieszkaniowym zasobem gminy 

§ 11. 

Sprzedaş lokali mieszkalnych będących własno-
ścią Gminy Olszanka realizowana jest na wnio-
sek najemcy. 

Rozdział 9 
Postanowienia końcowe 

§ 12. 

Wykonanie przewidzianych w niniejszym pro-
gramie działań pozwala na skuteczne zaspoko-
jenie potrzeb mieszkańców gminy Olszanka. Na 
terenie gminy nie występuje bezdomność. Re-
alizacja planowanych prac remontowych i mo-
dernizacyjnych nie powoduje potrzeby zapew-
nienia lokali zamiennych. 

 
 
 
 

1405 

UCHWAŁA Nr 359/V/2010 

RADY MIASTA JÓZEFOWA 

z dnia 21 paŝdziernika 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa  
- zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z 
uchwałami: nr 43/V/2007 Rady Miasta Józefowa 
z dnia 15 marca 2007r. oraz nr 87/V/2007 Rady 
Miasta Józefowa z dnia 11 paŝdziernika 2007r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Józefowa, 
zatwierdzonego uchwałą nr 251/IV/2004 z dnia 
10 grudnia 2004r., po stwierdzeniu zgodności ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Józefowa, zatwierdzo-
nym uchwałą Rady Miasta Józefowa nr 
330/V/2010 z dnia 15 lipca 2010r., Rada Miasta 
Józefowa uchwala, co następuje: 

 

 

 

Rozdział 1 
Zakres regulacji 

§ 1. 

1. Uchwala się zmianę części miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Józe-
fowa – Centrum Józefowa, zwaną dalej pla-
nem. 

2. Granice obszaru planu, które oznaczono na 
rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000, 
stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do ni-
niejszej uchwały, przebiegają: 

1) północną linia rozgraniczająca ulicy Pol-
nej, 

2) wschodnia linia rozgraniczająca ulicy 
Marsz. Piłsudskiego, 

3) południowa linia rozgraniczająca ulicy 
Powstańców Warszawy, 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 42 – 7876 – Poz. 1405 
 

4) zachodnia linia rozgraniczająca ulicy 3 Ma-
ja. 

z wyłączeniem terenu ograniczonego liniami 
rozgraniczającymi ulic Kardynała Wyszyń-
skiego, ul. Piłsudskiego, ul. Sosnową i  
ul. Parkową. 

3. Załącznikami do uchwały stanowiącymi jej 
integralna część, oprócz wymienionego w  
pkt 2 są: 

1) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşy do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, stano-
wiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o: 

1) obszarze planu – naleşy przez to rozu-
mieć obszar objęty planem w granicach 
przedstawionych na rysunku planu, 

2) terenie – naleşy przez to rozumieć frag-
ment obszaru planu o określonym prze-
znaczeniu i zasadach zagospodarowania, 
wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, 

3) przeznaczeniu podstawowym – naleşy 
przez to rozumieć ustalone w planie 
przeznaczenie przewaşające na danym 
terenie, stanowiące co najmniej 60% 
powierzchni całkowitej zabudowy kaşdej 
działki budowlanej, 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niş 
podstawowe, stanowiące co najwyşej 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
kaşdej działki budowlanej, 

5) wskaŝniku intensywności zabudowy – 
naleşy przez to rozumieć iloraz sumy 
powierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji naziemnych, mierzonych w ob-
rysie zewnętrznym, wszystkich obiektów 
zlokalizowanych na danej działce budow-
lanej, do powierzchni tejşe działki, 

6) powierzchni terenu biologicznie czynnej 
– naleşy przez to rozumieć grunt rodzimy 
oraz wodę powierzchniową na terenie 
działki budowlanej, a takşe 50% sumy 
powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej niş 10m2 urzą-
dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 

na podłoşu zapewniającym im naturalną 
wegetację, 

7) wskaŝniku powierzchni biologicznie 
czynnej – naleşy przez to rozumieć po-
wierzchnię terenu biologicznie czynną na 
działce budowlanej, wyraşoną w procen-
tach w odniesieniu do powierzchni tejşe 
działki, 

8) maksymalnej powierzchni zabudowy - 
naleşy przez to rozumieć największy, 
nieprzekraczalny procent powierzchni 
działki budowlanej zajętej przez budynek 
lub budynki na niej zlokalizowane (bez 
tarasów, schodów zewnętrznych, ramp), 

9) wysokości budynku – naleşy przez to ro-
zumieć wysokość budynku liczoną od 
poziomu terenu przy najnişej połoşonym 
wejściu do budynku do górnej krawędzi 
ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, 
bądŝ jako wymiar liczony od poziomu te-
renu do najwyşej połoşonej krawędzi da-
chu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci 
dachowych; do pomiaru wysokości nie 
wlicza się nadbudówek nad dachem ta-
kich jak maszynownia dŝwigu, centrala 
wentylacyjna, klimatyzacyjna lub ko-
tłownia gazowa, kominy i anteny, 

10) inwestycjach celu publicznego - naleşy 
przez to rozumieć inwestycje w rozumie-
niu przepisów szczególnych (ustawy o 
gospodarce nieruchomościami), 

11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – 
naleşy przez to rozumieć wyznaczone na 
rysunku planu linie określające naj-
mniejszą dopuszczalną odległość ściany 
budynku od linii rozgraniczających tere-
ny o róşnym przeznaczeniu i sposobie 
zagospodarowania, 

12) obowiązujących liniach zabudowy – na-
leşy przez to rozumieć wyznaczone na 
rysunku planu linie określające obowią-
zującą odległość ściany budynku od linii 
rozgraniczających (dotyczy takşe linii za-
budowy podziemnych i napowietrznych) 
przy czym elementy takie jak balkony, 
wykusze, werandy, tarasy mogą przekra-
czać te linie nie więcej niş 0,5 metra, a 
schody zewnętrzne nie więcej niş 1m, 
dopuszcza się lokalne wycofanie frag-
mentów ściany na głębokość do 3 me-
trów, na odcinkach stanowiących łącznie 
nie więcej niş 20% jej długości. 

13) usługach – przez to rozumieć obiekty 
wolnostojące lub lokale uşytkowe wbu-
dowane, w których prowadzona jest 
działalność słuşąca zaspokajaniu potrzeb 
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ludności, nie związana z wytwarzaniem 
dóbr materialnych metodami przemy-
słowymi i nie powodującą przekroczenia 
dopuszczalnych standardów jakości śro-
dowiska poza terenem, na którym jest 
prowadzona ta działalność. 

14) zabudowie mieszkaniowej wielorodzin-
nej małogabarytowej – naleşy przez to 
zabudowę składającą się z budynków 
wolnostojących, segmentów bliŝnia-
czych bądŝ szeregowych, mieszczących 
po 2÷6 mieszkań, o kubaturze poje-
dynczego budynku lub segmentu, zbli-
şonej do kubatury budynków w zabudo-
wie jednorodzinnej - tj. rzędu 1000-
1800m3 dla 1 budynku wolnostojącego 
lub 1 segmentu w zabudowie bliŝniaczej 
bądŝ szeregowej; 

15) funkcjach chronionych – naleşy przez to 
rozumieć obiekty wielogodzinnego lub 
stałego pobytu dzieci i młodzieşy, osób 
chorych, osób starszych w szczególności 
tj. szkoły stopnia podstawowego i przed-
szkola, szpitale, şłobki, domy dziecka, 
domy opieki itp., 

16) miejscach i terenach publicznych – nale-
şy przez to rozumieć istniejący lub pro-
jektowany w ramach planu system prze-
strzeni ogólnodostępnych dla wszystkich 
uşytkowników obszaru objętego planem, 
na których będą realizowane inwestycje 
celu publicznego, lub inwestycje związa-
ne z realizacją zadań własnych gminy, 
słuşące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, wymagające pozyskania do 
zasobów gruntowych gminy, 

17) ogólnodostępnym pasaşu śródmiejskim 
- naleşy przez to rozumieć śródmiejski 
ciąg spacerowy zapewniający komunika-
cję pieszą pomiędzy terenami, w całości 
lub częściowo zadaszony z towarzyszą-
cymi mu bezpośrednio usługami wypo-
saşony w zaaranşowane posadzki, małą 
architekturę (siedziska, donice, elementy 
wodne) oraz niską i wysoką zieleń, po-
siadający przynajmniej jeden wspólny 
element wykończenia architektonicznego 
na całej długości, uşytkowany publiczne 
w godzinach dziennych, którego za-
mknięcie w celach bezpieczeństwa moş-
liwe jest wyłącznie w godzinach noc-
nych, 

18) akcencie plastycznym – naleşy przez to 
rozumieć element wyróşniający się w 
przestrzeni form taki jak rzeŝba, pomnik, 
fontanna, 

19) detalu architektonicznym – naleşy przez 
to rozumieć element konstrukcyjny, 
osłonowy, ozdobny mający wpływ na ar-
tystyczne kształtowanie obiektu budow-
lanego lub zagospodarowania terenu, 

20) nośniku reklamowym – naleşy przez to 
rozumieć obiekt składający się z kon-
strukcji nośnej oraz urządzenia reklamo-
wego (np. tablicy), którego wiodącą 
funkcją jest prezentacja reklam; 

21) reklamie – naleşy przez to rozumieć po-
wiadamianie w jakiejkolwiek wizualnej 
formie i przy wykorzystaniu nośnika re-
klamy o towarach i usługach, 

22) szyldzie – naleşy przez to rozumieć ze-
wnętrzne oznaczenie stałego miejsca 
wykonywania przez przedsiębiorcę dzia-
łalności gospodarczej, zawierające ozna-
czenie przedsiębiorcy – firmę lub nazwę 
przedsiębiorcy ze wskazaniem formy 
prawnej, a w przypadku osoby fizycznej 
– imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz na-
zwę, pod którą wykonuje działalność go-
spodarczą oraz zwięzłe określenie 
przedmiotu wykonywanej działalności 
gospodarczej; 

23) szyldzie reklamowym – naleşy przez to 
rozumieć rodzaj szyldu, umieszczanego 
nad witryną lub wejściem do loka-
lu/miejsca prowadzenia działalności go-
spodarczej, zawierającego grafikę infor-
macyjno – reklamową określającą nazwę 
i charakter prowadzonej działalności; 

24) zwiastunie szyldu – naleşy przez to ro-
zumieć zewnętrzne oznaczenie stałego 
miejsca wykonywania przez przedsię-
biorcę działalności gospodarczej, nie 
umieszczane na nieruchomości, na której 
ta działalność jest wykonywana. Zwia-
stun szyldu zawiera informację kierującą 
do siedziby firmy zlokalizowanej nie da-
lej niş 100 m (liczone wzdłuş drogi doj-
ścia). Maksymalna wielkość zwiastuna 
nie moşe przekraczać wielkości city-light 
postera (za wyjątkiem indywidualnie 
projektowanych pylonów). 

25) bilansie miejsc parkingowych – naleşy 
przez to rozumieć liczbę potrzebnych 
miejsc parkingowych dla pokrycia po-
trzeb w tym zakresie wynikających z 
przeznaczenia terenu i charakterystycz-
nych wskaŝników jego zagospodarowa-
nia w tym zabudowy, liczona w odnie-
sieniu dla danej działki budowlanej, te-
renu, kilku terenów lub całego obszaru 
planu, 
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26) zielonych szpalerach – naleşy przez to 
rozumieć szereg nasadzeń zielenią wy-
soką i średnią, tworzących wizualnie ciąg 
drzew lub krzewów, 

2. W odniesieniu do innych określeń uşytych w 
planie, a nieujęte w niniejszym paragrafie na-
leşy stosować definicje zgodne z obowiązują-
cymi przepisami, aktami prawnymi, ze słow-
nikiem języka polskiego. 

§ 3. 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi jego ustaleniami: 

1) granica obszaru planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o odmien-
nym przeznaczeniu lub róşnym sposobie 
zagospodarowania, 

3) obowiązujące linie zabudowy, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) pierzeje ciągłe z nakazem lokalizacji 
usług handlu w kondygnacji parteru, 

6) strefa ochrony zadrzewień, 

7) strefa uzupełnień zadrzewień, 

8) obiekt zabytkowy chroniony ustaleniami 
planu, 

9) droga główna, 

10) droga zbiorcza, 

11) droga lokalna, 

12) droga dojazdowa, 

13) teren komunikacji pieszo – jezdnej, 

14) istniejące drzewa o wybitnych walorach 
przyrodniczo – krajobrazowych – do za-
chowania, 

15) przejście w drugim poziomie (bezkolizyj-
ne), 

16) rejon lokalizacji akcentów plastycznych, 

17) nakaz urządzenie szpaleru zieleni wyso-
kiej, 

18) ogólnodostępny pasaş śródmiejski, 

19) ogólnodostępne place, skwery, ciągi 
komunikacyjne przeznaczone dla ruchu 
pieszo – rowerowego. 

2. Następujące oznaczenie graficzne na rysunku 
planu, niewymienione w ust. 1, mają charak-
ter postulatywny lub informacyjny: 

1) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru 
zabytków, 

2) komunikacja wewnętrzna. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

§ 4. 

1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospoda-
rowania terenów wydzielonych za pomocą 
linii rozgraniczających a rysunku planu i 
oznaczonych symbolem literowym oraz ko-
lejnym numerem, 

2. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczo-
nych następującymi symbolami: 

1) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

3) MN/MWm - tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
małogabartowej, 

4) U - tereny usług, 

5) U/MN - tereny usług i zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, 

6) U/MWm - tereny usług i zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej małoga-
barytowej, 

7) U/MW - teren usług i zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, 

8) UZP - teren usług kultury z zielenią towa-
rzyszącą, 

9) IE - tereny urządzeń i obiektów elektro-
energetycznych, 

10) IK - teren urządzeń i obiektów kanalizacji 
sanitarnej, 

11) KD-G - droga główna, 

12) KD-Z - droga zbiorcza, 

13) KD-L - droga lokalna, 

14) KD-D - droga dojazdowa, 

15) KPJ - teren komunikacji pieszo – jezdnej. 

3. Na całym obszarze objętym planem wyklucza 
się lokalizację usług uciąşliwych, w szczegól-
ności stacji paliw, stacji telefonii komórko-
wej, 

4. W terenach oznaczonych symbolem KD-G, 
KD-Z, KD-L, KD-D oraz w terenach 2.U, 3.U 
ustala się lokalizację inwestycji celu publicz-
nego. 

§ 5. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego oraz parametry i wskaŝniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
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1) ustala się wysokość zabudowy zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi dla poszczegól-
nych terenów, 

2) ustala się wielkość powierzchni biologicznie 
czynnej dla działki budowlanej połoşonej w 
terenach oznaczonych symbolem: 

a) MN, MW, U/MWm, U/MN w strefie za-
drzewień lub objętej nią w ponad 30% - 
min. 70%, 

b) MN, MW, U/MWm poza strefą zadrzewień 
lub objętej nią co najwyşej w 30% - min. 
50%, 

c) U/MN poza strefą zadrzewień lub objętej 
nią co najwyşej w 30% - min. 40%, 

d) MN/MWm - min. 40%, 

e) U, U/MW - min. 30%, 

3) ustala się wielkość powierzchni zabudowy 
dla działki budowlanej połoşonej w terenach 
oznaczonych symbolem: 

a) MN, MW, U/MWm, U/MNw strefie za-
drzewień lub objętej nią w ponad 30% - 
max. 25%, 

b) MN, MW, U/MWm poza strefą zadrzewień 
lub objętej nią co najwyşej w 30% - max. 
40%, 

c) U/MN poza strefą zadrzewień lub objętej 
nią co najwyşej w 30% - max. 50%, 

d) MN/MWm - max. 40%, 

e) U, U/MW max. 60%, 

4) ustala się wskaŝnik intensywności zabudowy 
dla działki budowlanej połoşonej w terenach 
oznaczonych symbolem: 

a) MN, MW, U/MWm, U/MN w strefie za-
drzewień lub objętej nią w ponad 30% - 
0,6, 

b) MN, MW, U/MWm poza strefą zadrzewień 
lub objętej nią co najwyşej w 30% - 0,9, 

c) U/MN poza strefą zadrzewień lub objętej 
nią co najwyşej w 30% - 1,5 

d) MN/MWm - 1,5, 

e) U, U/MW - 1,8, 

5) ustala się minimalne wielkości działek bu-
dowlanych (z zastrzeşeniem wyjątków wyni-
kających z ustaleń szczegółowych) połoşo-
nych w terenach oznaczonych symbolem: 

a) MN, MW, U/MWm, MN/MWm, U/MN w 
strefie zadrzewień lub objętej nią w ponad 
30% - 1200m2, 

b) MN, MW, U/MWm, MN/MWm, U/MN poza 
strefą zadrzewień lub objętej nią co naj-
wyşej w 30% - 600m2, 

c) U, U/MW - 1000m2, 

6) ustala się usytuowanie budynków w obrębie 
terenów tak by nie przekraczały wyznaczo-
nych na rysunku planu linii zabudowy; w 
przypadku istniejących obiektów przekracza-
jących linie zabudowy dopuszcza się wyłącz-
ne remonty bez prawa rozbudowy i nadbu-
dowy poza linie zabudowy, 

7) w zakresie sposobu kształtowania i sytuowa-
nia zabudowy: 

a) dopuszcza się sytuowanie na działce bu-
dowlanej w terenach oznaczonych symbo-
lem MN i U/MN maksymalnie dwóch bu-
dynków: budynku funkcji podstawowej i 
budynku towarzyszącego np. gospo-
darczego, usługowego z zachowaniem na-
stępujących zasad: 

 budynek towarzyszący moşe mieć po-
wierzchnię zabudowy nie większą niş 
20% powierzchni zabudowy budynku 
funkcji podstawowej zlokalizowanego 
na tej samej działce budowlanej, 

 maksymalna wysokość budynku towa-
rzyszącego wynosi 5m, 

 budynek towarzyszący powinien przy-
budowany lub w inny sposób powią-
zany architektonicznie z budynkiem 
funkcji podstawowej, 

b) ustala się stosowanie następujących form 
dachów spadzistych: 

 dwuspadowe proste, o spadkach połaci 
pomiędzy od 20˚do 40˚; 

 dwuspadowymi naczółkowe lub półsz-
czytowe o spadkach połaci pomiędzy 
35˚do 45˚, 

 czterospadowe o spadkach połaci po-
między 20˚do 30˚, 

c) ustala się krycie dachów spadzistych z za-
stosowaniem dachówki ceramicznej lub 
rozwiązań wiernie imitujących jej wygląd 
(w zakresie formy i koloru) w następują-
cych kolorach: grafitowy, ciemnobrązowy, 
ceglasty, dopuszcza się stosowanie da-
chów płaskich (stropodachów), 

d) ustala się wykończenie elewacji w tynku w 
kolorze białym, jasnym szarym, zielonym, 
jasnym beşowym i jasnym brązowym, z 
dopuszczeniem stosowania szkła, drewna, 
cegły licowej lub kamienia w wykończeniu 
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elewacji, zakazuje się stosowania elewacji 
z tworzyw sztucznych (np. typu siding), 

e) ustala się w obszarze planu nakaz kształ-
towania zabudowy z zastosowaniem roz-
wiązań architektonicznych (bryły, detalu, 
rozwiązań materiałowych itd) nawiązują-
cych do cech stylu charakterystycznej za-
budowy pasma Wawer-Józefów-Otwock 
potocznie określanego nazwą „Świder – 
Majer”, w szczególności poprzez: 

 stosowanie prostych form zabudowy 
na rzucie prostokąta, o poszczególnych 
elewacjach komponowanych na zasa-
dzie symetrii, krytych dachami z wy-
eksponowanym detalem architekto-
nicznym ich konstrukcji, 

 komponowanie podziałów stolarki 
okiennej w układzie pionowym z do-
puszczeniem łączenia poszczególnych 
elementów w pasma przeszkleń. 

 konstruowanie bryły obiektu na zasa-
dzie addycyjności tzn. poprzez powięk-
szenie bryły o elementy takie jak: fa-
cjatki, lukarny, przeszklone werandy, 
tarasy, wieşe itp. lub poprzez zestawia-
nie kilku brył o zblişonej formie, 

 stosowanie detalu architektonicznego 
w postaci drewnianych balustrad 
schodów lub tarasów, balkonów, 
drewnianych okładzin zewnętrznych na 
całych elewacjach lub częściowo np. w 
pasach podokapowych, jako wykoń-
czenie zewnętrzne szczytów, facjat, lu-
karn, ryzalitów, werand, wieş i innych 
elementach artykulacji bryły podsta-
wowej z podkreślaniem na elewacjach 
przebiegu stropów, 

 stosowanie dachówki ceramicznej, 
gontów, blachy płaskiej w kolorze grafi-
towym na dachach o spadkach powy-
şej 35˚, a na dachach o spadkach 
mniejszych stosowanie pokryć z papy 
lub blachy w kolorze grafitowym lub 
naturalnym, 

8) w zakresie kształtowania ogrodzeń: 

a) dopuszcza się realizację ogrodzeń na po-
szczególnych terenach wydzielonych w 
planie liniami rozgraniczającymi nie do-
puszcza się stosowania ogrodzeń we-
wnętrznych w obrębie terenów KPJ, tere-
nów dróg publicznych KD oraz w terenach 
4.U, 5.U, 1.UZP za wyjątkiem urządzeń 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu takich 
jak barierki ochronne, wygrodzenie pasa 
wewnętrznego, 

b) nie uwaşa się za ogrodzenia obiektów ma-
łej architektury takich jak pachołki, słupki, 
pojemniki z zielenią, wydzielenia tymcza-
sowych ogródków kawiarnianych, tere-
nów zabaw dla dzieci, trawników, 

c) ustala się całkowitą maksymalną wyso-
kość ogrodzenia 1,8m, 

d) zakazuje się realizacji podmurówek w stre-
fie zadrzewień i w bezpośrednim sąsiedz-
twie drzew, w takich przypadkach dopusz-
cza się wyłącznie punktowe fundamento-
wanie konstrukcji ogrodzenia, 

e) ustala się realizację ogrodzeń aşurowych, 
zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych 
oraz ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych, 

9) w zakresie zasad rozmieszczania i kształto-
wania reklam oraz znaków informacyjno – 
plastycznych tj. szyldów, szyldów reklamo-
wych, zwiastunów szyldów (z wyłączeniem 
miejskiego systemu informacji MSI): 

a) na obszarze planu zakazuje się rozmiesz-
czania reklam o powierzchni większej niş 
3m2 i wysokości z konstrukcją max. 2m 
(nie dotyczy słupów ogłoszeniowych) przy 
czym powierzchni reklam dwustronnych 
oraz zmiennych nie sumuje się, 

b) na całym obszarze planu dopuszcza się in-
stalowanie szyldów, szyldów reklamo-
wych, zwiastunów szyldów o powierzchni 
kaşdorazowo nie większej niş 1m2, ustala 
się nakaz ich wkomponowania w ogro-
dzenie lub w elewację parteru budynku 
przy czym nie mogą przesłaniać charakte-
rystycznych detali architektonicznych bu-
dynku, 

c) dopuszcza się umieszczanie wolnostoją-
cych nośników reklamowych i znaków in-
formacyjno – plastycznych (szyldów, szyl-
dów reklamowych, zwiastunów szyldów) 
w sposób nie powodujący utrudnień w 
komunikacji pieszej i kołowej, 

d) zakazuje się umieszczanie nośników re-
klamowych i reklam: 

 w odległości mniejszej niş 50m od 
drzew o wybitnych walorach przyrod-
niczo- krajobrazowych oznaczonych na 
rysunku planu, 

 w terenach UZP, MN, IE, MW, 

 w miejscach i w sposób zastrzeşony dla 
znaków drogowych lub w sposób 
utrudniający ich odczytanie; 
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 w miejscach i w sposób zastrzeşony dla 
oznakowania miejskiego systemu in-
formacji lub w sposób utrudniający je-
go odczytanie, 

 na drzewach; 

 na budowlach o funkcji barier dŝwięko-
chłonnych, 

 na wiaduktach i kładkach, 

 w sposób ograniczający widoczność z 
kamer wizyjnych systemu monitoringu 
miejskiego, 

 na budowlach i urządzeniach infra-
struktury technicznej, takich jak: wy-
grodzenia i barierki zabezpieczające, 
elektroenergetyczne i telekomunikacyj-
ne szafki kontrolne, słupy trakcji elek-
trycznych, stacje transformatorowe, 
czerpnie i wyrzutnie powietrza urzą-
dzeń wentylacyjnych; 

e) ustala się minimalne odległości między 
wolnostojącymi nośnikami reklam i re-
klamami, które nie tworzą zorganizowa-
nych zespołów oraz usytuowane są po tej 
samej stronie drogi: 

 minimum 20m pomiędzy reklamami 
oraz słupami ogłoszeniowymi; 

f) ustala się minimalne odległości między 
wolnostojącymi nośnikami reklamy i re-
klamami, a innymi obiektami: 

 minimum 50m od pomników i miejsc 
pamięci; 

 minimum 20m od znaków drogowych i 
znaków miejskiego systemu informacji 
(po tej samej stronie drogi); 

 minimum 2,5 metra od krawęşników 
jezdni; a ponadto dla wszystkich nośni-
ków minimum 120cm od oznakowania 
miejskiego systemu informacji na tej 
samej płaszczyŝnie ścian budynków; 

g) ustala się w pasach drogi minimalne od-
ległości usytuowania nośników reklam i 
informacji wizualnej od skrzyşowań (licząc 
od linii zatrzymania): 

 minimum 20m dla reklam oraz słupów 
ogłoszeniowych. 

§ 6. 

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) ustala się, şe wszelka działalność produkcyj-
na i usługowa nie moşe powodować szko-
dliwego oddziaływania na środowisko poza 

terenem, na którym jest prowadzona oraz nie 
moşe ograniczać funkcjonowania istniejące-
go i realizacji nowego zainwestowania zgod-
nego z podstawowym przeznaczeniem tere-
nu. 

2) w noworealizowanej zabudowie nie dopusz-
cza się stosowania paliw stałych w celach 
grzewczych, takich jak węgiel lub koks. 

3) ustala się obowiązek zachowania i ochrony 
drzew o wybitnych walorach przyrodniczo - 
krajobrazowych oznaczonych na rysunku 
planu, 

4) ustala się obowiązek urządzenia szpalerów 
zieleni wysokiej w miejscach wyznaczonych 
na rysunku planu, 

5) na terenach (działkach) objętych w całości 
lub fragmentarycznie strefami ochrony za-
drzewień, lub strefami uzupełnień zadrzewień 
wyznaczonymi na rysunku planu obowiązują 
ustalenia zawarte w § 10 

6) dla poszczególnych terenów ustala się mini-
malny wskaŝnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szcze-
gółowymi, 

7) w zakresie ochrony przed hałasem i określe-
nia standardu akustycznego: 

a) ustala się, şe dopuszczalny poziom hałasu: 

 dla terenów oznaczonych symbolem 
MN, MW, MN/MWm nie moşe przekra-
czać wielkości wynikających z przepi-
sów szczególnych dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszka-
niową, 

 dla terenu oznaczonego symbolem 2U 
nie moşe przekraczać wielkości wynika-
jących z przepisów szczególnych dla te-
renów przeznaczonych pod budynki 
związane ze stałym lub czasowym po-
bytem dzieci i młodzieşy, 

 dla terenów oznaczonych symbolem 
U/MWm, U/MN, U/MW nie moşe prze-
kraczać wielkości wynikających z prze-
pisów szczególnych dla terenów prze-
znaczonych na cele mieszkaniowo- 
usługowe. 

§ 7. 

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego: 

1) ustala się ochronę konserwatorską wskaza-
nych na rysunku planu obiektów zabytko-
wych tj.: 

a) budynku mieszkalnego przy ul. Kard. Wy-
szyńskiego 2, 
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b) budynku mieszkalnego przy ul. Kard. Wy-
szyńskiego 11, 

c) budynku mieszkalnego przy ul. Kard. Wy-
szyńskiego 28, 

d) budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 11, 

e) budynku mieszkalnego przy ul. 3 Ma-
ja 103, 

f) budynku mieszkalnego przy ul. 3 Ma-
ja 111, 

g) budynku mieszkalnego przy ul. Sosno-
wej 19, 

h) budynku mieszkalnego przy ul. Piłsud-
skiego112, 

i) budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 5A, 

j) budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 5C, 

k) budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 8, 

l) budynku mieszkalnego przy ul. Le-
śnej 14A, 

2) w odniesieniu do obiektów wymienionych w 
pkt 1 obowiązuje wymóg uzgodnienia z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków w try-
bie wynikającym z przepisów szczególnych 
prac konserwatorskich, restauratorskich, ro-
bót budowlanych oraz innych działań mogą-
cych mieć wpływ na wygląd obiektu w tym 
na zachowanie elementów jego historyczne-
go wystroju i wyposaşenia. 

§ 8. 

W zakresie zasad i wymagań wynikających z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) ustala się, şe tereny oznaczone symbolem: 
KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, oraz tereny 2.U i 3.U 
są przeznaczone pod inwestycje celu publicz-
nego, 

2) ustala się, şe miejscami i terenami publicz-
nymi w obszarze planu są tereny wymienio-
ne w pkt 1, tereny oznaczone symbolem KPJ 
oraz teren oznaczony symbolem UZP, 

3) w obrębie miejsc i terenów publicznych 
obowiązuje: 

a) nakaz stosowania jednakowych powta-
rzalnych elementów małej architektury ta-
kich jak: ławki, latarnie, barierki, wiaty 
przystankowe itp.; 

b) nakaz stosowania jednego typu kiosków i 
ewentualnych sezonowych stoisk handlo-
wo usługowych, o powierzchni zabudowy 
jednych i drugich nie większej niş 12m2; 

c) zakaz grodzenia wyznaczonych miejsc i te-
renów publicznych, a na terenach do nich 

przylegających nakaz stosowania ogro-
dzeń o wysokości od 1,5m do 1,8m, tej 
samej wysokości podmurówki, wykona-
nych z tych samych materiałów i o jedna-
kowej kolorystyce, 

4) na terenach stanowiących miejsca i tereny 
publiczne: 

a) nakazuje się rozgraniczenie ruchu piesze-
go i kołowego w terenach dróg publicz-
nych, 

b) nakazuje się stosowanie w obrębie jedne-
go terenu powtarzalnych elementów wy-
posaşenia (ławki, oświetlenie, ogrodzenia, 
wiaty przystankowe, barierki itp.), 

c) nakazuje się wyposaşenie w zaprojekto-
waną zieleń wysoką, średnią i niską, 
chodniki (ścieşki) i obiekty małej architek-
tury, 

d) ustala się nakaz dostosowania zagospoda-
rowania do potrzeb osób niepełnospraw-
nych w szczególności poprzez realizację 
następujących zasad: 

 chodniki oraz inne powierzchnie 
utwardzone przeznaczone do ruchu 
pieszych powinny posiadać nawierzch-
nię równą, nie-śliską, twardą i stabilną; 
na chodnikach naleşy zachować pasy 
wolne od przeszkód wyłącznie dla ru-
chu pieszych o szerokości nie mniejszej 
niş 1,5m, a na ulicach dojazdowych i 
dojazdach o szerokości nie mniejszej 
niş 1m; w rejonach przejść dla pieszych 
jezdnie powinny posiadać nawierzch-
nię równą, nie-śliską, twardą i stabilną, 

 w miejscach przejść dla pieszych nale-
şy stosować krawęşniki opuszczone 
(wtopione) na całej szerokości przejścia 
oraz chodnik łagodną rampą obnişony 
do poziomu jezdni, tak aby umoşliwić 
zjazd i wjazd na chodnik osobie poru-
szającej się na wózku; to samo dotyczy 
rejonów skrzyşowań ulic gdzie nie wy-
znaczono przejść dla pieszych, 

 przejścia z sygnalizacją świetlną po-
winny być wyposaşone równieş w sy-
gnalizację dŝwiękową, 

 na chodnikach przy przejściach dla pie-
szych naleşy stosować pas nawierzchni 
o wyróşniającej się fakturze wyczuwal-
nej dla osób z dysfunkcją wzroku, 

 naleşy dostosować meble uliczne i ma-
łą architekturę (ławki, wiaty, tablice i 
słupy informacyjne) dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a ich lokalizacja 
nie powinna kolidować z pasami dla 
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ruchu pieszego i zapewniać przejazd 
wózka inwalidzkiego; miejsca do wy-
poczynku (ławki) naleşy lokalizować w 
przy przystankach autobusowych i 
tramwajowych oraz przy chodnikach, 
obok ławki naleşy przewidzieć miejsce 
do zatrzymania się osoby poruszającej 
się na wózku, 

 naleşy wyraŝnie oznakować przystanki 
komunikacji publicznej i wyposaşyć je 
w informację o rozkładzie jazdy, dosto-
sowaną do osób słabo widzących oraz 
umieszczonych na wysokości dostęp-
nej dla osób poruszających się na wóz-
kach, 

 naleşy stosować krawęşniki opuszczo-
ne w miejscach postojowych wskaza-
nych dla osób niepełnosprawnych w 
liniach rozgraniczających ulic, 

5) w obrębie miejsc i terenów publicznych poło-
şonych w obrębie terenów ograniczonych ul. 
Wyszyńskiego Świderską, Polną i Piłsudskie-
go ustala się ponadto: 

a) nakaz stosowania jednego typu kiosków i 
ewentualnych sezonowych stoisk handlo-
wo-usługowych, o powierzchni zabudowy 
jednych i drugich nie większej niş 12m2; 

b) nakaz stosowania „szlachetnych” materia-
łów na nawierzchnie utwardzone (np. 
kostki kamiennej, płyt kamiennych, wyso-
kiej jakości bruków i płyt betonowych fak-
turą, kolorystyką i formą zblişonych do 
wyglądu nawierzchni z materiałów natu-
ralnych itp.); 

c) nakaz nadania oprawy projektowanej i 
przewidzianej do zachowania zieleni – po-
przez wydzielenie i urządzenie trawników, 
wprowadzenie elementów małej architek-
tury (np. murków, pergol) itp.. 

d) ustala się zgodnie z rysunkiem planu rejon 
lokalizacji akcentów plastycznych w for-
mie fontanny, rzeŝby itp. dostosowanych 
do skali i charakteru projektowanego wnę-
trza urbanistycznego. 

§ 9. 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości: 

1) nie wyznacza się terenów wymagających 
procedury scaleń i podziałów nieruchomości, 

2) ustala się minimalne powierzchnie działek 
budowlanych zgodnie z zapisami zawartymi 
w § 5 pkt 5 i ustaleniami szczegółowymi, 

3) nie ustala się minimalnej wielkości działki 
budowlanej pod realizację urządzeń (i zabu-

dowy) infrastruktury technicznej i komunika-
cyjnej, 

4) dopuszcza się wydzielenie działek mniejszych 
niş te, o których mowa w pkt 2 jedynie w celu 
powiększenia nieruchomości sąsiedniej, 

5) ustala się kąt połoşenia granic pomiędzy no-
wo wydzielanymi działkami w stosunku do 
granicy z drogą publiczną lub drogami we-
wnętrznymi w przedziale 90st – 110st, 

6) przy podziałach terenu na działki naleşy za-
chować wartości uşytkowe zgodnie z prze-
znaczeniem przewidzianym w niniejszym 
planie dla wszystkich fragmentów terenów 
pozostałych po podziale. 

§ 10. 

W zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeń w ich uşytko-
waniu, w tym zakazu zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizacji funkcji chronionych w 
terenach 1.U/MN, 2.U/MN, 3.U/MN, 4.U, 5.U, 
6.U, 1.UZP tzn. połoşonych w pasie o szero-
kości 200 metrów od osi linii kolejowej, 

2) w terenach o których mowa w pkt 1 nakazuje 
się stosowanie w nowych budynkach miesz-
kalnych rozwiązań chroniących przed ewen-
tualnym ponadnormatywnym hałasem od li-
nii kolejowej – takich jak fundamentowanie 
eliminujące przenoszenie drgań, dŝwiękosz-
czelna stolarka okienna i drzwiowa, 

3) ustala się strefy ochrony zadrzewień, w któ-
rych obowiązuje: 

a) sporządzenie oraz dołączenie do projektu 
budowlanego i do projektu podziału geo-
dezyjnego inwentaryzacji istniejącego 
drzewostanu z pokazaniem zasięgów ko-
ron drzew, pozwalającej między innymi na 
określenie faktycznego procentu po-
wierzchni terenu (działki) objętej strefą za-
drzewienia; 

b) takie sytuowanie projektowanej zabudo-
wy, które eliminowałoby lub maksymalnie 
ograniczało wycinkę drzew; 

c) zachowanie wskaŝników określających 
minimalną powierzchnię biologicznie 
czynną działki budowlanej oraz minimalną 
wielkość nowotworzonej działki z przezna-
czeniem pod zabudowę zgodnie z warto-
ściami podanymi w ustaleniach szczegó-
łowych dla terenów, 

4) ustala się strefy uzupełnień zadrzewień, w 
których obowiązuje: 

a) nakaz zachowania występujących zadrze-
wień wysokich, 
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b) uwzględnienie w projekcie zagospodaro-
wania terenu stanowiącym cześć projektu 
budowlanego wymogu dosadzeń drzew 
wysokich tak, aby przewidywany zasięg 
ich koron pokrywał co najmniej 30% po-
wierzchni działki budowlanej. 

§ 11. 

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się, şe: 

1) podstawowy układ drogowo – uliczny sta-
nowią ulice główne, zbiorcze, lokalne i do-
jazdowe wyznaczone liniami rozgranicza-
jącymi na rysunku planu, 

2) dla ulic głównych i zbiorczych dopuszcza 
się skrzyşowania, wloty i wjazdy wyłącznie 
w miejscach wyznaczonych na rysunku 
planu, 

3) ustala się szerokości dla nowo wydziela-
nych i modernizowanych terenów dróg 
publicznych oznaczonych na rysunku pla-
nu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, 

2. W zakresie zasad parkowania: 

1) ustala się następujące wymogi wskaŝniki 
parkingowe dla przyszłej lub rozbudowy-
wanej zabudowy jak równieş w przypadku 
zmiany sposobu uşytkowania, funkcji za-
budowy istniejącej: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej - min. 2 m.p. na 1 dom lub seg-
ment, 

b) wielorodzinnej i wielorodzinnej mało-
gabarytowej – min. 1,2 m.p. na  
1 mieszkanie, 

2) zabudowy usługowej – min. 30m. p. na 
1000m2 powierzchni uşytkowej, 

3) w przypadku zabudowy istniejącej, która 
uzyskała pozwolenie na budowę przed 
dniem wejścia w şycie niniejszego planu 
nie ustala się wymogu zapewnienia mini-
malnej ilości miejsc parkingowych, 

4) potrzeby w zakresie parkowania inwesto-
rzy i właściciele posesji zapewniają na te-
renach działki budowlanej, w liczbie wyni-
kającej z ustalonych wskaŝników dla ob-
szaru; w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza się przeprowadzanie bilansu 
miejsc parkingowych na terenie posesji i 
w parkingach zlokalizowanych w obrębie 
drogi publicznej, przy której posesja jest 
zlokalizowana, w takim przypadku ko-
nieczne jest uzyskanie zgody właściwego 
zarządcy drogi, 

5) we wskazanych w tekście planu terenach, 
wydzielanie nowych działek i lokalizacja 
na nich nowej zabudowy (przebudowy) 
moşliwe będzie po wykonaniu bilansu 
miejsc parkingowych dla tego terenu i 
wykazaniu, şe zastosowane rozwiązania 
nie pogorszą warunków parkowania tzn. 
co najmniej nie zmniejszą dotychczasowej 
ilości miejsc parkingowych. 

§ 12. 

W zakresie sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i uşytkowania 
terenów: 

1) do czasu realizacji przeznaczenia docelowego 
określonego w planie dopuszcza się: 

a) utrzymanie dotychczasowego uşytkowa-
nia i zagospodarowania działki budowla-
nej bez prawa rozbudowy, nadbudowy 
istniejących na niej obiektów lub ich czę-
ści, których funkcja jest niezgodna z prze-
znaczeniem terenu, 

b) urządzenie terenowych obiektów rekre-
acyjno – sportowych ogólnodostępnych 
wyposaşonych w urządzenia sportowe z 
towarzyszącymi kubaturowymi obiektami 
sanitarno – gospodarczymi nie związany-
mi trwale z gruntem, 

2) w odniesieniu do całości lub części budynku 
będącego poza liniami zabudowy, wprowa-
dza się zakaz jego rozbudowy w kierunku ko-
lizji z liniami zabudowy, dopuszcza się wy-
łącznie jego remont, przebudowę i nadbu-
dowę. 

§ 13. 

Szczegółowe zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury: 

1) w zakresie urządzeń inşynieryjnych ustala się: 

a) utrzymanie w nowo projektowanych uli-
cach rezerwy zabezpieczającej moşliwość 
budowy wodociągu rozbiorczego, gazo-
ciągu rozbiorczego, kanalizacji sanitarnej, 
sieci elektroenergetycznych SN i nn (ka-
blowych lub napowietrznych), stacji trans-
formatorowych (słupowych) oraz kanali-
zacji telefonicznej, 

b) ustala się jako zasadę prowadzenie prze-
wodów miejskiej sieci infrastruktury tech-
nicznej w liniach rozgraniczających ulic i 
ciągów pieszo-jezdnych, 

c) pełne uzbrojenie inşynieryjne działek bu-
dowlanych w zakresie podanym w pkt a), 

d) budowę urządzeń inşynieryjnych w liniach 
rozgraniczających dróg, ulic, ciągów pie-
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szych i pieszo-jezdnych w uzgodnieniu z 
odpowiednim zarządcą elementu układu 
komunikacyjnego i w oparciu o odrębne 
przepisy, 

e) w pasach ulicznych i drogowych, których 
szerokość w liniach rozgraniczających jest 
wystarczająca, plan ustala wprowadzenie 
oświetlenia ulicznego, 

f) w przypadkach uzasadnionych istniejącym 
zagospodarowaniem lub przepisami 
szczególnymi (np. dotyczącymi dróg pu-
blicznych) dopuszcza się realizację sieci, o 
których mowa w pkt a), poza liniami roz-
graniczającymi, a w szczególności dotyczy 
to terenów komunikacji pieszo - jezdnej 
KPJ i terenów komunikacji wewnętrznej 
KDW, 

g) na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonych symbolem 
MN szafki gazowe i elektroenergetyczne 
naleşy umieszczać w linii ogrodzeń, przy 
czym powinny się one otwierać na ze-
wnątrz (na ulicę), 

h) na pozostałych terenach, nie wymienio-
nych w ust. 3, szafki gazowe i energetycz-
ne naleşy umieszczać w miejscach uzgod-
nionych z zarządzającymi sieciami gazową 
i elektroenergetyczną. 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę obszaru 
objętego planem z wodociągu miejskiego, 
zasilanego z istniejącego miejskiego ujęcia 
wody przy ul. Drogowców, 

b) ustala się zasadę zaopatrywania w wodę z 
wodociągu miejskiego wszystkich miesz-
kańców i uşytkowników na obszarze obję-
tym planem, 

c) ustala się rozprowadzenie wody do po-
szczególnych odbiorców na obszarze obję-
tym planem poprzez sieć rozdzielczą zasi-
laną z istniejących magistral wodociągo-
wych Ø 300mm w ul. Wodociągowej i ul. 
Kard. Wyszyńskiego oraz Ø 225mm w  
ul. 3 Maja, 

d) ustala się rozbudowę istniejącej rozdziel-
czej sieci wodociągowej na obszarze obję-
tym planem poprzez budowę przewodów 
w ulicach Marsz. Piłsudskiego, Długiej, Le-
śnej, Świderskiej i Sosnowej, 

e) dopuszcza się utrzymanie istniejących in-
dywidualnych ujęć (studni przydomo-
wych) jako ŝródła wody dla potrzeb go-
spodarczych. 

3) w zakresie odprowadzania ścieków i wód 
opadowych: 

a) ustala się odprowadzanie ścieków sani-
tarnych z obszaru opracowania za pośred-
nictwem miejskiej sieci kanalizacji sanitar-
nej do centralnej przepompowni ścieków 
przy ul. Jarosławskiej, a następnie do ka-
nalizacji miasta Otwocka i znajdującej się 
na jego terenie miejskiej oczyszczalni ście-
ków, 

b) ustala się zasadę odprowadzania ścieków 
sanitarnych do kanalizacji miejskiej od 
wszystkich mieszkańców i uşytkowników 
na obszarze objętym planem, 

c) ustala się odprowadzanie ścieków z po-
szczególnych obiektów na obszarze obję-
tym planem poprzez sieć rozdzielczą do 
istniejących kolektorów zbiorczych  
Ø 300/500mm w ul. Polnej, Ø 600 mm w 
ul. Świderskiej, Ø 300/800mm w ul. 3 Ma-
ja, Ø 500/800mm w ul. Powstańców War-
szawy i Ø 800 mm w ul. Jarosławskiej, 

d) ustala się rozbudowę istniejącej rozdziel-
czej sieci kanalizacyjnej na obszarze obję-
tym planem poprzez budowę przewodu w 
ulicy Ogrodowej, 

e) do czasu realizacji przewodu kanalizacyj-
nego w ul. Ogrodowej dopuszcza się na 
działkach przy niej połoşonych odprowa-
dzanie ścieków do indywidualnych zbior-
ników szczelnych (szamb), pod warunkiem 
spełnienia przepisów szczególnych oraz 
pod warunkiem systematycznego zapew-
nienia wywozu ścieków taborem aseniza-
cyjnym do punktu zlewnego, 

f) ustala się odprowadzanie wód opadowych 
na obszarze objętym planem: 

 z nawierzchni utwardzonych ulic, par-
kingów, skwerów, ciągów KPJ itp - do 
szczelnych zbiorników lub do studzie-
nek chłonnych o chłonności dostoso-
wanej do przewidywanej maksymalnej 
ilości wód opadowych, przy czym w 
drugim przypadku, wody opadowe 
powinny być przed zrzutem podczysz-
czone w lokalnych urządzeniach w celu 
usunięcia piasku, związków zawiesiny 
ogólnej i substancji ropopochodnych, 

 z pozostałych nawierzchni utwardzo-
nych oraz dachów - bezpośrednio do 
gruntu, przy czym w terenach o wskaŝ-
niku powierzchni biologicznie czynnej 
mniejszej niş 50% w projekcie zago-
spodarowania terenu naleşy przewi-
dzieć odpowiednie sposoby efektyw-
nego odprowadzenia wód deszczo-
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wych w okresie wzmoşonych opadów 
(np. poprzez realizację studni chłon-
nych), 

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

a) ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu 
o ŝródła lokalne bez wprowadzania sys-
temu zdalczynnego i z wykorzystaniem 
gazu ziemnego jako medium podstawo-
wego, 

b) dopuszczenie stosowania do ogrzewania 
alternatywnych nośników energetycznych, 
takich jak olej opałowy o niskiej zawarto-
ści siarki, gaz płynny, energia elektryczna 
lub odnawialne ŝródła energii. 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) ustala się zaopatrzenie w gaz obszaru ob-
jętego planem z miejskiej sieci gazowej 
średniego ciśnienia, zasilanej z istniejącej 
stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia 
„Wólka Mlądzka”, 

b) ustala się zasadę wykorzystania gazu dla 
pokrycia potrzeb gospodarczo-bytowych 
oraz w celach grzewczych, 

c) ustala się rozprowadzenie gazu do po-
szczególnych odbiorców na obszarze obję-
tym planem poprzez sieć rozdzielczą zasi-
laną z istniejącej magistrali gazowej  
Ø 200 mm w ul. Gen. Sikorskiego, 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną: 

a) ustala się zasilanie w energię elektryczną 
obszaru objętego planem z istniejącej sta-
cji elektroenergetycznej 110/15kV – RPZ 
„Józefów” (rejonowy punkt zasilania), 

b) ustala się zaopatrzenie w energię elek-
tryczną poszczególnych odbiorców na ob-
szarze objętym planem za pośrednictwem 
istniejącej sieci energetycznej SN 15kV i 
NN 0,4kV, obejmującej przewody napo-
wietrzne oraz kable podziemne i wyposa-
şonej w stacje transformatorowe 15/0,4kV, 

7) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

a) pełne pokrycie zapotrzebowania na łącza 
telefoniczne, 

8) w zakresie gospodarki odpadami stałymi: 

a) ustala się zasadę wywozu sposobem zor-
ganizowanym odpadów stałych z obszaru 
objętego planem na wyznaczone tereny 
składowania lub utylizacji śmieci, 

b) ustala się obowiązek zapewnienia na kaş-
dej posesji miejsca pod urządzenia do se-
lektywnej zbiórki odpadów. 

§ 14. 

1. Ustala się wartość stawki procentowej opłat 
słuşącej naliczeniu jednorazowej opłaty (ren-
ty planistycznej) od wzrostu wartości nieru-
chomości w wyniku uchwalenia niniejszego 
planu, pobieranej jednorazowo w momencie 
sprzedaşy nieruchomości w ustawowym 
okresie od dnia uprawomocnienia się niniej-
szego planu, w wysokościach zgodnych z 
ustaleniami szczegółowymi; 

2. Dopuszcza się moşliwość realizacji ustalo-
nych opłat poprzez darowiznę części gruntu 
na rzecz gminy. 

Rozdział 3  
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 15. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN 
ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) nakazuje się sytuowanie zabudowy w 
układzie wolnostojącym lub bliŝnia-
czym, 

2) wysokość zabudowy – max. do 11m, 

3) wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - zgodnie z § 5 pkt 2 lit. a, lit. b, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
zgodnie z § 5 pkt 3 lit. a, lit. b, 

5) wskaŝnik maksymalnej intensywności 
zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 4 lit. a,  
lit. b, 

6) minimalna wielkość działki budowlanej 
- zgodnie z § 5 pkt 5 lit. a, lit. b, 

7) sposób kształtowania i sytuowania za-
budowy w tym parametry dachów, ich 
pokrycie oraz dopuszczalne rozwiązania 
materiałowe w wykańczaniu elewacji - 
zgodnie z § 5 pkt 7, 

8) lokalizacja i cechy ogrodzeń zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 8, 

9) rozmieszczenie reklam i znaków infor-
macyjno – plastycznych zgodnie z § 5 
pkt 9, 

10) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu, 
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków zgodnie z § 7. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 
zgodnie z § 9. 

6. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w § 10. 

7. Zasady obsługi terenu komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna z przylegających 
do granic poszczególnych terenów dróg 
publicznych, przyległych terenów KPJ 
oraz za pośrednictwem komunikacji we-
wnętrznej KDW, 

2) wskaŝnik miejsc parkingowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2. 

8. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę 
techniczną wg ustaleń § 12. 

9. Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 13. 

10. Stawka procentowa 30%. 

§ 16. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1.U/MN, 
2.U/MN, 3.U/MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu 

Teren usług i zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) nakazuje się sytuowanie zabudowy w 
układzie wolnostojącym lub bliŝnia-
czym, 

2) wysokość zabudowy – max. do 12m, 
przy czym w pasie o szerokości 50m 
przebiegającym wzdłuş wspólnej linii 
rozgraniczającej z ul. 1.KD-G wysokość 
zabudowy nie moşe przekraczać – 
12,5m 

3) wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej - zgodnie z § 5 pkt 2 lit. a, lit. c 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
zgodnie z § 5 pkt 3 lit. a, lit. c, 

5) wskaŝnik maksymalnej intensywności 
zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 4 lit. a,  
lit. c, 

6) minimalna wielkość działki budowlanej 
- zgodnie z § 5 pkt 5 lit. a, lit. b, 

7) sposób kształtowania i sytuowania za-
budowy w tym parametry dachów, ich 
pokrycie oraz dopuszczalne rozwiązania 
materiałowe w wykańczaniu elewacji - 
zgodnie z § 5 pkt 7, 

8) lokalizacja i cechy ogrodzeń zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 8, 

9) rozmieszczenie reklam i znaków infor-
macyjno – plastycznych zgodnie z § 5 
pkt 9, 

10) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu, 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków zgodnie z § 7. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 
zgodnie z § 9. 

6. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w § 10. 

7. Zasady obsługi terenu komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna z przylegających 
do granic poszczególnych terenów dróg 
publicznych z wyłączeniem bezpośredniej 
obsługi z 1.KD-G oraz za pośrednictwem 
terenów KPJ oraz komunikacji wewnętrz-
nej KDW, 

2) wskaŝnik miejsc parkingowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2. 

8. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę 
techniczną wg ustaleń § 12. 

9. Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 13. 

10. Stawka procentowa 30%. 

§ 17. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1MW, 2MW 
ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu 

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

2) dopuszczane: usługi nieuciąşliwe z zakresu 
handlu, gastronomii, rzemiosła, 
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2. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) wysokość zabudowy – bez zmian, 

2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czyn-
nej - zgodnie z § 5 pkt 2 lit. a, lit. b, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
zgodnie z § 5 pkt 3 lit. a, lit. b, 

4) wskaŝnik maksymalnej intensywności 
zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 4 lit. a, lit. b, 

5) minimalna wielkość działki budowlanej - 
zgodnie z § 5 pkt 5 lit. a, lit. b, 

6) sposób kształtowania i sytuowania zabu-
dowy w tym parametry dachów, ich po-
krycie oraz dopuszczalne rozwiązania ma-
teriałowe w wykańczaniu elewacji - 
zgodnie z § 5 pkt 7, 

7) lokalizacja i cechy ogrodzeń zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 8, 

8) rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych zgodnie z § 5 pkt 9, 

9) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

10) w terenie 2.MW dopuszcza się przebu-
dowę, rozbudowę istniejącego, jedno-
kondygnacyjnego pawilonu handlowego, 
zakazuje się zmiany jego wysokości. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu zgodnie 
z § 9. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 10. 

6. Zasady obsługi terenu komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna z przylegających 
do granic poszczególnych terenów dróg 
publicznych, 

2) wskaŝnik miejsc parkingowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2. 

7. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną wg ustaleń § 12. 

8. Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 13. 

9. Stawka procentowa 30%. 

 

 

§ 18. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1U ustala 
się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

Usługi nieuciąşliwe z zakresu handlu, gastro-
nomii, rzemiosła, administracji, 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) wysokość zabudowy – max. do 12m, 

2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej 
- zgodnie z § 5 pkt 2 lit. e, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
zgodnie z § 5 pkt 3 lit. e, 

4) wskaŝnik maksymalnej intensywności za-
budowy - zgodnie z § 5 pkt 4 lit. e, 

5) minimalna wielkość działki budowlanej - 
zgodnie z § 5 pkt 5 lit. c, 

6) sposób kształtowania i sytuowania zabu-
dowy w tym parametry dachów, ich pokry-
cie oraz dopuszczalne rozwiązania materia-
łowe w wykańczaniu elewacji - zgodnie z 
§ 5 pkt 7, 

7) lokalizacja i cechy ogrodzeń zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 8, 

8) rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych zgodnie z § 5 pkt 9, 

9) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu zgodnie 
z § 9. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 10. 

6. Zasady obsługi terenu komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 
5.KD-L, 

2) wskaŝnik miejsc parkingowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2. 

7. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną wg ustaleń § 12. 

8. Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 13. 

9. Stawka procentowa 30%. 
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§ 19. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 2U ustala 
się: 

1. Przeznaczenie terenu 

Usługi oświaty, administracji publicznej, 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) wysokość zabudowy – max. do 12m, 

2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej 
- zgodnie z § 5 pkt 2 lit. e, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
zgodnie z § 5 pkt 3 lit. e, 

4) wskaŝnik maksymalnej intensywności za-
budowy -zgodnie z § 5 pkt 4 lit. e, 

5) minimalna wielkość działki budowlanej - 
zgodnie z § 5 pkt 5 lit. c, 

6) sposób kształtowania i sytuowania zabu-
dowy w tym parametry dachów, ich pokry-
cie oraz dopuszczalne rozwiązania materia-
łowe w wykańczaniu elewacji - zgodnie z 
§ 5 pkt 7, 

7) lokalizacja i cechy ogrodzeń zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 8, 

8) rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych zgodnie z § 5 pkt 9, 

9) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu zgodnie 
z § 9. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 10. 

6. Zasady obsługi terenu komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 
13.KD-D, 

2) wskaŝnik miejsc parkingowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2, 

7. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną wg ustaleń § 12. 

8. Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 13. 

9. Stawka procentowa 0%. 

 

 

§ 20. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 3U ustala 
się: 

1. Przeznaczenie terenu 

Usługi nieuciąşliwe z zakresu administracji 
publicznej, 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) wysokość zabudowy – max. do 12m, 

2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej 
- zgodnie z § 5 pkt 2 lit. e, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
zgodnie z § 5 pkt 3 lit. e, 

4) wskaŝnik maksymalnej intensywności za-
budowy -zgodnie z § 5 pkt 4 lit. e, 

5) minimalna wielkość działki budowlanej - 
zgodnie z § 5 pkt 5 lit. c, 

6) sposób kształtowania i sytuowania zabu-
dowy w tym parametry dachów, ich pokry-
cie oraz dopuszczalne rozwiązania materia-
łowe w wykańczaniu elewacji - zgodnie z 
§ 5 pkt 7, 

7) lokalizacja i cechy ogrodzeń zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 8, 

8) rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych zgodnie z § 5 pkt 9, 

9) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu zgodnie 
z § 9. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 10. 

6. Zasady obsługi terenu komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 
8.KD-L, 

2) wskaŝnik miejsc parkingowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2. 

7. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną wg ustaleń § 12. 

8. Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 13. 

9. Stawka procentowa 0%. 
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§ 21. 

Dla terenów oznaczonych symbolem 4.U, 5.U 
ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu 

Usługi nieuciąşliwe z zakresu handlu, usług 
publicznych, gastronomii, rzemiosła, turysty-
ki, biur, 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) wysokość zabudowy – max. do 12m, 

2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czyn-
nej - zgodnie z § 5 pkt 2 lit. e, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
zgodnie z § 5 pkt 3 lit. e, 

4) wskaŝnik maksymalnej intensywności 
zabudowy -zgodnie z § 5 pkt 4 lit. e, 

5) minimalna wielkość działki budowlanej - 
zgodnie z § 5 pkt 5 lit. c, 

6) sposób kształtowania i sytuowania zabu-
dowy w tym parametry dachów, ich po-
krycie oraz dopuszczalne rozwiązania ma-
teriałowe w wykańczaniu elewacji - 
zgodnie z § 5 pkt 7, 

7) lokalizacja i cechy ogrodzeń zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 8, 

8) rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych zgodnie z § 5 pkt 9, 

9) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

10) ustala się ukształtowanie pierzei ciągłych 
zgodnie z rys. planu, nakazuje się wypo-
saşenie parterów w usługi handlu na ca-
łej długości tych pierzei, 

11) nakazuje się zgodnie rys. planu ukształ-
towanie na części terenu przestrzeni o 
charakterze placów miejskich, skwerów 
przeznaczonych dla ruchu pieszego z do-
puszczeniem ruchu rowerowego z zaka-
zem parkowania samochodów (dopusz-
cza się wyłącznie ruch dostawczy oraz 
odpowiednich słuşb publicznych), 

12) ustala się nakaz ukształtowania szpaleru 
zieleni wysokiej zgodnie z rys. planu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu zgodnie 
z § 9. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 10. 

6. Zasady obsługi terenu komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna z przylegających 
do granic terenu dróg publicznych 9.KD-D 
oraz z 8.KPJ, 9.KPJ z z wyłączeniem bezpo-
średniej obsługi od 1.KD-G, 

2) wskaŝnik miejsc parkingowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2. 

7. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną wg ustaleń § 12. 

8. Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 13. 

9. Stawka procentowa 30%. 

§ 22. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 6.U ustala 
się: 

1. Przeznaczenie terenu 

Usługi nieuciąşliwe z zakresu handlu, gastro-
nomii, rzemiosła, turystyki, biur, 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) wysokość zabudowy – max. do 12m, 

2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czyn-
nej - zgodnie z § 5 pkt 2 lit. e, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
zgodnie z § 5 pkt 3 lit. e, 

4) wskaŝnik maksymalnej intensywności za-
budowy -zgodnie z § 5 pkt 4 lit. e, 

5) minimalna wielkość działki budowlanej - 
zgodnie z § 5 pkt 5 lit. c, 

6) sposób kształtowania i sytuowania zabu-
dowy w tym parametry dachów, ich po-
krycie oraz dopuszczalne rozwiązania ma-
teriałowe w wykańczaniu elewacji - zgod-
nie z § 5 pkt 7, 

7) lokalizacja i cechy ogrodzeń zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 8, 

8) rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych zgodnie z § 5 pkt 9, 

9) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

10) ustala się ukształtowanie pierzei ciągłych 
zgodnie z rys. planu, nakazuje się wypo-
saşenie parterów w usługi handlu na całej 
długości tych pierzei. 
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu zgodnie 
z § 9. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 10. 

6. Zasady obsługi terenu komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna z terenu 7.KPJ, 

2) wskaŝnik miejsc parkingowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2. 

7. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną wg ustaleń § 12. 

8. Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 13. 

9. Stawka procentowa 30%. 

§ 23. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1.MN/MWm 
ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu 

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

2) dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna małogabarytowa i usług. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) nakazuje się sytuowanie zabudowy jed-
norodzinnej w układzie wolnostojącym 
lub bliŝniaczym, 

2) wysokość zabudowy – max. do 12m, przy 
czym w pasie o szerokości 50 m przebie-
gającym wzdłuş wspólnej linii rozgrani-
czającej z ul. 8.KD-L wysokość zabudowy 
nie moşe przekraczać – 14m, 

3) wskaŝnik powierzchni biologicznie czyn-
nej - zgodnie z § 5 pkt 2 lit. d, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
zgodnie z § 5 pkt 3 lit.d, 

5) wskaŝnik maksymalnej intensywności 
zabudowy -zgodnie z § 5 pkt 4 lit. d, 

6) minimalna wielkość działki budowlanej - 
zgodnie z § 5 pkt 5 lit. a, lit. b, 

7) sposób kształtowania i sytuowania zabu-
dowy w tym parametry dachów, ich po-
krycie oraz dopuszczalne rozwiązania ma-

teriałowe w wykańczaniu elewacji - 
zgodnie z § 5 pkt 7, 

8) lokalizacja i cechy ogrodzeń zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 8, 

9) rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych zgodnie z § 5 pkt 9, 

10) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu zgodnie 
z § 9. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 10. 

6. Zasady obsługi terenu komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna z przylegających 
do granic terenu dróg publicznych 13.KD-
D, 6.KD-L, 8.KD-L, 

2) wskaŝnik miejsc parkingowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2. 

7. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną wg ustaleń § 12. 

8. Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 13. 

9. Stawka procentowa 30%. 

§ 24. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1.U/MWm; 
2.U/MWm; 3.U/MWm, 4.U/MWm, 5.U/MWm 
ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu 

Usługi nieuciąşliwe z zakresu handlu, usług 
publicznych, gastronomii, rzemiosła, turysty-
ki, biur i zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna małogabarytowa, 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) wysokość zabudowy – max. do 12m, 

2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej 
- zgodnie z § 5 pkt 2 lit. a, lit. b, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
zgodnie z § 5 pkt 3 lit. a, lit. b, 

4) wskaŝnik maksymalnej intensywności za-
budowy -zgodnie z § 5 pkt 4 lit. a, lit. b, 

5) minimalna wielkość działki budowlanej - 
zgodnie z § 5 pkt 5 lit. a, lit. b, 
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6) sposób kształtowania i sytuowania zabu-
dowy w tym parametry dachów, ich pokry-
cie oraz dopuszczalne rozwiązania materia-
łowe w wykańczaniu elewacji - zgodnie z 
§ 5 pkt 7, 

7) lokalizacja i cechy ogrodzeń zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 8, 

8) rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych zgodnie z § 5 pkt 9, 

9) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu zgodnie 
z § 9. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 10. 

6. Zasady obsługi terenu komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna z przylegających 
do granic poszczególnych terenów dróg 
publicznych 5.KD-L, 8.KD-L, 9.KD-D, 
13.KDD oraz odpowiednio z terenów 4.KPJ, 
6.KPJ, 7.KPJ, 8.KPJ, 

2) wskaŝnik miejsc parkingowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2. 

7. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną wg ustaleń § 12. 

8. Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 13. 

9. Stawka procentowa 30%. 

§ 25. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1.UZP ustala 
się: 

1. Przeznaczenie terenu 

Usługi kultury z towarzyszącą zielenią pu-
bliczną, 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) wysokość zabudowy –bez zmian, 

2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czyn-
nej –50%, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
bez zmian, 

4) wskaŝnik maksymalnej intensywności 
zabudowy -bez zmian, 

5) minimalna wielkość działki budowlanej - 
nie określa się, 

6) sposób kształtowania i sytuowania zabu-
dowy w tym parametry dachów, ich po-
krycie oraz dopuszczalne rozwiązania ma-
teriałowe w wykańczaniu elewacji - 
zgodnie z § 5 pkt 7, 

7) zakazuje się wygradzania terenu, 

8) rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych zgodnie z § 5 pkt 9. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków zgodnie z § 7. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 
zgodnie z § 9. 

6. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w § 10. 

7. Zasady obsługi terenu komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna od terenu 
10.KPJ, 

2) wskaŝnik miejsc parkingowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2, 

8. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę 
techniczną wg ustaleń § 12. 

9. Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 13. 

10. Stawka procentowa 0%. 

§ 26. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1.U/MW 
ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu 

Usługi nieuciąşliwe z zakresu handlu, gastro-
nomii, rzemiosła, turystyki, biur i zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) wysokość zabudowy – max. do 12m, 

2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czyn-
nej - zgodnie z § 5 pkt 2 lit. e, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
zgodnie z § 5 pkt 3 lit. e, 

4) wskaŝnik maksymalnej intensywności 
zabudowy -zgodnie z § 5 pkt 4 lit. e, 
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5) minimalna wielkość działki budowlanej - 
zgodnie z § 5 pkt 5 lit. c, 

6) sposób kształtowania i sytuowania zabu-
dowy w tym parametry dachów, ich po-
krycie oraz dopuszczalne rozwiązania ma-
teriałowe w wykańczaniu elewacji - 
zgodnie z § 5 pkt 7, 

7) lokalizacja i cechy ogrodzeń zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 8, 

8) rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych zgodnie z § 5 pkt 9, 

9) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

10) ustala się ukształtowanie pierzei ciągłych 
zgodnie z rys. planu, nakazuje się wypo-
saşenie parterów w usługi handlu na ca-
łej długości tych pierzei, 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu zgodnie 
z § 9. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 10. 

6. Zasady obsługi terenu komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna z terenu 4.KPJ, 

2) wskaŝnik miejsc parkingowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2, 

7. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną wg ustaleń § 12. 

8. Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 13. 

9. Stawka procentowa 30%. 

§ 27. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1.IE, 2.IE, 
3.IE ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu 

Obiekty i urządzenia infrastruktury elektro-
energetycznej, 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) wysokość zabudowy – max. 3m, 

2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej 
-nie określa się, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy – nie 
określa się, 

4) wskaŝnik maksymalnej intensywności za-
budowy -nie określa się, 

5) wielkość działki budowlanej – równa po-
wierzchni terenu, 

6) sposób kształtowania i sytuowania zabu-
dowy w tym parametry dachów, ich pokry-
cie oraz dopuszczalne rozwiązania materia-
łowe w wykańczaniu elewacji - zgodnie z 
§ 5 pkt 7, 

7) lokalizacja i cechy ogrodzeń zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 8, 

8) rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych zgodnie z § 5 pkt 9. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu zgodnie 
z § 9. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 10. 

6. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną wg ustaleń § 12. 

7. Stawka procentowa 0%. 

§ 28. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1.IK ustala 
się: 

1. Przeznaczenie terenu 

Obiekty i urządzenia infrastruktury kanalizacji 
sanitarnej, 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) wysokość zabudowy – max. 3m, 

2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej 
-nie określa się, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy – nie 
określa się, 

4) wskaŝnik maksymalnej intensywności za-
budowy -nie określa się, 

5) wielkość działki budowlanej – równa po-
wierzchni terenu, 

6) sposób kształtowania i sytuowania zabu-
dowy w tym parametry dachów, ich pokry-
cie oraz dopuszczalne rozwiązania materia-
łowe w wykańczaniu elewacji - zgodnie z 
§ 5 pkt 7, 

7) lokalizacja i cechy ogrodzeń zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 8, 
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8) rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych zgodnie z § 5 pkt 9, 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zgodnie z § 6. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu zgodnie 
z § 9. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 10. 

6. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną wg ustaleń § 12. 

7. Stawka procentowa 0%. 

§ 29. 

Dla terenów dróg ustala się i terenów komuni-
kacji pieszo - jezdnej: 

 
1. Oznaczenie  

na planie 
2. Funkcja drogi 3. Zasady zagospodarowania 

1KD-G droga główna, - szerokość 15 – 22 m wg rys. planu, 
- na odcinku pomiędzy ul. Długa 17 KD-D a ul. Powstańców 

Warszawy 7KD-L ustala się nakaz wprowadzenia drogi ser-
wisowej łączącej bezpośrednio wyşej wymienione ulice, 

- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-
nych zgodnie z § 5 pkt 9, 

- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

- ustala się nakaz ukształtowania szpaleru zieleni wysokiej 
zgodnie z rys. planu, 

2KD-Z droga zbiorcza - szerokość 18 – 18,5 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 
- ustala się nakaz ukształtowania szpaleru zieleni wysokiej 

zgodnie z rys. planu, 

3KD-Z droga zbiorcza - szerokość 15 – 16 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

4KD-L droga lokalna - szerokość 13,5 – 16,5 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

5KD-L droga lokalna - szerokość 11,5 – 12,5 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

6KD-L droga lokalna - szerokość 11,5 – 12,5 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 
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7KD-L droga lokalna - szerokość 11,5 – 12,5 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

8KD-D droga dojazdowa - szerokość 13,5 - 18 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

9KD-D droga dojazdowa - szerokość 10m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

10KD-D droga dojazdowa - szerokość 10m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

11KD-D droga dojazdowa - szerokość 10m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

12KD-D droga dojazdowa - szerokość 10 – 12 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

13KD-D droga dojazdowa - szerokość 10 – 12 m wg rys. planu, 
-zakazuje się realizacji wyjazdów lub wjazdów na lub z ul. Pił-

sudskiego 1KD-G, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

14KD-D droga dojazdowa - szerokość 9,5 – 10,5 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

15KD-D droga dojazdowa - szerokość 9,5 – 10,5 m wg rys. planu, 
- zakazuje się realizacji wyjazdów lub wjazdów na lub  

z ul. Piłsudskiego 1KD-G, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

16KD-D droga dojazdowa - szerokość 8,5 – 9,5 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 
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17KD-D droga dojazdowa - szerokość 8,5 – 9,5 m wg rys. planu, 
- zakazuje się realizacji wyjazdów lub wjazdów na lub  

z ul. Piłsudskiego 1KD-G, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

1.KPJ Komunikacja  
pieszo - jezdna 

- szerokość 6,5 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

2.KPJ Komunikacja  
pieszo - jezdna 

- szerokość 6,5 – 7 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

3.KPJ Komunikacja  
pieszo - jezdna 

- szerokość 5 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

4.KPJ Komunikacja  
pieszo - jezdna 

- szerokość 9 – 32 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 
- nakazuje się zgodnie rys. planu ukształtowanie na części 

terenu przestrzeni o charakterze placu miejskiego, skweru 
przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszo – rowerowego z 
zakazem parkowania samochodów (przy czym dopuszcza 
się zorganizowanie nie więcej niş 20 miejsc postojowych 
wzdłuş granicy z terenem 2.U/MWm oraz dopuszcza się wy-
łącznie ruch dostawczy oraz odpowiednich słuşb publicz-
nych), 

- ustala się rejon lokalizacji akcentów plastycznych (fontanna, 
rzeŝba itp.), 

4.KPJ Komunikacja  
pieszo - jezdna 

- szerokość 9 – 32 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 
- nakazuje się zgodnie rys. planu ukształtowanie na części 

terenu przestrzeni o charakterze placów miejskich, skwerów 
przeznaczonych dla ruchu pieszego z dopuszczeniem ruchu 
rowerowego z zakazem parkowania samochodów (dopusz-
cza się wyłącznie ruch dostawczy oraz odpowiednich słuşb 
publicznych), 

5.KPJ Komunikacja  
pieszo - jezdna 

- szerokość 5 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 
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6.KPJ Komunikacja  
pieszo - jezdna 

- szerokość 8 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

7.KPJ Komunikacja 
 pieszo - jezdna 

- szerokość 8 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

8.KPJ Komunikacja  
pieszo - jezdna 

- szerokość 8 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

9.KPJ Komunikacja 
 pieszo - jezdna 

- szerokość 8 m wg rys. planu, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 

10.KPJ Komunikacja  
pieszo - jezdna 

- szerokość od ok. 16 m do 26 m wg rys. planu, 
- zakazuje się realizacji zjazdów na ul. Piłsudskiego 1KD-G, 
- rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycz-

nych zgodnie z § 5 pkt 9, 
- zasady i wymagania wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych zgodnie z § 8, 
- nakazuje się zgodnie rys. planu ukształtowanie przestrzeni o 

charakterze placu miejskiego, skweru przeznaczonych dla 
ruchu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego z zaka-
zem parkowania samochodów (dopuszcza się wyłącznie 
ruch dostawczy oraz odpowiednich słuşb publicznych), 

- ustala się rejon lokalizacji akcentów plastycznych (fontanna, 
rzeŝba itp) 

 
Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 30. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczętych przed dniem wejścia w 
şycie niniejszego planu, a nie zakończonych de-
cyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu. 

§ 31. 

Traci moc uchwała nr 251/IV/2004 z dnia  
10 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Józefowa w części dotyczącej 
fragmentu obszaru objętego niniejszą uchwała, 

 

§ 32. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Józefowa. 

§ 33. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Józefów. 

§ 34. 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa: 

Cezary Łukaszewski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 359/V/2010 

Rady Miasta Józefowa 
z dnia 21 paŝdziernika 2010r. 

 
LISTA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  

PRZESTRZENNEGO MIASTA JÓZEFOWA – ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO CENTRUM JÓZEFOWA 

nieuwzględnionych przez Burmistrza Józefowa oraz sposób rozpatrzenia tych uwag  
przez Radę Miasta Józefowa 

 
Lp. Data wpływu 

uwagi 
Nazwisko  

i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej i 
adres 

zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu planu dla 

nieruchomości, której dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie Burmistrza 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
załącznik do uchwały nr... z dnia....... 

Uwagi 
nr pisma:  

ZP/7322-..…/10 
Uwaga  

uwzględniona 
Uwaga 

nieuwzględniona 
Uwaga 

uwzględniona 
Uwaga 

nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 29.04.2010 Ochotnicza Straş 
Poşarna w 
Józefowie 

Uwaga dotyczy pozostawienia 
obiektu straşy poşarnej przy ulicy 
Polnej 1. 

Sprzeciw na utworzenie ciągu 
pieszo-jezdnego oraz zamknięcia 
odcinka ul. Wyszyńskiego. 

Przekształcenie ul. Polnej na 
odcinku od ul. Piłsudskiego do  
ul. 3 Maja w główną drogę. 

Dotyczy 
dz. nr 71/1 oraz dz.  
nr 71/2 
w obrębie 42 
odcinek ul. Polnej 
odcinek  
ul. Wyszyńskiego 

Teren przewidziany dla realizacji 
usług ogólnomiejskich – Centrum 
Józefowa 

ul. Polna 4.KD-L i 9.KD-D 

 Nie uwzględniono  Nie uwzględniono  

1. Podtrzymuje się wcześniejsze decyzje 
dotyczące przeniesienia remizy OSP w 
inny rejon miasta. 

2. Rozwiązania komunikacyjne w  
ul. Wyszyńskiego i ul. Polnej są zgodne 
z uchwaloną zmianą studium – ul. Polna 
stanowi waşniejszą ul. lokalną a nie 
główną. Projekt mpzp był konsultowany 
z autorami nagrodzonej pracy 
konkursowej, 

ZP/7322-16/10 

2 04.05.2010 Antoni 
Stanisławek 

   Uwzględniono    ZP/7322-17/10 

3 04.05.2010 Halina Król 1. Szerokość ulicy Leśnej w liniach 
rozgraniczających jest niezgodna ze 
stanem istniejącym; ponadto 
wnosząca uwagę kwestionuje 
ustalenie ul. Leśnej jako inwestycji 
celu publicznego 

2. wnosząca uwagę kwestionuje 
prawidłowość publikacji ogłoszenia 
o wyłoşeniu planu do wglądu 

ul. Leśna 
15.KD-D 

1. szerokość ulicy15.KD-D jest 
analogiczna jak w obowiązującym 
zmienianym mpzp 

 Nie uwzględniono  Nie uwzględniono 

1. szerokość ulicy w liniach 
rozgraniczających jest analogiczna do 
tej ustalonej w obowiązującym mpzp; 

2. uwaga nie dotyczy rozwiązań 
projektowych przyjętych w projekcie 
mpzp; procedura ogłoszenia została 
przeprowadzona prawidłowo 

ZP/7322-18/10 

4 06.05.2010 Jacek Król 1. Wnoszący uwagę kwestionuje 
niejednoznaczne określenie 
obszaru „Centrum” powołując się 
na dwie uchwały stanowiące 
podstawę sporządzenia planu, w 
uznaniu wnoszącego uwagę 
powinny skoro były dwie uchwały 
(43/V/2007 i 87/V/2007) to powinny 
zostać wyłoşone dwa plany: 
obszaru ograniczonego ulicami: 
Polną, Piłsudskiego, Wyszyńskiego, 
Parkową, Sosnową, Piłsudskiego, 
Powstańców W-wy, 3 Maja oraz 
obszaru ograniczonego ulicami: 
Wyszyńskiego i Piłsudskiego, 
Sosnową i Parkową; 

2. wnoszący uwagę kwestionuje 
prawidłowość publikacji ogłoszenia 
o wyłoşeniu planu do publicznego 
wglądu; 

cały obszar planu   Nie uwzględniono  Nie uwzględniono  

1. uwaga nie dotyczy rozwiązań 
projektowych przyjętych w projekcie 
mpzp; uchwała 87/V/2007 ograniczała 
obszar opracowania zmiany mpzp w 
stosunku do obszaru zmiany mpzp 
określonego uchwałą 43/V/2007; 

2. uwaga nie dotyczy rozwiązań 
projektowych przyjętych w projekcie 
mpzp; procedura ogłoszenia została 
przeprowadzona prawidłowo. 

ZP/7322-19/10 

5 04.05.2010 

 

Andrzej Banasik    Uwzględniono    ZP/7322-20/10 

6 04.05.2010 

 

Tomasz Sawicki 1. wnosi o zdjęcie z dz. ew. 58/1 
strefy ochrony zadrzewień 

2. w odniesieniu do dz., ew. 58/1 i 
58/2 zmniejszenie powierzchni biol. 
czynnej z 50%do 20%; zwiększenie 
wielkości pow. zabudowy z 40% do 
max 60%, zwiększenie wskaŝnika 
intensywności zabudowy z 0,9 do 
1,5; 

3. dopuszczenie w terenie 3U/MN 
wysokości zabudowy na poziomie 
12,5 m 

4. dopuszczenie do stosowania dla 
zabudowy usługowej dachów 
płaskich lub o minimalnym kącie 
nachylenia połaci dachowych 

5. sprawdzenie i dopasowanie 
wskaŝników i parametrów 
zabudowy wynikających z projektu 
konkursowego na centrum 
Józefowa z projektem mpzp. 

działki nr ew. 58/1 i 
58/2 obr. 44 

oraz obszar pomiędzy 
ul Sosnową, 
Parkową, 
Piłsudskiego Polną, 

3. U/MN - Teren usług i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz 

1.UZP - usługi kultury z 
towarzyszącą zielenią publiczną 

3.U - usługi nieuciąşliwe z zakresu 
administracji publicznej 

4.U, 5.U - usługi nieuciąşliwe z 
zakresu handlu, usług publicznych, 
gastronomii, rzemiosła, turystyki, 
biur, 

6.U - usługi nieuciąşliwe z zakresu 
handlu, gastronomii, rzemiosła, 
turystyki, biur 

1.U/MW - usługi nieuciąşliwe z 
zakresu handlu, gastronomii, 
rzemiosła, turystyki, biur i 
zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

1.U/MWm, 2.U/MWm, 3.U/MWm, 
4.U/MWm, 5.U/MWm - usługi 
nieuciąşliwe z zakresu handlu, 
usług publicznych, gastronomii, 
rzemiosła, turystyki, biur i 
zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna małogabarytowa, 

1.MN/MWm – 1. podstawowe: 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

2. dopuszczalne: zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 
małogabarytowa i usługi 

Uwzględniono częściowo: 

2. minimum powierzchni 
biologicznie czynnej 
obnişono z 50% na 40%, 
intensywność podniesiono 
z 0.9 do 1.5, maksymalną 
powierzchnię zabudowy 
podniesiono z 40% do 50%; 

3.uwzględniona, na 
terenach - oznaczonych 
symbolem U/MN zostaje 
dopuszczona wysokość 
12,5m w pasie 50 m od  
ul. Piłsudskiego 1.KD-G; 

5. projekt mpzp jest zgodny 
z koncepcją centrum 
Józefowa wyłonioną w 
konkursie architektonicz-
nym. Projekt mpzp był 
konsultowany z autorami 
nagrodzonej pracy 
konkursowej. 

Nie uwzględniono 
częściowo 

 Nie uwzględniono 

1. uwaga nieuwzględniona – nie 
zdejmuje się strefy zadrzewień z działki 
nr ew. 58/1; 

4. uwaga nieuwzględniona – projekt 
planu dopuszcza dachy o spadkach min 
20o odpowiednie do stosowania w 
przypadku zabudowy usługowej. 

 

ZP/7322-21/10 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa: 
Cezary Łukaszewski 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 359/V/2010 

Rady Miasta Józefowa 
z dnia 21 paŝdziernika 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego terenu miasta Józefowa ograniczonego ulicami: Polną, Piłsudskiego, Powstańców Warszawy  
i 3 Maja z wyłączeniem terenu ograniczonego liniami rozgraniczającymi ulic Kardynała Wyszyńskiego, 
ul. Piłsudskiego, ul. Sosnową i ul. Parkową, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą 
do zadań własnych Gminy Józefów oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŝn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝ. zm.) i art. 167 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) 
Rada Miasta Józefowa rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. 

Sposób realizacji zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego terenu 
miasta Józefowa ograniczonego ulicami: Polną, 
Piłsudskiego, Powstańców Warszawy i 3 Maja z 
wyłączeniem terenu ograniczonego liniami roz-
graniczającymi ulic Kardynała Wyszyńskiego, ul. 
Piłsudskiego, ul. Sosnową i ul. Parkową, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleşą do zadań własnych Gminy Józefów: 

1. Podstawa prawną realizacji zadań własnych 
Gminy, zapisanych w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego w/w frag-
mentu miasta Józefów są zapisy: 

Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Józe-
fowa, zatwierdzonego uchwałą nr 330/V/2010 
Rady Miasta Józefowa z dnia 15 lipca 2010r. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej ujęte w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego, naleşące do zadań 
własnych Gminy obejmą: 

a) przebudowa ulic, 

b) budowa ciągów pieszo-jezdnych: 1.KPJ, 
2.KPJ, 3.KPJ. 

Koszt przebudowy istniejących ulic i budowa 
ciągów pieszo-jezdnych – ok. 400 000 zł. 

Koszty wykupu gruntu wyniosą ok: 

2 100m2 x (60zł/m2 ÷ 200zł/m2) = 126 000 zł ÷ 
420 000zł. 

Powyşsze dane finansowe zostały podane na 
podstawie prognozy finansowej skutków uchwa-
lenia przedmiotowego planu. Podane koszty są 
szacunkowe i mogą ulec zmianie po opracowa-
niu szczegółowych projektów technicznych. 

Z punktu widzenia ekonomicznego miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Cen-
trum Józefowa na przestrzeni kilku kolejnych lat 
przyniesie spodziewane korzyści, wynikające z 
jego uchwalenia, nie tylko poprzez podniesienie 
wartości w aspekcie estetyki oraz ładu prze-
strzennego obszaru, lecz takşe w zakresie zwięk-
szenia dochodów miasta po realizacji inwestycji 
w ramach rozstrzygniętego konkursu urbani-
styczno-architektonicznego. 

§ 2. 

Zasady finansowania zadań naleşących do za-
dań własnych Gminy Józefów 

1. Ustala się, şe ŝródłem finansowania inwesty-
cji, o których mowa w § 1 będą: 

1) dochody własne Gminy, 

2) dotacje, 

3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i 
inne. 

4) kredyty, poşyczki preferencyjne; 

2. Ustala się wykorzystanie innych ŝródeł środ-
ków finansowych, nie wymienionych w § 2 
ust. 1, w tym równieş finansowania inwesty-
cji za pomocą: kredytów i poşyczek komer-
cyjnych, emisji obligacji komunalnych oraz 
środków prywatnych. 

§ 3. 

Wykonanie finansowania inwestycji powierza 
się Burmistrzowi Miasta Józefowa. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa: 

Cezary Łukaszewski 
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