
 

 

UCHWAŁA Nr XLII/256/2013 

RADY GMINY RADZIEJOWICE 

z dnia 24 października 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice,  

obejmującego fragmenty wsi Kuranów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. 

poz.594)), art. 15 ust. 1 i 2, art.20 ust.1, art.27 , art.29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz.647 z późniejszymi zmianami) oraz w związku 

z Uchwałą Nr XIX/133/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie realizacji uchwały 

Rady Gminy Radziejowice Nr IX/38/2007 z dnia 27 marca 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty miejsco-

wości: Zboiska, Krze Duże (obręb ewidencyjny Krze), Kuranów, Kamionka, Radziejowice Parcel, Słabomierz 

zmienionej uchwałą Nr XII/50/2007 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 października 2007r., stwierdzając, że 

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmujący fragmenty wsi 

Kuranów nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Radziejowice, Rada Gminy Radziejowice, uchwala co następuje:  

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmujący frag-

menty wsi Kuranów. 

§ 2. Granice obszaru planu określone zostały w części graficznej, stanowiącej załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) część graficzna planu ( rysunek planu nr 1 i nr 2 w skali 1:1000 ), stanowiąca załącznik nr 1, obejmująca;  

a) granice obszaru objętego planem,  

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

c) cyfrowo- literowe oznaczenia dotyczące przeznaczenia terenów,  

d) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

e) zwymiarowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz  linii rozgraniczających tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

f) osie sieci infrastruktury technicznej. 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasad finansowania, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3.  
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§ 4. 1. Ilekroć w planie jest mowa o:  

1) obszarze planu – należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich części , położone w granicach niniejsze-

go planu;  

2) terenie – należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich fragmenty wydzielone liniami rozgraniczający-

mi, dla których zostało określone niniejszym planem przeznaczenie i zasady zagospodarowania, i które zo-

stały oznaczone symbolem cyfrowo-literowym;  

3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu pogrubioną linię ciągłą, 

rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, która jest nie-

przekraczalną granicą przestrzennego rozwoju przeznaczenia określonego dla danego terenu oraz określo-

nych warunków i zasad zagospodarowania przestrzennego;  

4) linie przekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię na rysunku planu, w której może być 

usytuowana ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi lub innych 

wskazanych rysunkiem planu elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów ar-

chitektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spusto-

wa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego;  

5) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć zespół działań możliwych do realizacji w danym terenie, 

który zostały określony w tekście i oznaczony symbolem literowym;  

6) dopuszczeniu – określonej zabudowy i zagospodarowania terenu – należy przez to rozumieć możliwość 

zagospodarowania terenu innymi formami, niż te określone jako przeznaczenie terenu, a które zostały 

wskazane w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu;  

7) działce – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 

geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej speł-

niają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z ustaleń niniejszego planu oraz odrębnych 

przepisów;  

8) froncie działki budowlanej – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która bezpośrednio przy-

lega do drogi publicznej, wewnętrznej, lub dojazdu, z których odbywa się zjazd na działkę;  

9) dachach wielospadowych - należy rozumieć także dachy dwuspadowe;  

10) wskaźniku zabudowy terenu ( lub działki ) – należy przez to rozumieć liczbę uzyskaną z podzielenia po-

wierzchni zabudowanej pod wszystkimi budynkami na tym terenie ( lub działce) przez powierzchnię tego 

terenu ( lub działki );  

11) intensywność zabudowy  – należy przez to rozumieć liczbę niemianowaną uzyskaną z podzielenia po-

wierzchni całkowitej budynków na tej działce przez powierzchnię działki budowlanej  

12) wysokości budynków określonej w metrach – należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu 

terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej do 

najwyżej położonego punktu przekrycia;  

13) udziale powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć wskaźnik ustalony niniejszym pla-

nem dla działki ( wyrażony w procentach ), a powstały z podzielenia terenu z nawierzchnią ziemną urzą-

dzoną w sposób zapewniający naturalną wegetacją, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów 

z taka nawierzchnią, nie mniejsza jednak niż 10 m
2
, wraz z wodą powierzchniową na tym terenie, przez 

powierzchnię całej działki;  

14) utrzymaniu – należy przez to rozumieć dopuszczalność wykonywania na istniejących obiektach budowla-

nych remontów przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy, a na istniejących obiektach przyrodni-

czych wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i odtworzeniowych;  

15) terenie obiektów produkcyjnych składów i magazynów oznaczonym symbolem „P” – należy przez to  

rozumieć działania ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizacji nowych obiektów produkcyj-

nych, produkcyjno-usługowych, obiektów i urządzeń z zakresu produkcji i przesyłu energii cieplnej 

i elektrycznej, składów i magazynów, baz transportowych, warsztatów remontowych z niezbędnymi do ich 

funkcjonowania budynkami biurowymi socjalnymi, technicznymi, garażami, miejscami postojowymi, 

a także dojściami, dojazdami, infrastrukturą techniczną i zielenią;  
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16) terenie zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług  oznaczonym symbolem „PU” – należy 

przez to rozumieć działania ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizacji nowych obiektów bu-

dowlanych służących działalności produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowo-składowej, obiek-

tów i urządzeń z zakresu produkcji i przesyłu energii cieplnej i elektrycznej oraz obiektów usługowych 

służących działalności w zakresie: obsługi komunikacji (stacje paliw), handlu, gastronomii, hotelarstwa, 

z wyłączeniem lokalizowania budynków użyteczności publicznej z zakresu kultury, kultu religijnego, 

oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, 

z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami biurowymi, socjalnymi, technicznymi, garażami, miej-

scami postojowymi, a także dojściami, dojazdami, infrastrukturą techniczną i zielenią;  

17) terenie zabudowy usługowej – oznaczonym symbolem „U” – należy przez to rozumieć teren, na którym 

mogą być realizowane działania ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizacji nowych budyn-

ków:  

- usługowych służących działalności w zakresie administracji, kultury, handlu (z wyłączeniem obiektów 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m
2
), gastronomi, hotelarstwa, sportu, rekreacji oraz usług byto-

wych świadczonych bezpośrednio na rzecz ludności takich jak: krawiectwo, kaletnictwo, fryzjerstwo, 

szewstwo, gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, gabinety lekarskie, biura projektowe, 

geodezyjne, rachunkowe i itp. z niezbędnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urządzeniami 

(w tym technicznymi), budynkami gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi, dojazdami,  

zielenią i infrastrukturą techniczną,  

- drobnej wytwórczości z niezbędnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urządzeniami(w tym 

technicznym), budynkami gospodarczymi, administracyjnymi, garażami, miejscami postojowymi, do-

jazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną; 

18) terenie dróg wewnętrznych  oznaczonych symbolem „KDW” – należy przez to rozumieć teren przezna-

czony do realizacji istniejących i projektowanych dróg, nie będących drogami publicznymi, służących 

bezpośredniej obsłudze komunikacyjnej przyległych terenów, 

2. Pojęcia i określenia użyte w zmianie planu, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy rozumieć 

zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, według stanu na dzień uchwalenia niniejszej zmiany 

planu. 

Rozdział 2. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wymagania wynikające z potrzeb  

kształtowania przestrzeni publicznych, zasady tymczasowego zagospodarowania,  

urządzania i użytkowania terenu. 

§ 5. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania należy 

identyfikować w oparciu o:  

1) trwałe naniesienia lub granice własności wynikające z treści mapy zasadniczej jako linie pokrywające się 

z tymi elementami rysunku planu, lub;  

2) zwymiarowanie określone na rysunku planu;  

3) w sytuacji wyczerpania warunków, o których mowa w pkt,1 i 2 w oparciu o miary graficzne z rysunku  

planu.  

§ 6. 1. Linie zabudowy – nieprzekraczalne określa się na rysunku planu poprzez zwymiarowanie  

2. W przypadku, gdy dla terenu (lub jego fragmentu) z dopuszczoną realizacją budynków, ani na rysunku 

planu ani w tekście planu, nie określa się przebiegu linii zabudowy, należy rozumieć że linia ta istnieje, pokry-

wa się z linią rozgraniczającą terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i jest 

linią zabudowy nieprzekraczalną, przy zachowaniu przepisów odrębnych. 

§ 7. 1. Od strony dróg ustala się zakaz realizacji ogrodzeń:  

1) o wysokości powyżej 1,8m;  

2) z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych 
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2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy ogrodzeń mających pełnić funkcje ekranu izolującego 

obiekty uciążliwe w terenach o przeznaczeniu określonym symbolem „P” i „PU” , i którego obowiązek wyko-

nania ustalono w wyniku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w myśl przepi-

sów odrębnych. 

§ 8. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie. 

§ 9. W częściach terenów położonych pomiędzy nieprzekraczalna linią zabudowy określoną na rysunku pla-

nu oraz zewnętrzną linią rozgraniczająca drogi (ulicy) obowiązuje zakaz sytuowania tablic reklamowych 

i reklam świetlnych o powierzchni większej niż 4 m
2
. 

§ 10. Nie ustala się zasad tymczasowego zagospodarowania terenów. 

§ 11. Nie ustala się warunków i wymagań wynikających z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni  

publicznej.  

§ 12. 1. Realizacja obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 18,0 m od osi napowietrznej linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV oraz w odległości  mniejszej niż 7,5 m od osi napowietrznej 

linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz stacji transformatorowych ze średniego na niskie na-

pięcie wymaga zbadania oddziaływania na budynki przeznaczone na pobyt ludzi, zachowania warunków bez-

pieczeństwa prawidłowej eksploatacji tych linii i stacji ustalonych przepisami odrębnymi i Polską Normą.  

2. Warunek ustanowienia nieprzekraczalnej linii zabudowy od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 

przestaje obowiązywać z chwilą likwidacji tej linii bądź jej skablowania. 

§ 13. Formy zabudowy i zagospodarowania wyznaczonego terenu powinny odpowiadać specyfice funkcji 

dla jakiej dany teren został wyznaczony. 

Rozdział 3. 

Sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych  

na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych. Zasady ochrony środowiska,  

przyrody i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 

§ 14. Ze względu na istniejące uwarunkowania nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów 

i obiektów podlegających ochronie lub narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziem-

nych, określonych na podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych. 

§ 15. Niniejszym planem nie określa się obiektów i terenów, które wymagają ustanowienia szczegółowych 

zasad zabudowy i zagospodarowania w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej. 

§ 16. Ustala się zasadę wyprzedzającej lub równoczesnej realizacji urządzeń infrastruktury technicznej,  

zapewniającej ochronę środowiska przez zanieczyszczeniem. 

§ 17. Realizacja zagospodarowania w obrębie poszczególnych działek nie powinna powodować przekrocze-

nia standardów jakości środowiska poza granicami obszaru. do którego inwestor posiada tytuł prawny 

§ 18. W sytuacji wystąpienia na działce uciążliwości wywołanych hałasem, zapyleniem, wibracjami, pro-

mieniowaniem elektromagnetycznym, projektowane budynki przeznaczone na pobyt ludzi wymagają zastoso-

wania rozwiązań technicznych zmniejszających je poniżej poziomów dopuszczalnych, bądź zwiększających 

odporność budynku na zagrożenia i uciążliwości 

§ 19. Wyodrębnione w planie tereny nie podlegają ochronie przed hałasem, w rozumieniu przepisów prawa 

ochrony środowiska. 

§ 20. W przypadku wystąpienia kolizji zabudowy z urządzeniami melioracji wodnych dopuszcza się możli-

wość przebudowy tych urządzeń w sposób, który zapewni funkcjonowanie melioracji wodnych na obszarach 

oddziaływania tych urządzeń. Przebudowa urządzeń melioracyjnych wymaga zaopiniowania z właściwym or-

ganem. 

Rozdział 4. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 21. Przy podziale nieruchomości wymagane jest zachowanie wartości użytkowych wszystkich fragmen-

tów wydzielonych terenów. 
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§ 22. Wielkość i kształt wydzielonych działek winny umożliwiać funkcjonowanie terenu zgodnie 

z przeznaczeniem i przepisami szczególnymi. 

§ 23. Podział  nieruchomości wymaga zapewnienia dojazdu z drogi publicznej lub wewnętrznej, do każdej 

z wydzielonych działek budowlanych  

§ 24. 1. Fragment działki wydzielony pod dojazd winien posiadać szerokość zapewniającą obsługę komuni-

kacyjną wszystkich fragmentów terenu oraz możliwość wprowadzenia uzbrojenia niezbędnego do realizacji 

określonego planem przeznaczenia  

2. Fragment działki wydzielony pod dojazd winien posiadać szerokość minimum 5m, gdy do działek prze-

widuje się doprowadzenie wyłącznie sieci wody i energii elektrycznej; gdy przewiduje się dodatkowe uzbroje-

nie- szerokość dojazdu powinna być powiększona proporcjonalnie do potrzeb wynikających z przepisów od-

rębnych, norm, warunków realizacji sieci technicznych.  

3. Wydzielenie działki pod dojazd wymaga zachowania trójkątnego poszerzenia pasa drogowego w obrębie 

skrzyżowania z drogą publiczną o długości boków – minimum 5,0 m – równoległych do osi drogi; warunek ten 

nie dotyczy sytuacji uzasadnionej względami technicznymi lub ochroną drzewostanu.  

§ 25. 1. Przy podziale nieruchomości lub scaleniu i podziale nieruchomości obowiązują następujące parame-

try wydzielanych działek budowlanych:  

1) w terenach o przeznaczeniu P i PU minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki winna wynosić 

3000m
2
,  

2) w terenach o przeznaczeniu U minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki winna 2000m
2
,  

3) minimalna szerokość frontu działki w terenach P i PU – 30m;  

4) minimalna szerokość frontu działki w terenie U - 20m;  

5) kąt nachylenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego drogi obsługującej 90
0 

z tolerancją ± 20
0 

lub 

nawiązujący do istniejących granic.  

2. Działki gruntu nie spełniające warunków, o których mowa w ust. 1, mogą być wydzielane wyłącznie 

w celu powiększania sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.  

3. Ustalenia zawarte w ust.1 nie obowiązują w przypadku wydzielania działek pod stacje transformatorowe 

ze średniego na niskie napięcie, 

§ 26. Przy wydzielaniu działki budowlanej dla zabudowy stacji transformatorowej ze średniego na niskie 

napięcie obowiązuje zachowanie minimalnych wymiarów działki: 6m x 5m dla stacji wnętrzowych lub  

3m x 2m dla stacji słupowych. 

§ 27. Dopuszcza się działki budowlane mniejsze niż określone w ust.1, o ile wydzielone zostały do dnia 

uchwalenia planu. 

§ 28. Nie określa się terenów do objęcia scaleniem i podziałem nieruchomości. 

Rozdział 5. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

§ 29. 1. Obsługę komunikacyjną terenów  zapewniają:  

1) droga gminna przebiegająca poza obszarami objętymi planem i przylegająca do obszarów objętych planem 

oznaczona symbolem 20KL;  

2) droga wewnętrzna określona w planie symbolem 3KDW;  

3) dojścia lub dojazdy w granicach wyznaczonych terenów. 

2. Dojścia lub dojazdy wydzielane w ramach poszczególnych terenów nie są w rozumieniu niniejszego  

planu drogami publicznymi ani ogólnodostępnymi drogami wewnętrznymi. 
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§ 30. Ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych 

w ilości minimum:  

1) w przypadku realizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - minimum jedno miejsce postojo-

we dla samochodów ciężarowych na każde 700m
2 

powierzchni użytkowej i minimum 1 miejsce dla samo-

chodów osobowych na 5 miejsc pracy;  

2) w przypadku realizacji obiektu handlowego minimum 1 miejsce postojowe dla samochodów osobowych na 

każde 50m
2 
powierzchni sprzedaży i 1 stanowisko dla dostawy towaru;  

3) w przypadku realizacji obiektu gastronomicznego minimum 1 miejsce postojowe dla samochodów osobo-

wych na 4 miejsca konsumpcyjne,  

4) w przypadku pozostałych usług minimum 1 miejsce postojowe dla samochodów osobowych na każde 50 m
2 

powierzchni użytkowej. 

Rozdział 6. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  

§ 31. 1. Ustala się, w zależności od potrzeb, wyposażenie terenu w sieci i urządzania infrastruktury  

technicznej:  

1) zaopatrzenia w wodę;  

2) gromadzenia, odprowadzania ścieków i wód opadowych;  

3) elektroenergetyczne;  

4) gazowe;  

5) telekomunikacyjne;  

6) cieplne przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu i przepisów szczególnych. 

2. Dopuszcza się wyposażenie terenów w inne urządzenia i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem 

zachowania pozostałych ustaleń planu oraz interesów osób trzecich.  

3. Ustala się prawo realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w ramach pasów drogowych dróg 

(ulic) publicznych, dróg wewnętrznych, dojść i dojazdów.  

4. Dopuszcza się możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w pasach terenu między  

linią rozgraniczającą drogi, a linią zabudowy, przy zachowaniu przepisów odrębnych z uwzględnieniem zasad 

i warunków oraz standardów zabudowy i zagospodarowania ustalonych w zmianie planu.  

5. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe zrealizowanie sieci infrastruktury technicznej we-

dług zasad określonych w ust. 4 i 5, dopuszcza lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej poza wskazanymi 

terenami, pod warunkiem zachowania możliwości realizacji przeznaczenia danego terenu, z uwzględnieniem 

standardów zabudowy i zagospodarowania terenu, a także przepisów odrębnych. 

§ 32. Ustala się warunki obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę – w oparciu o wodociąg gminny wyposażony w hydrant dla celów przeciwpożarowych 

lub ujęć własnych z zachowaniem przepisów odrębnych;  

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren własny działki przy zachowaniu 

przepisów odrębnych;  

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów określonych w przepisach szczególnych jako za-

nieczyszczone i nie zaopatrzone w kanalizację deszczową, do wód powierzchniowych lub ziemi, po uprzed-

nim oczyszczeniu w stopniu i zakresie określonym w przepisach odrębnych;  

4) w przypadku niewystarczająco chłonnej powierzchni biologicznie czynnej nadmiar wód opadowych 

i roztopowych powinien być gromadzony w zbiornikach retencyjnych zrealizowanych granicach działek 

budowlanych;  
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5) odprowadzanie ścieków przemysłowych do szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, 

przy czym ścieki nie spełniające warunków umożliwiających ich wywóz ze zbiorników na zlewnię oczysz-

czalni ścieków wymagają oczyszczenia wstępnego z zanieczyszczeń w urządzeniach oczyszczających znaj-

dujących się w granicach działek do których inwestor posiada tytuł prawny, niezależnie od dalszego sposo-

bu oczyszczania;  

6) odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych zgodnie 

z przepisami odrębnymi, wywóz do oczyszczalni ścieków z zachowaniem przepisów odrębnych; docelowo 

do sieci kanalizacyjnej, z jednoczesną likwidacją szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości 

ciekłe;  

7) usuwanie odpadów poprzez segregację i wywóz na urządzone składowisko odpadów, zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  

8) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o:  

a) istniejące stacje transformatorowe,  

b) projektowane według zapotrzebowania stacje transformatorowe SN/NN, sytuowane w terenach przezna-

czonych pod zabudowę z zachowaniem dostępu tych obiektów do ogólnodostępnej drogi,  

c) istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia,  

d) projektowane niekonwencjonalne źródła energii. 

8) zaopatrzenie w ciepło – w oparciu o indywidualne źródła ciepła z preferencją dla ekologicznych czynników 

grzewczych takich jak: gaz, olej niskosiarkowy, energia elektryczna, odnawialne źródła energii itp. 

Rozdział 7. 

Przeznaczenie terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  

oraz zagospodarowania poszczególnych terenów 

§ 33. Dla terenu o symbolu 1 P określa się:  

1. Przeznaczenie – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  

2. Zasady i warunki zagospodarowania:  

1) budynki o wysokości do 10 m ;  

2) dachy płaskie, lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do  40º;  

3) wskaźnik zabudowy działki do 0,6;  

4) udział powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 15% powierzchni działki;  

5) intensywność zabudowy od 0,02 do 1,2. 

§ 34. Dla terenu o symbolu 2U określa się:  

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej .  

2. Zasady i warunki zagospodarowania:  

1) wysokość budynków usługowych do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne;  

2) budynki gospodarcze i garaże o wysokości 1 kondygnacji i nie wyższe niż 6m;  

3) dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od  25ºdo 45º;  

4) wskaźnik zabudowy działki – maksymalnie 0,4;  

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej -30%;  

6) intensywność zabudowy od 0,02 do 0,8;  

7) dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego w budynku o funkcji usługowej, o udziale nieprzekraczają-

cym 50% powierzchni użytkowej budynku;  

8) zakaz stosowania kolorów jaskrawych na dużych powierzchniach elewacji i dachach. 
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§ 35. Dla terenu o symbolu 3 KDW określa się:  

1. Przeznaczenie – tereny dróg wewnętrznych (dojazd z drogi publicznej .  

2. Zasady i warunki zagospodarowania:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m;  

2) minimalna szerokość jezdni – 3,5 m;  

3) na zakończeniu drogi plac do zawracania pojazdów. 

§ 36. Dla terenu o symbolu 4 PU określa się:  

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług.  

2. Zasady i warunki zagospodarowania:  

1) maksymalna wysokość budynków do 12 m;  

2) dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do  40º;  

3) wskaźnik zabudowy działki do 0,6;  

4) udział powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 15% powierzchni działki;  

5) intensywność zabudowy od 0,02 do 0,8;  

6) w budynku o funkcji usługowej dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego o udziale nieprzekraczają-

cym 50% powierzchni użytkowej budynku;  

7) zakaz stosowania kolorów jaskrawych na dużych powierzchniach elewacji i dachach. 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 37. Planem miejscowym ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wysokości:  

- 10% dla zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów ( P ),  

- 10% dla zabudowy produkcyjne, składów i magazynów z dopuszczeniem usług (PU),  

- 10% dla zabudowy usługowej (U),  

- 0% dla pozostałych terenów. 

§ 38. Tracą moc:  

1) uchwała nr XV/83/2004 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice - w zakresie obszaru objętego 

niniejszym planem,  

2) uchwała nr XXIV/98/97 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 lutego 1997r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Radziejowice Parcel, Zazdrość, Budy Nowe, Kura-

nów, Tartak, Słabomierz, Pieńki Radziejowickie w zakresie obszaru objętego niniejszym planem. 

§ 39. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega 

publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziejowice.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice: 

Krystyna Skoneczna 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLII/256/2013 

Rady Gminy Radziejowice 

z dnia 24 października 2013 r. 

 

ROZSTRZYNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Zgodnie z art.17 pkt14 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

z 2012r. poz.647 z późn. zm.) wójt gminy przedstawia radzie gminy projekt planu wraz z listą nieuzwględnio-

nych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą. W terminie 

wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Kuranów nie wpłynęła uwaga, która nie 

została uwzględniona w toku sporządzania  w/wym. projektu planu. W związku z powyższym nie rozstrzyga 

się o sposobie rozpatrzenia uwag  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLII/256/2013 

Rady Gminy Radziejowice 

z dnia 24 października 2013 r. 

 

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego 

fragmenty wsi Kuranów nie wywołuje potrzeby wykonania infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy.  

  

 Przewodnicząca  Rady Gminy Radziejowice 
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