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UCHWAŁA Nr LI/528/2010 

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH 

z dnia 9 września 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego w obrębie sołectwa Chinów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝniejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póŝniejszymi zmianami) oraz w związku z 
uchwałą nr VII/85/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu połoşonego w obrćbie sołectwa 
Chinów Rada Miejska uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu połoşone-
go w obrćbie sołectwa Chinów, gmina Kozieni-
ce, zwany dalej planem, obejmujący obszar w 
granicach przedstawionych na rysunku planu, 
stanowiącym załącznik nr 1. do uchwały, stwier-
dzając, şe plan jest zgodny ze Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kozienice, uchwalonego 
uchwałą nr XXIV/317/2008 Rady Miejskiej w 
Kozienicach z dnia 9 paŝdziernika 2008r. 

2. Rysunek planu sporządzono w skali 1:2000 
stanowiący integralną czćścią niniejszej uchwa-
ły, oznaczoną jako załącznik nr 1. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są po-
nadto: 

1) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu wniesionych w okresie wy-
łoşenia do publicznego wglądu – stanowiące 
załącznik nr 2 do uchwały; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy – stanowiące załącznik nr 3 do 
uchwały; 

4. Przedmiot planu stanowią zagadnienia 
określone w przepisach art. 15 ust. 2 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003 roku. 

 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ciekach naturalnych – naleşy przez to rozu-
mieć definicjć zawartą w przepisach odrćb-
nych; 

2) dachu płaskim – naleşy przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia połaci dachowych 
nie wićkszym niş 120; 

3) dachu wielospadowym – naleşy przez to 
rozumieć dach dwu- lub czterospadowe o 
kącie nachylenia połaci dachowych do 450; 

4) działce budowlanej – naleşy przez to rozu-
mieć definicjć zawartą w przepisach odrćb-
nych; 

5) ekologicznych nośnikach energii – naleşy 
przez to rozumieć stosowanie jako ŝródeł 
ciepła energii elektrycznej, gazu, oleju opa-
łowego niskosiarkowego, energii odnawial-
nej oraz innych nośników spalanych w 
urządzeniach o wysokim poziomie czystości 
emisji; 

6) froncie działki – naleşy przez to rozumieć 
czćść działki, która przylega do drogi, z któ-
rej odbywa sić główny wjazd lub wejście na 
działkć; 

7) funkcja równorzćdna – naleşy przez to ro-
zumieć dopuszczenie jednocześnie wszyst-
kich wymienionych w przeznaczeniu pod-
stawowym funkcji lub zamienne ich wpro-
wadzenie na danym terenie; 

8) istniejącej zabudowie – naleşy przez to ro-
zumieć istniejące budynki, działki dla któ-
rych zostały wydane decyzje administracyj-
ne (pozwolenia na budowć); 

9) kanałach – naleşy przez to rozumieć defini-
cjć zawartą w przepisach odrćbnych; 

10) linii rozgraniczającej – naleşy przez to ro-
zumieć granice pomićdzy terenami o róş-
nym sposobie zagospodarowania lub róş-
nym przeznaczeniu podstawowym i róşnej 
funkcji, ustalone niniejszym planem; 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć wyznaczone na rysunku 
planu linie, przed które nie moşe być wysu-
nićte lico zewnćtrznej nadziemnej ściany 
wznoszonego budynku z dopuszczeniem 
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zgodnego z obowiązującymi przepisami 
wysunićcia przed nie na głćbokość do 1,5m 
gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, zada-
szeń nad wejściami, pochylni i schodów 
zewnćtrznych; 

12) nośniku reklamy - naleşy przez to rozumieć 
urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek ma-
terialnej formie wraz z elementami kon-
strukcyjnymi i zamocowaniami, zawierające 
powierzchnić przeznaczoną do eksponowa-
nia reklamy; 

13) obszarze – naleşy przez to rozumieć obszar 
objćty ustaleniami planu, w granicach 
przedstawionych na rysunku planu; 

14) obszarze przestrzeni publicznej - naleşy 
przez to rozumieć obszar o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb miesz-
kańców, poprawy jakości ich şycia i sprzyja-
jący nawiązywaniu kontaktów społecznych 
ze wzglćdu na jego połoşenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne, określony w 
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy; 

15) planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia i 
rysunek planu, bćdące przedmiotem niniej-
szej uchwały, określone w § 1 uchwały; 

16) powierzchni zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć wielkość powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki; 

17) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznacze-
nie przewaşające na danym terenie, to zna-
czy stanowiące co najmniej 60% maksy-
malnej wynikającej z ustaleń planu po-
wierzchni całkowitej kondygnacji nadziem-
nych zabudowy zlokalizowanej na kaşdej 
działce połoşonej w granicach terenu, a w 
przypadku przeznaczeń nie pociągających 
za sobą realizacji zabudowy zajmujące co 
najmniej 60% powierzchni tej działki; 

18) przeznaczeniu uzupełniającym – naleşy 
przez to rozumieć takie rodzaje przeznacze-
nia, które uzupełniają lub wzbogacają prze-
znaczenie podstawowe na danym terenie, 
w sposób określony w ustaleniach planu; 

19) rowach – naleşy przez to rozumieć urządze-
nia melioracji wodnych szczegółowych w 
rozumieniu przepisów odrćbnych; 

20) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunek wykonany na mapie w skali 1:1000, 
określony w § 1 ust. 3, pkt 1 uchwały; 

21) szyldzie reklamowym – naleşy przez to ro-
zumieć nośnik reklamowy podający nazwć 
firmy znajdującej sić w budynku, na którym 
szyld reklamowy jest zainstalowany; 

22) terenie – naleşy przez to rozumieć teren 
ograniczony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi i symbolem przeznaczenia 
oznaczony według zasad określonych w § 3 
ust. 3 uchwały; 

23) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć, o ile z treści przepisu nie wy-
nika inaczej; 

24) urządzeniach wodnych – naleşy przez to 
rozumieć definicjć zawartą w przepisach 
odrćbnych; 

25) urządzeniach turystycznych – naleşy przez 
to rozumieć definicjć zawartą w ustawie o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

26) usługach – naleşy przez to rozumieć dzia-
łalność prowadzoną w obiektach wolnosto-
jących lub lokalach uşytkowych wbudowa-
nych, której celem jest zaspokojenie potrzeb 
ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio 
metodami przemysłowymi dóbr material-
nych, z wykluczeniem usług uciąşliwych; 

27) usługach turystyki i rekreacji – naleşy przez 
to rozumieć obiekty takie jak: hotele, ośrod-
ki wypoczynkowe, pensjonaty, campingi, 
pola biwakowe; 

28) usługach lub obiektach uciąşliwych - naleşy 
przez to rozumieć działalność która powo-
duje przekroczenia dopuszczalnych stan-
dardów jakości środowiska określonych w 
przepisach prawa, spowodowane emisją 
pyłów i gazów pochodzącą z procesów spa-
lania nie związanych z ogrzewaniem po-
mieszczeń lub podgrzewaniem wody na ce-
le bytowe, wytwarzaniem odpadów innych 
niş komunalne, wytwarzaniem ścieków in-
nych niş bytowe, zanieczyszczeniem gleby i 
powierzchni ziemi, wytwarzaniem pól elek-
tromagnetycznych, wzmoşoną emisją hała-
su; 

29) usługi publiczne – naleşy przez to rozumieć 
usługi zaspokajające potrzeby mieszkańców 
oraz wpływające na poprawć jakości şycia, 
o znaczeniu lokalnym, ponadlokalnym 
(usługi: oświaty, zdrowia, kultury, admini-
stracji, straşy poşarnej); 

30) usługi sportu – naleşy przez to rozumieć 
urządzenia i obiekty do uprawiania sportu 
odkryte, przykryte w całości lub w czćści; 

31) utrzymaniu – naleşy przez to rozumieć za-
chowanie dotychczasowego sposobu uşyt-
kowania terenu i jego funkcji, z prawem do 
przebudowy, odbudowy, konserwacji i re-
montu; 

32) wysokości zabudowy – naleşy przez to ro-
zumieć wymiar pionowy zabudowy mierzo-
nej od poziomu terenu przy najnişej poło-
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şonym wejściu do budynku lub jego czćści, 
znajdującego sić na pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do poziomu kalenicy 
przy dachach pochyłych lub do górnej po-
wierzchni najwyşej połoşonego stropu, 
łącznie z grubością izolacji cieplnej i war-
stwy ją osłaniającej bez uwzglćdnienia wy-
niesionych ponad tć płaszczyznć kominów, 
dŝwigów i innych pomieszczeń technicz-
nych – przy dachach płaskich i wyraşonych 
w metrach; 

33) zieleni izolacyjnej – naleşy przez to rozu-
mieć pas zwartej zieleni wielopićtrowej, z 
wyłączeniem przestrzeni zaplanowanej jako 
wjazdy na teren, odpornej na zanieczysz-
czenia, tworzący barierć wizualną i aku-
styczną. 

§ 3.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granica obowiązywania ustaleń planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) oznaczenia porządkowe – cyfrowe i literowe 
terenów, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) strefa ochronna od cmentarza, 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 
niewymienione w ust. 1 mają wyłącznie charak-
ter informacyjny. 

3. Podstawowe formy przeznaczenia i zago-
spodarowania wyznaczonych terenów oznacza 
sić na rysunku planu według nastćpującej zasa-
dy: 

1) oznaczenia literowe, duşe drukowane litery, 
określają podstawową formć przeznaczenia i 
zagospodarowania terenów określoną w 
ustaleniach planu według § 4; 

2) cyfry arabskie określają numery wyznaczo-
nych terenów na rysunku planu, dla których 
sformułowano odrćbne ustalenia planu. 

§ 4. Ustala sić nastćpujące symbole określa-
jące w planie podstawowe formy przeznaczenia 
i zagospodarowania terenów: 

1) 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 
12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 21MN, 
23MN, 24MN, 25MN, 35MN, 36MN, 37MN, 
40MN, 41MN, 42MN, 43MN, 44MN, 49MN, 
50MN, 51MN, 66MN, 67MN, 73MN, 74MN, 
75MN, 78MN, 84MN, 88MN, 89MN, 91MN, 
99MN, 100MN, 101MN, 102MN, 103MN, 
104MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) 87MN/U, 98MN/U – teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i usług; 

3) 38RM, 39RM, 48RM, 56RM, 57RM, 65RM, 
72RM, 76RM, 79RM, 80RM – tereny zabu-
dowy zagrodowej; 

4) 19UT – teren usług turystyki i rekreacji; 

5) 31U/P – teren usług, produkcji, składów, 
magazynów, hurtowni; 

6) 4R, 46R, 54R, 61R, 83R, 92R, 96R – tereny 
rolnicze; 

7) 3ZR, 33ZR, 34ZR, 45ZR, 47ZR, 53ZR, 55ZR, 
58ZR, 60ZR, 62ZR, 64ZR, 68ZR, 69ZR, 70ZR, 
94ZR, 95ZR – tereny łąk i pastwisk; 

8) 1ZL, 2ZL, 22ZL, 28ZL, 29ZL, 32ZL, 71ZL, 
77ZL, 81ZL, 82ZL, 85ZL, 90ZL, 93ZL – tereny 
lasów; 

9) 26ZLz, 97ZLz – tereny pod zalesienie, za-
drzewienia; 

10) 27WS, 30WS, 52WS, 59WS, 63WS – tereny 
wód powierzchniowych śródlądowych - ka-
nał; 

11) 18ZI – teren zieleni izolacyjnej; 

12) 20ZD – tereny ogródków działkowych; 

13) 86ZC – teren cmentarza; 

14) 17KSP – teren obsługi komunikacji samo-
chodowej; 

15) Układ komunikacyjny, powiązany z syste-
mem infrastruktury technicznej wyznaczają 
tereny oznaczone symbolami: 

a) KDGP – przeznaczenie pod drogi ruchu 
przyspieszonego klasy „GP”; 

b) KDG – przeznaczone pod drogi główne 
klasy „G”; 

c) KDZ – przeznaczone pod drogi zbiorcze 
klasy „Z”; 

d) KDL – przeznaczone pod drogi lokalne 
klasy ”L”; 

e) KDD – przeznaczone pod drogi dojazdo-
we klasy „D”. 

§ 5.1. Ustala sić wymagania wynikające z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów małej ar-
chitektury w obszarach przestrzeni publicz-
nych na zasadach wynikających z zagospoda-
rowania i przeznaczenia terenu; 

2) nakazy, zakazy, dopuszczenia, ograniczenia 
oraz zasady umieszczania nośników rekla-
mowych i szyldów reklamowych określają 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych te-
renów w zakresie ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego; 
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3) nakazy, zakazy dopuszczenia i ograniczenia w 

zakresie zasad umieszczania urządzeń tech-
nicznych i zieleni określone są w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów 
oraz w ustaleniach ogólnych dotyczących za-
sad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji infrastruktury technicznej 
niniejszej uchwały; 

2. Pozostałe ustalenia dotyczące wymagań 
wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych zostały zawarte w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

§ 6. Ustala sić tereny przeznaczone dla reali-
zacji celów publicznych: 

1) tereny przeznaczone dla realizacji celów pu-
blicznych: 

a) tereny oznaczone na rysunku planu sym-
bolami KDG, KDZ, KDL, KDD jako istnieją-
ce drogi publiczne, wymagające przebu-
dowy i dostosowania do parametrów 
określonych w przepisach odrćbnych i ni-
niejszej uchwale. 

§ 7. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, zawarte w 
ustaleniach szczegółowych terenów; 

2) dla elewacji budynków obowiązuje stosowa-
nie takich materiałów, jak: kamień naturalny, 
cegła licowa, tynk, drewno; zapis ten nie do-
tyczy obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów; 

3) lokalizacjć ogrodzeń frontowych działek 
zgodnie z liniami rozgraniczającymi dróg wy-
znaczonych planem; 

4) zakaz realizacji ogrodzeń z betonowych ele-
mentów prefabrykowanych; 

5) nakaz uzupełnienia ogrodzeń od dróg pu-
blicznych zielenią ciągłą w formie şywopło-
tów do wysokości 1,5m; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały 
określone w ustaleniach szczegółowych; 

7) dopuszcza sić lokalizowanie nośników rekla-
mowych na budynkach pod warunkiem, şe 
ich łączna powierzchnia nie zajmie wićcej niş 
10% powierzchni łącznej wszystkich elewacji 
danego budynku; 

8) zakaz umieszczania wolnostojących nośni-
ków reklamowych. 

§ 8. Ustala sić zasady kształtowania zabudo-
wy i sposobów zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć budynków na 
działkach budowlanych w odległości mniej-
szej niş 3 m od granicy z sąsiednią działką 

budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

2) na terenach objćtych niniejszym planem 
obowiązuje zakaz lokalizowania wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych, o 
powierzchni zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

3) dopuszcza sić realizowanie zabudowy pod 
warunkiem wcześniejszego lub jednocze-
snego uzbrojenia działki budowlanej w sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, 
chyba, şe ustalenia szczegółowe niniejszej 
uchwały stanowią inaczej; 

4) zagospodarowanie terenów leśnych zgod-
nie z przepisami odrćbnymi; 

5) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodo-
wej na terenach zabudowy mieszkaniowej; 

6) prowadzenie prac budowlanych w terenach 
38RM, 40MN, 66MN, 98MN/U, 99MN, 
100MN ze szczególnym uwzglćdnieniem 
migracji ptaków objćtych ochroną, zgodnie 
z § 10 pkt 5, lit. g; 

7) zapis pkt 6 stosuje sić równieş do pozosta-
łych terenów nie wymienionych w pkt 6 w 
przypadku stwierdzenia wystćpowania do-
datkowych siedlisk ptaków w wyniku prze-
prowadzonych inwentaryzacji na etapie po-
zwolenia na budowć; 

8) dopuszcza sić lokalizacjć stacji transforma-
torowych średniego i niskiego napićcia; 

9) dopuszcza sić lokalizowanie linii elektro-
energetycznych średniego i niskiego napić-
cia w liniach rozgraniczających dróg; 

10) w zakresie przebudowy i odbudowy istnie-
jącej zabudowy obowiązują parametry i 
wskaŝniki: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokość zabudowy do 10m. 

§ 9. Ustala sić zasady i warunki łączenia i po-
działu nieruchomości: 

1) w przypadku wydzielenia nowych działek 
budowlanych szerokość frontu nowo wydzie-
lonej działki budowlanej wynosi minimum 
25m dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, 35m dla zabudowy zagrodowej, 40m 
dla terenu obiektów usługowych, produkcyj-
nych, składów, magazynów i hurtowni, 25m 
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dla zabudowy usługowej i usług turystycz-
nych, chyba şe ustalenia szczegółowe niniej-
szej uchwały stanowią inaczej; 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 
działki budowlanej: 1500m2 dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 3000m2 dla 
zabudowy zagrodowej, 4000m2 dla terenu 
obiektów usługowych, produkcyjnych, skła-
dów, magazynów i hurtowni, 1500m2 dla za-
budowy usługowej i usług turystycznych 
chyba, şe ustalenia szczegółowe stanowią in-
aczej; 

3) nowe działki budowlane na terenach podle-
gających podziałowi powinny mieć po-
wierzchnić i kształt umoşliwiający ich prawi-
dłowe zagospodarowanie, zapewnioną do-
stćpność komunikacyjną do kaşdej działki 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

4) ustalenia pkt 1 i 2 nie dotyczą działek budow-
lanych wydzielanych pod budowć stacji 
transformatorowych. 

§ 10. Ustala sić zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obszar planu połoşony jest czćściowo w gra-
nicach otuliny Kozienickiego Parku Krajobra-
zowego im. Prof. Ryszarda Zarćby według 
rysunku planu; 

2) dla całego terenu objćtego ustaleniami planu 
połoşonego w granicach otuliny Kozienickie-
go Parku Krajobrazowego obowiązują wszel-
kie nakazy, zakazy i ograniczenia określone w 
przepisach odrćbnych; 

3) obszar planu jest w całości połoşony w gra-
nicach obszaru Natura 2000 „Ostoja Kozie-
nicka” PLB140013, bćdącego potencjalnym 
obszarem specjalnej ochrony ptaków. Wszel-
kie działania na tym terenie powinny być 
zgodne z przepisami odrćbnymi, dotyczącymi 
tego obszaru; 

4) obszar planu jest czćściowo połoşony w gra-
nicach obszaru Natura 2000 z Dyrektywy Sie-
dliskowej „ Puszcza Kozienicka”. Wszelkie 
działania na tym terenie powinny być zgodne 
z przepisami odrćbnymi, dotyczącymi tego 
obszaru; 

5) na obszarze objćtym planem ustala sić na-
stćpujące zasady ochrony środowiska oraz 
ochrony przyrody: 

a) dla działek budowlanych minimalną po-
wierzchnić czynną biologicznie, zgodnie z 
ustaleniami dla poszczególnych terenów; 

b) tereny oznaczone na rysunku planu sym-
bolami: 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 
10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 
16MN, 21MN, 23MN, 24MN, 25MN, 35MN, 

36MN, 37MN, 40MN, 41MN, 42MN, 43MN, 
44MN, 49MN, 50MN, 51MN, 66MN, 67MN, 
73MN, 74MN, 75MN, 78MN, 84MN, 88MN, 
89MN, 91MN, 99MN, 100MN, 101MN, 
102MN, 103MN, 104MN, 87MN/U, 
98MN/U zalicza sić do terenów chronio-
nych akustycznie; 

c) dopuszczalny poziom hałasu od dróg dla 
rodzajów terenów chronionych akustycz-
nie nie moşe przekraczać norm określo-
nych w przepisach odrćbnych; 

d) dopuszczalny poziom hałasu od pozosta-
łych obiektów i działalności bćdącej ŝró-
dłem hałasu dla rodzajów terenów chro-
nionych akustycznie nie moşe przekraczać 
norm określonych w przepisach odrćb-
nych; 

e) nakaz uwzglćdnienia w poszczególnych 
terenach ochrony przed uciąşliwym od-
działywaniem w zakresie klimatu aku-
stycznego zgodnie z przepisami odrćbny-
mi; 

f) w ternach oznaczonych symbolami: 
17KSP, 31U/P obowiązuje wprowadzenie 
pasa zieleni izolacyjnej tworzącej barierć 
wizualną i akustyczną, oddzielającą te te-
reny od istniejących terenów mieszkanio-
wych. 

g) potencjalne siedliska ptaków bćdących 
pod ochroną, wystćpujące na obszarze ob-
jćtym opracowaniem planu naleşy zacho-
wać i maksymalnie chronić przed znisz-
czeniem, 

h) zakaz wprowadzania w terenach bezpo-
średnio przyległych do dróg 01KDGP, 
02KDGP, 01KDG, 01KDZ, 03KDL, 16KDD, 
17KDD, 28KDD roślinności zwabiającej 
ptaki objćtych ochroną; 

i) obowiązek zachowania niezabudowanych 
pasów ochronnych wzdłuş cieków natu-
ralnych i kanałów (o szerokości kaşdora-
zowo uzgodnionej z administratorem cie-
ku) w celu umoşliwienia administratorowi 
prowadzenia robót remontowych i kon-
serwatorskich w korytach cieków natural-
nych i kanałów, a takşe dla ochrony ich 
otuliny biologicznej 

j) utrzymanie wszystkich form zieleni urzą-
dzonej i naturalnej, w miarć moşliwości, 
ze szczególnym uwzglćdnieniem terenów 
zieleni łćgowej towarzyszącej ciekom; 

k) zakaz grodzenia nieruchomości w odle-
głości mniejszej niş 1,5m od linii brzego-
wej cieku, zgodnie z przepisami odrćbny-
mi; 
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l) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do ziemi i wód powierzchnio-
wych; 

m) zabrania sić niszczenia lub uszkadzania 
brzegów śródlądowych wód powierzch-
niowych oraz urządzeń wodnych; 

n) ochrona śródlądowych wód powierzch-
niowych i urządzeń wodnych według 
przepisów odrćbnych; 

o) inwestycje kolidujące z urządzeniami 
wodnymi naleşy uzgadniać z właściwym 
zarządcą tych urządzeń; 

p) zakaz składowania odpadów; czasowe 
gromadzenie odpadów wytwarzanych na 
obszarze planu zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

q) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu oddziaływa-
nia na środowisko jest obligatoryjne w ro-
zumieniu przepisów odrćbnych, z wyjąt-
kiem obiektów infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej, słuşącej obsłudze miesz-
kańców i uşytkowników terenu. 

r) odległość cmentarza od zabudowań 
mieszkalnych, od zakładów produkujących 
artykuły şywności, zakładów şywienia 
zbiorowego bądŝ zakładów przechowują-
cych artykuły şywności oraz studzien, ŝró-
deł i strumieni, słuşących do czerpania 
wody do picia i potrzeb gospodarczych, 
powinna wynosić co najmniej 150m; od-
ległość ta moşe być zmniejszona do 50m 
pod warunkiem, şe teren w granicach od 
50 do 150m odległości do cmentarza po-
siada sieć wodociągową i wszystkie bu-
dynki korzystające z wody są do tej sieci 
podłączone. 

§ 11. Ustala sić zasady ochrony krajobrazu i 
dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

1) Obejmuje sić ochroną konserwatorską poniş-
szy obiekt przedstawiony na rysunku planu: 

a) pozostałości zabytkowego cmentarza w 
Chinowie; 

b) w odniesieniu do objćtego ochroną obiek-
tu, o którym mowa w pkt 1 lit. a, obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 

- zachowanie i utrzymanie w odpowied-
nim stanie technicznym, 

- wszelkie prace przy obiektach i na tere-
nach zabytkowych oraz w ich bezpo-
średnim otoczeniu muszą być prowa-
dzone w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. 

2) W zasićgu strefy ochrony stanowiska arche-
ologicznego działania inwestycyjne w tym 
prace ziemne prowadzi zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami odrćbnymi. 

§ 12. Ustala sić zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej: 

1) W zakresie lokalizacji urządzeń sieciowych 
infrastruktury technicznej: 

a) plan ustala budowć sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej w liniach rozgrani-
czających ulic, (w uzgodnieniu z właścicie-
lem sieci oraz zarządcą drogi w oparciu o 
przepisy odrćbne) i oznaczonych w nastć-
pujący sposób: 

b) ustala sić zasady uzbrojenia terenu w sieci 
infrastruktury technicznej: 

- sieci infrastruktury technicznej oraz 
urządzenia z nimi związane powinny 
być lokalizowane w planowanych i 
przewidzianych do przebudowy pasach 
drogowych, a w przypadku lokalizowa-
nia na innych terenach – w sposób 
podporządkowany określonej w planie 
funkcji terenu i nie kolidujący z plano-
waną zabudową, 

- połoşenie i parametry techniczne sieci 
podlegają uszczegółowieniu w projek-
tach budowlanych, 

- w pasach drogowych ulic sieci infra-
struktury technicznej powinny być sy-
tuowane z zachowaniem przedstawio-
nego na rysunku połoşenia pod okre-
ślonym elementem składowym ulicy 
(jezdnią, chodnikiem, trawnikiem itp.); 
odległości pomićdzy poszczególnymi 
sieciami oraz odległości od charaktery-
stycznych linii pasa drogowego, podle-
gają uszczegółowieniu w projektach 
budowlanych, 

- w pasach drogowych ulic istniejących 
sieci infrastruktury technicznej uşytku 
powszechnego mogą być, w przypad-
kach uzasadnionych, sytuowane w 
sposób inny niş przedstawione na ry-
sunku planu, pod warunkiem wykaza-
nia w projekcie budowlanym, şe od-
mienne usytuowanie nie utrudni prze-
widzianej w planie przebudowy ulicy 
oraz usytuowania pozostałych sieci, 

- w przekrojach istniejących i planowa-
nych pasów drogowych (poza jezdnia-
mi) naleşy uwzglćdnić lokalizacjć ist-
niejących i planowanych linii kablo-
wych elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napićcia oraz istniejących i 
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planowanych kablowych sieci teletech-
nicznych nie pokazanych na rysunku 
planu; parametry, szczegółowy prze-
bieg i lokalizacja sieci określone zosta-
ną w projektach budowlanych, 

- w pasach drogowych planowanych 
dróg wewnćtrznych nieokreślonych na 
rysunku planu sieci infrastruktury tech-
nicznej lokalizować zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

- rozdzielcze sieci infrastruktury tech-
nicznej uşytku powszechnego naleşy 
projektować i budować uwzglćdniając 
potrzeby określonej w planie zabudowy 
oraz potrzeby zabudowy na terenach 
przyległych nie objćtych planem, a 
wskazanych w studium jako tereny in-
westycyjne (potencjalni uşytkownicy 
sieci), 

- przyłącza nieruchomości do ciągów 
ulicznych sieci infrastruktury technicz-
nej powinny, w granicach pasa drogo-
wego wyznaczonego liniami rozgrani-
czającymi, przebiegać prostopadle do 
osi podłuşnej ulicy; w technicznie uza-
sadnionych wypadkach dopuszcza sić 
przebieg skośny pod katem nie mniej-
szym niş 45o, do osi podłuşnej ulicy, o 
ile nie utrudni to przyłączenia do sieci 
ulicznej nieruchomości sąsiednich, 

- w przypadku konieczności przeprowa-
dzenia tranzytowych sieci infrastruktu-
ry technicznej nie pokazanych na ry-
sunku planu wykonanie ich nie bćdzie 
sprzeczne z ustaleniami planu pod wa-
runkiem, şe ich przebieg nie bćdzie ko-
lidował z istniejącą i planowana zabu-
dową, 

- stacje transformatorowe mogą być lo-
kalizowane w granicach planu na tere-
nach o innym przeznaczeniu pod wa-
runkiem nie naruszenia wynikających z 
niniejszego planu przepisów szczegól-
nych oraz warunków zabudowy i zago-
spodarowania terenów sąsiednich – 
uszczegółowienie w projekcie budow-
lanym. 

2) W zakresie zaopatrzenia w wodć, ustala sić: 

a) zasilanie w wodć z wodociągu komunal-
nego z sieci rozdzielczej o średnicach od 
110 do 150mm zlokalizowanej we wszyst-
kich istniejących drogach objćtych granicą 
obowiązywania ustaleń planu, jak i w dro-
gach zlokalizowanych poza obszarem pla-
nu, a bezpośrednio z nim sąsiadującymi; 

b) jako podstawć do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w zakresie rozbudowy 
systemu wodociągowego naleşy przyjąć 
obowiązujące programy; 

c) budowć nowych odcinków sieci wodocią-
gowej w liniach rozgraniczających dróg 
poza pasami jezdni w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

d) przy realizacji nowych i modernizacji ist-
niejących ujćć i sieci wodociągowych, w 
obszarze planu, obowiązek zapewnienia 
przeciwpoşarowego zaopatrzenia wodne-
go w zakresie ŝródeł zaopatrzenia i sieci 
hydrantów nadziemnych; 

e) nakaz podłączania nowych odbiorców do 
sieci wodociągowej po jej wybudowaniu; 

f) dopuszcza sić realizowanie zabudowy pod 
warunkiem wcześniejszego lub jednocze-
snego uzbrojenia działek budowlanych w 
sieć wodociągową. 

3) W zakresie odprowadzania ścieków sanitar-
nych oraz wód opadowych, ustala sić: 

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do 
układu kanalizacyjnego m. Kozienice za 
pośrednictwem istniejącej przepompowni 
KGK Kozienice – SUW Słoneczna w Kozie-
nicach; 

b) budowć nowych odcinków sieci kanaliza-
cyjnej w liniach rozgraniczających dróg w 
uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

c) moşliwość utrzymania rozwiązań indywi-
dualnych do czasu objćcia poszczególnych 
terenów siecią kanalizacyjną; 

d) jako podstawć do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w zakresie rozbudowy 
układu kanalizacji ściekowej naleşy przyjąć 
zgodnie z obowiązującymi programami; 

e) nakaz podłączania nowych odbiorców do 
sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu; 

f) dopuszcza sić realizowanie zabudowy pod 
warunkiem wcześniejszego lub jednocze-
snego uzbrojenia działek budowlanych w 
sieć kanalizacyjną, 

g) zakaz odprowadzania wód opadowych do 
urządzeń kanalizacji sanitarnej i na na-
wierzchnie ogólnie dostćpnych ciągów 
komunikacyjnych; 

h) zakaz odprowadzania wód opadowych za-
nieczyszczonych produktami organiczny-
mi, ropopochodnymi i mineralnymi do 
ciągów kanalizacji deszczowej, do wód 
otwartych i do gruntu; 

i) wody opadowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrćbnymi; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 211 – 50052 – Poz. 7072 
 
4) W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala sić: 

a) zasilanie w gaz ziemny przewodowy za 
pośrednictwem istniejącej sieci; 

b) budowć nowych gazociągów w liniach 
rozgraniczających dróg, poza pasami 
jezdni zgodnie z wymogami przepisów od-
rćbnych w uzgodnieniu z właściwym za-
kładem gazowniczym i zarządcą drogi; 

c) jako podstawć do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sie-
ci gazowej naleşy przyjąć obowiązujące 
programy; 

d) mają zastosowanie obowiązujące przepisy 
odrćbne; 

e) linić ogrodzeń w odległości min. 0,5m od 
gazociągu; 

f) szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od 
strony ulicy) winny być lokalizowane w li-
nii ogrodzeń, w pozostałych przypadkach 
w miejscu uzgodnionym z zarządzającym 
siecią gazową. 

5) W zakresie zaopatrzenia w energić elektrycz-
ną, ustala sić: 

a) utrzymanie istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej; 

b) zasilanie odbiorców w energić elektryczną 
za pośrednictwem istniejących i nowopro-
jektowanych stacji transformatorowych; 

c) budowć oświetlenia ulicznego w liniach 
rozgraniczających ulic; 

d) moşliwość przebudowy istniejących sieci 
elektroenergetycznych jedynie przez wła-
ściciela sieci na warunkach określonych 
przez właściwy zakład energetyczny; 

e) budowć nowych słupowych lub wnćtrzo-
wych stacji transformatorowych w liniach 
rozgraniczających dróg w lokalizacji i ilo-
ści, które określi wymagane opracowanie 
branşowe; 

f) dopuszcza sić skablowanie istniejących 
sieci elektroenergetycznych; 

g) minimalna powierzchnia działki pod stacjć 
transformatorową 25m2; 

h) utrzymanie korytarza wolnego od budyn-
ków mieszkalnych i innych o charakterze 
chronionym określonych w przepisach od-
rćbnych o szerokości po 7,5m od osi linii 
napowietrznej 15 kV; 

i) zaopatrzenie w energić elektryczną nowo 
przyłączanych obiektów z sieci energe-
tycznej realizowane bćdzie na zasadach 
określonych w warunkach przyłączenia do 
sieci oraz umowach przyłączeniowych. 

6) W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala sić: 

a) zasilanie w ciepło odbiorców ze ŝródeł in-
dywidualnych; 

b) nakaz stosowania ekologicznych nośników 
energii; preferowane czynniki grzewcze to: 
gaz, olej opałowy o niskiej zawartości 
siarki, energia elektryczna lub odnawialne 
ŝródła energii. 

7) W zakresie telekomunikacji, ustala sić: 

a) obsługć przez dotychczas funkcjonujące 
automatyczne centrale telefoniczne; 

b) w obszarze planu umoşliwia sić lokalizacjć 
niezbćdnej do świadczenia usług teleko-
munikacyjnych infrastruktury telekomuni-
kacyjnej, która moşe obejmować sieci 
bezprzewodowe z urządzeniami radiowe-
go systemu dostćpowego oraz sieci prze-
wodowe nadziemne i podziemne z ele-
mentami składowymi jak: szafki dostćpo-
we wolnostojące, słupy linii napowietrz-
nych i słupki kablowe; 

c) budowć sieci telekomunikacyjnej naleşy 
realizować w oparciu o warunki technicz-
ne wydane przez dysponenta sieci; 

d) rozbudowć sieci telekomunikacyjnej w li-
niach rozgraniczających dróg na warun-
kach określonych przez zarządcć drogi z 
dopuszczeniem przebiegu napowietrznych 
linii telefonicznych poza liniami rozgrani-
czającymi, przy zapewnieniu słuşebności 
gruntowej; 

e) utrzymanie istniejących anten i masztów 
telefonii komórkowej. 

8) W zakresie gospodarki odpadami, ustala sić; 

a) obowiązek zbiórki stałych odpadów ko-
munalnych w wyznaczonych miejscach, 
indywidualnych lub wspólnych dla kilku 
nieruchomości, z sukcesywnym wprowa-
dzeniem segregacji odpadów; 

b) wywóz odpadów w systemie zorganizo-
wanym przez Gminć; 

§ 13.1. Ustala sić zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji: 

1) w zakresie wyznaczania miejsc parkingo-
wych lub postojowych na danej nierucho-
mości ustala sić nastćpujące wielkości: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
zabudowa zagrodowa – minimum 2 sta-
nowiska, wliczając miejsca garaşowe; 

b) obiekty handlowe, usługowe, admini-
stracyjne – minimum 30 miejsc postojo-
wych na 1000m2 p.uş.; 
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c) usługi turystyczne – hotele, motele, pen-
sjonaty itp. – minimum 25 stanowisk na 
kaşde 100 łóşek; 

d) obiekty gastronomiczne – minimum 20 
stanowisk na 100 miejsc konsumpcyj-
nych; 

e) obiekty produkcji, składów, magazynów, 
hurtowni – minimum 40 stanowiska na 
1000m2 p.uş., w tym stanowiska dla sa-
mochodów cićşarowych; 

f) terenu obsługi komunikacji samocho-
dowej – minimum 10 stanowisk na jeden 
obiekt; 

g) ogródki działkowe – minimum 1 stano-
wisko na 1000m2; 

2) podstawowy układ komunikacyjny tworzą 
ulice nastćpujących klas technicznych: 

a) główne ruchu przyśpieszonego – ozna-
czone w planie symbolem KDGP; 

b) główne – oznaczone w planie symbolem 
KDG; 

c) zbiorcze – oznaczone w planie symbo-
lem KDZ; 

3) obsługujący układ komunikacyjny tworzą 
ulice nastćpujących klas technicznych: 

a) lokalne – oznaczone w planie symbolem 
KDL; 

b) dojazdowe – oznaczone w planie symbo-
lem KDD; 

4) podstawowy układ komunikacyjny, obsłu-
gujący teren objćty planem składa sić z 
drogi krajowej Nr 48 relacji Tomaszów Ma-
zowiecki – Kozienice – Kock i drogi krajowej 
Nr 79 relacji Warszawa- Kozienice – Kraków 
– Bytom; 

5) obsługujący układ komunikacyjny składa 
sić z ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdo-
wych. Są to ulice istniejące, których trasy 
zostały wykorzystane w planie oraz projek-
towane, których przebieg ustalono w niniej-
szym planie; 

6) w granicach obszaru objćtego planem do-
puszcza sić lokalizowanie nie wyznaczonych 
na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym komunikacyjnych, 
niezbćdnych dla obsługi terenu; 

7) w ramach inwestycji, w granicach terenu jej 
realizacji inwestor zobowiązany jest zapro-
jektować odpowiednią liczbć miejsc posto-
jowych dla samochodów, wynikającą z cha-
rakteru funkcjonalno-uşytkowego inwestycji 
i zewnćtrznych warunków komunikacyj-
nych, zgodnie z ustaleniami pkt 1.; 

8) ustanawia sić zakaz lokalizowania w pasach 
drogowych istniejących i projektowanych 
ulic nowych obiektów budowlanych nie słu-
şących komunikacyjnej funkcji ulicy, innych 
niş sieci infrastruktury technicznej uşytku 
powszechnego oraz przyłączy do tych sieci 
sytuowanych z zachowaniem zasad okre-
ślonych w obowiązujących przepisach, o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; 

9) rozwiązania wynikające z etapowej realizacji 
układu komunikacyjnego (ulic, ścieşek ro-
werowych, przystanków komunikacji zbio-
rowej) i róşniące sić od rozwiązań docelo-
wych uznaje sić za tymczasowe; 

10) w liniach rozgraniczających ulicy dopuszcza 
sić umieszczenie ciągów infrastruktury 
wspólnego uşytku oraz odcinków przyłączy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i na 
warunkach zarządcy ulicy; 

11) minimalne odległości linii zabudowy od linii 
rozgraniczającej drogi wynoszą: 

a) drogi ruchu przyspieszonego KDGP 
10.00m; 

b) drogi główne KDG 10,00m; 

c) drogi zbiorcze KDZ 8,00m; 

d) drogi lokalne KDL 8,00m; 

e) drogi dojazdowe KDD 6,00m; 

f) drogi wewnćtrzne KDW 5,00m. 

12) powyşsze ustalenia obowiązują w przypad-
ku, gdy ustalenia szczegółowe planu nie 
stanowią inaczej. 

2. Na terenach przeznaczonych na cele ko-
munikacji, ustala sić nastćpujące zasady zago-
spodarowania: 

1) na terenach zabudowanych obowiązuje loka-
lizowanie chodników dla pieszych minimum 
jednostronnie; 

2) w liniach rozgraniczających moşliwość lokali-
zowania obiektów małej architektury, jak: 
słupy ogłoszeniowe, ławki i elementy deko-
racyjne, itp; 

3) parametry dla postulowanych ścieşek rowe-
rowych w drogach ustala sić nastćpująco: 

a) szerokość ścieşki rowerowej jednokierun-
kowej - 1,50m; 

b) szerokość ścieşki rowerowej dwukierun-
kowej - 2,00m; 

c) szerokość ścieşki rowerowej jednokierun-
kowej + ruch pieszy - 2,50m; 

d) szerokość ścieşki rowerowej dwukierun-
kowej z której mogą korzystać piesi - 
4,00m. 
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3. Wprowadza sić zakaz obsługi bezpośred-
niej terenów przyległych do ulic klasy GP i G, 
chyba şe ustalenia szczegółowe dla danego te-
renu stanowią inaczej. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1ZL, 2ZL ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
turystyczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) elementy podlegające ochronie 

- siedliska zieleni leśnej 

b) elementy zagospodarowania przestrzen-
nego wymagające zagospodarowania: 

- podłoşe siedliska zieleni leśnej 

c) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów: 

- zakaz naruszania naturalnego charakte-
ru zieleni leśnej, 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wy-
jątkiem urządzeń związanych z gospo-
darką leśną, 

- dopuszcza sić lokalizacjć obiektów ma-
łej architektury oraz urządzeń tury-
stycznych, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązuje ustalenie § 8 pkt 
4, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza sić podziały mające na celu 
poprawć istniejących warunków dla lasów 
bez moşliwości podziałów na odrćbne 
działki budowlane; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych walorów lasów sta-
nowiących element ekosystemu ekolo-
gicznego obszarów chronionych; 

b) obowiązek ochrony terenów leśnych, 
zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 
przepisów odrćbnych 

c) obowiązują ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 4, 5 
lit. i, j, k, m, p, q; 

 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je utrzymanie istniejących dróg; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3ZR ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy, 

b) w zakresie przebudowy i odbudowy istnie-
jącej zabudowy obowiązują ustalenia § 8 
pkt 10; 

c) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

d) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 4, 5 lit. g, j, k, l, o, p, q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1 
lit. b. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4R ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy; 

b) w zakresie przebudowy i odbudowy istnie-
jącej zabudowy obowiązują ustalenia § 8 
pkt 10; 

c) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

d) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 4, 5 lit. i, j, k, l, p, q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 
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a) obsługa terenu 4R z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 01KDD i 02KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 
10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 
16MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym i uzupełniającym, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) wysokość zabudowy do 10m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, e naleşy stoso-
wać odpowiednio do dokonywanej 
zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokość zabudowy do 10m; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7, 8; 

7) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 

8) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 3, 5 lit. a, b, c, e, i, j, k, l, p, q; 
dla terenów 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN 
równieş pkt 1, 2, 4; dla terenów 9MN, 
13MN, 14MN, 16MN równieş ustalenia pkt 5 
lit. h; 

9) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 5MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 01KDD 
oraz nie mniejszej niş 10m od terenu 
zamknićtego oznaczonego na rysunku 
planu symbolem graficznym; 

b) dla terenu 6MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 01KDD 
i 02KDD; 

c) dla terenu 7MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 02KDD 
i 03KDD; 

d) dla terenu 8MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 02KDD; 

e) dla terenu 9MN nieprzekraczalna linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 02KDD, 
03KDD, 16KDD, 

f) dla terenu 10MN ustala sić nieprzekra-
czalną linić zabudowy w odległości nie 
mniejszej niş 6m od linii rozgraniczającej 
drogi 04KDD i 05KDD; 

g) dla terenu 11MN nieprzekraczalna linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 04KDD 
i 05KDD oraz nie mniejszej niş 5m od linii 
rozgraniczającej drogi 02KDW, 

h) dla terenu 12MN nieprzekraczalna linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 02KDL, 
nie mniejszej niş 6m od linii rozgranicza-
jącej drogi 05KDD, nie mniejszej niş 5m 
od linii rozgraniczającej drogi 01KDW 
oraz nie mniejszej niş 10m od linii roz-
graniczającej teren zamknićty oznaczony 
na rysunku planu symbolem graficznym; 

i) dla terenu 13MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 01KDZ 
i 02KDL, nie mniejszej niş 6m od linii 
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rozgraniczającej drogi 05KDD i nie 
mniejszej niş 5m od linii rozgraniczającej 
drogi 02KDW; 

j) dla terenu 14MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 01KDZ 
oraz nie mniejszej niş 6m od linii rozgra-
niczającej drogi 09KDD; 

k) dla terenu 15MN nieprzekraczalna linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 02KDL, 
nie mniejszej niş 6m od linii rozgranicza-
jącej drogi 06KDD i 07KDD oraz nie 
mniejszej niş 10m od linii rozgraniczają-
cej teren zamknićty oznaczony na rysun-
ku planu symbolem graficznym; 

l) dla terenu 16MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 01KDZ 
i 02KDL oraz nie mniejszej niş 6m od linii 
rozgraniczającej drogi 06KDD i 07KDD; 

m) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 5MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 01KDD; 

b) obsługa terenu 6MN z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 01KDD i 
02KDD; 

c) obsługa terenu 7MN z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 03KDD i 
03KDD; 

d) obsługa terenu 8MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 02KDD; 

e) obsługa terenu 9MN z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 02KDD, 
03KDD i 16KDD; 

f) obsługa terenu 10MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
03KDD i 04KDD; 

g) obsługa terenu 11MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
04KDD, 05KDD i 02KDW; 

h) obsługa terenu 12MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
05KDD i 01KDW; 

i) obsługa terenu 13MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 
01KDZ, 02KDL, 05KDD i 02KDW; 

j) obsługa terenu 14MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 01KDZ 
i 09KDD; 

k) obsługa terenu 15MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
06KDD i 07KDD; 

l) obsługa terenu 16MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
01KDZ, 02KDL, 06KDD i 07KDD; 

m) utrzymanie istniejących dróg; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 17KSP ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren obsługi 
komunikacji samochodowej, usług, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi tury-
styki i rekreacji towarzyszące funkcji pod-
stawowej tj: realizacja hotelu, zajazdu, 
obiektu gastronomicznego; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym i uzupełniającym w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
40% powierzchni wydzielonej działki bu-
dowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 15% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) wysokość zabudowy do 10m; 

d) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokość zabudowy do 10m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 
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5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2-8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza sić lokalizacjć funkcji miesz-
kaniowej w formie jednego lokalu 
mieszkalnego, wbudowanego w budy-
nek o przeznaczeniu podstawowym, 

b) obowiązują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7, 8; 

7) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują: 

a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w 
ramach istniejących podziałów geode-
zyjnych, z zakazem podziału na odrćbne 
działki budowlane; 

8) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 3, 5 lit. a, d, e, f, h, l, p, q; 

9) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) dla terenu 17KSP ustala sić nieprzekra-
czalną linić zabudowy w odległości nie 
mniejszej niş 8m od linii rozgraniczającej 
drogi 01KDZ, nie mniejszej niş 6m od li-
nii rozgraniczającej drogi 07KDD oraz 
10m od linii rozgraniczającej teren za-
mknićty oznaczony na rysunku planu 
symbolem graficznym; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje obsługa terenu 17KSP z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 01KDZ i 
32KDD; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 18ZI ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń izolacyj-
na; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

b) dopuszcza sić lokalizowanie obiektów ma-
łej architektury; 

3) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1 lit b. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 19UT ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi tury-
styki i rekreacji; 

2) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) wysokość zabudowy do 12m, 

d) wysokość określona w lit. c nie dotyczy 
obiektów i urządzeń, których wysokość 
wynika bezpośrednio z wymogów tech-
nicznych i konstrukcyjnych; 

e) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokość zabudowy do 10m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2-8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza sić lokalizacjć funkcji miesz-
kaniowej w formie jednego lokalu 
mieszkalnego, wbudowanego w budy-
nek o przeznaczeniu podstawowym, 

b) obowiązują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 
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7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 3, 5 lit. a, d, e, h, i, j, k, l, p, q; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) nieprzekraczalna linić zabudowy w odle-
głości nie mniejszej niş 8m od linii roz-
graniczającej drogi 01KDZ oraz w odle-
głości nie mniejszej niş 6m od linii roz-
graniczającej drogi 10KDD; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 19UT z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 10KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 20ZD ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – ogródki dział-
kowe; 

2) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązują ustalenia § 7 pkt  
2-5, 8; 

3) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązują 
ustalenia zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

4) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

5) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10; 

6) w zakresie obsługi komunikacji obowiązuje: 

a) obsługa terenu z drogi oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 04KDD oraz z ist-
niejących dróg; 

7) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12. 

 

 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 21MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokość zabudowy do 10m; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia lit. a, b, c, d naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokość zabudowy do 10m; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 3, 5 lit. a, b, c, l, p, q; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 21MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 10KDD 
oraz nie mniejszej niş 20m od linii roz-
graniczającej teren 22ZL; 
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b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

a) obsługa terenu 21MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
10KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 22ZL ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
turystyczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania prze-
strzennego: 

a) elementy podlegające ochronie 

- siedliska zieleni leśnej 

b) elementy zagospodarowania przestrzen-
nego wymagające zagospodarowania: 

- podłoşe siedliska zieleni leśnej; 

c) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów: 

- zakaz naruszania naturalnego charakte-
ru zieleni leśnej, 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wy-
jątkiem urządzeń związanych z gospo-
darką leśną, 

- dopuszcza sić lokalizacjć obiektów ma-
łej architektury oraz urządzeń tury-
stycznych, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązuje ustalenie § 8 pkt 
4, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza sić podziały mające na celu 
poprawć istniejących warunków dla lasów 
bez moşliwości podziałów na odrćbne 
działki budowlane; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych walorów lasów sta-
nowiących element ekosystemu ekolo-
gicznego obszarów chronionych, 

b) obowiązek ochrony terenów leśnych, 
zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 
przepisów odrćbnych; 

c) obowiązują ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. 
j, p, q; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je obsługa terenu 22ZL z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 10KDD; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. 
b. 

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 23MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

d) wysokość zabudowy do 10m; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia lit. a, b, c, d naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokość zabudowy do 10m; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 2, 3, 4, 5, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 
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7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 3, 5 lit. a, b, c, h, l, p, q; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 23MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 01KDZ 
oraz niemniejszej niş 6m od linii rozgra-
niczającej drogi 10KDD i 11KDD; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

a) obsługa terenu 23MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
10KDD i 11KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 24MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 20% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej dla zabudowy miesz-
kaniowej; 

c) dachy wielospadowe, o kącie pochylenia 
połaci dachowych 20° - 35°; 

d) wysokość zabudowy do 8m; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia lit. a, b, c, d naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy wielospadowe, o kącie pochylenia 
połaci dachowych do 20° - 35°; 

d) wysokość zabudowy do 8m; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 2, 3, 5, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
ustala sić: 

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych minimum 2000m2 

b) szerokość frontu nowo wydzielanych 
działek minimum 30m 

c) obowiązują ustalenia § 9 pkt 3; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, b, c, h, j, k, l, p, q; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 24MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 01KDZ, 
nie mniejszej niş 6m od linii rozgranicza-
jących drogi 10KDD, 11KDD, 12KDD, nie 
mniejszej niş 5m od linii rozgraniczającej 
drogć 03KDW oraz w odległości nie 
mniejszej niş 3m od linii rozgraniczającej 
teren 27WS, 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 24MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
10KDD, 11KDD, 12KDD i 03KDW; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 25MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 211 – 50061 – Poz. 7072 
 

stawowym i uzupełniającym, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 20% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia 
połaci dachowych 20-35°, 

e) wysokość zabudowy do 8m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, e naleşy stoso-
wać odpowiednio do dokonywanej 
zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 2, 3, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
ustala sić: 

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych minimum 2000m2; 

b) szerokość frontu nowo wydzielanych 
działek minimum 30m; 

c) obowiązują ustalenia § 9 pkt 3; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 25 MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 10KDD 
i 12KDD; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje obsługa terenu 25MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 10KDD i 
12KDD; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 26ZLz ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren planowa-
nego zalesienia; 

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
turystyczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) elementy podlegające ochronie 

- siedliska zieleni leśnej 

b) elementy zagospodarowania przestrzen-
nego wymagające zagospodarowania: 

- podłoşe siedliska zieleni leśnej; 

c) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów: 

- zakaz naruszania naturalnego charakte-
ru zieleni leśnej, 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wy-
jątkiem urządzeń związanych z gospo-
darką leśną, 

- dopuszcza sić lokalizacjć obiektów ma-
łej architektury oraz urządzeń tury-
stycznych, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązują ustalenia § 8  
pkt 4, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej: 

h) dopuszcza sić podziały mające na celu 
poprawć istniejących warunków dla lasów 
bez moşliwości podziałów na odrćbne 
działki budowlane; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych walorów lasów sta-
nowiących element ekosystemu ekolo-
gicznego obszarów chronionych; 

b) obowiązek ochrony terenów leśnych, 
zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 
przepisów odrćbnych 

c) obowiązują ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. 
j, p, q; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 26ZLz z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 12KDD i 
03KDW; 
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b) utrzymanie istniejących dróg; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 27WS ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych - kanałów; 

2) ustala sić działania polegające na utrzymaniu 
obecnej funkcji terenów; 

3) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązują ustalenia: 

a) zakaz wpuszczania ścieków, wysypywania 
odpadów; 

b) zakaz zasypywania, zmiany biegu kanału; 

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie 
moşe ograniczać wymaganych prawem 
obowiązków administratorów rzek i cie-
ków wodnych w zakresie utrzymania ich w 
naleşytym stanie; 

4) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego, obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. i, k, l, m, n, o, p, q. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 28ZL ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
turystyczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) elementy podlegające ochronie: 

- siedliska zieleni leśnej 

b) elementy zagospodarowania przestrzen-
nego wymagające zagospodarowania: 

- podłoşe siedliska zieleni leśnej; 

c) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów: 

- zakaz naruszania naturalnego charakte-
ru zieleni leśnej, 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wy-
jątkiem urządzeń związanych z gospo-
darką leśną, 

- dopuszcza sić lokalizacjć obiektów ma-
łej architektury oraz urządzeń tury-
stycznych, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązuje ustalenie § 8  
pkt 4, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza sić podziały mające na celu 
poprawć istniejących warunków dla lasów 
bez moşliwości podziałów na odrćbne 
działki budowlane; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych walorów lasów sta-
nowiących element ekosystemu ekolo-
gicznego obszarów chronionych, 

b) obowiązek ochrony terenów leśnych, 
zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 
przepisów odrćbnych; 

c) obowiązują ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. 
i, j, k, l, o, p, q; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je obsługa terenu 28ZL z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 01KDZ, 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 29ZL ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
turystyczne; 

3) utrzymanie istniejącej zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 20% 
powierzchni działki; 

b) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

c) wysokość zabudowy do 10m, 

d) ustalenia lit. a, b, c naleşy stosować od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) elementy podlegające ochronie: 

- siedliska zieleni leśnej, 

b) elementy zagospodarowania przestrzen-
nego wymagające zagospodarowania: 

- podłoşe siedliska zieleni leśnej; 

c) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów: 

- zakaz naruszania naturalnego charakte-
ru zieleni leśnej, 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wy-
jątkiem urządzeń związanych z gospo-
darką leśną, 
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- dopuszcza sić lokalizacjć obiektów ma-
łej architektury oraz urządzeń tury-
stycznych, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

5) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązuje ustalenie § 8  
pkt 4, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza sić podziały mające na celu 
poprawć istniejących warunków dla lasów 
bez moşliwości podziałów na odrćbne 
działki budowlane; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych walorów lasów sta-
nowiących element ekosystemu ekolo-
gicznego obszarów chronionych, 

b) obowiązek ochrony terenów leśnych, 
zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 
przepisów odrćbnych 

c) obowiązują ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 5  
lit. j, l, p, q; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 29ZL z drogi oznaczonej na 
rysunki planu symbolem 08KDD, 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 30WS ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych - kanałów; 

2) ustala sić działania polegające na utrzymaniu 
obecnej funkcji terenów; 

3) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązują ustalenia: 

a) zakaz wpuszczania ścieków, wysypywania 
odpadów; 

b) zakaz zasypywania, zmiany biegu kanału; 

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie 
moşe ograniczać wymaganych prawem 
obowiązków administratorów rzek i cie-
ków wodnych w zakresie utrzymania ich w 
naleşytym stanie; 

4) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego, obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 3, 5 lit. i, k, l, m, n, o, p, q. 

§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 31U/P ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi, pro-
dukcja, składy, magazyny, hurtownie; 

2) funkcje zawarte w przeznaczeniu podsta-
wowym ustala sić jako funkcje równorzćd-
ne; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 15% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) wysokość zabudowy do 25m, 

d) wysokość określona w lit. c nie dotyczy 
obiektów i urządzeń, których wysokość 
wynika bezpośrednio z wymogów tech-
nicznych i konstrukcyjnych; 

e) dowolne formy dachów, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia pkt 5 lit. c, d, e, naleşy stoso-
wać odpowiednio do dokonywanej 
zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokość zabudowy do 10m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

5)  w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2-8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza sić lokalizacjć funkcji miesz-
kaniowej w formie jednego lokalu 
mieszkalnego, wbudowanego w budy-
nek o przeznaczeniu podstawowym 

b) obowiązują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7, 8; 
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7) w zakresie warunków podziału nierucho-

mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 

8) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 3, 5 lit. a, d, e, f, h, i - q; 

9) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 31U/P nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
10m od linii rozgraniczającej drogi 
01KDGP,nie mniejszej niş 6m od linii 
rozgraniczającej drogi 08KDD oraz 20m 
od linii rozgraniczającej teren 29ZL, 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 31U/P z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 08KDD; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 32ZL ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
turystyczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) elementy podlegające ochronie 

- siedliska zieleni leśnej 

b) elementy zagospodarowania przestrzen-
nego wymagające zagospodarowania: 

- podłoşe siedliska zieleni leśnej; 

c) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów: 

- zakaz naruszania naturalnego charakte-
ru zieleni leśnej, 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wy-
jątkiem urządzeń związanych z gospo-
darką leśną, 

- dopuszcza sić lokalizacjć obiektów ma-
łej architektury oraz urządzeń tury-
stycznych, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązuje ustalenie § 8 pkt 
4, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza sić podziały mające na celu 
poprawć istniejących warunków dla lasów 
bez moşliwości podziałów na odrćbne 
działki budowlane; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych walorów lasów sta-
nowiących element ekosystemu ekolo-
gicznego obszarów chronionych, 

b) obowiązek ochrony terenów leśnych, 
zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 
przepisów odrćbnych 

c) obowiązują ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 5  
lit. j, l, p, q; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je obsługa terenu 32ZL z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 10KDD i 13KDD; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1 
lit. b. 

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 33ZR, 34ZR ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

b) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. g, j, k, l, o, p, q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 33ZR z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 10KDD i 
12KDD; 

b) obsługa terenu 34ZR z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 12KDD i 
13KDD; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1 
lit. b. 
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§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 35MN, 36MN, 37MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 20% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) wysokość zabudowy do 10m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, e naleşy stoso-
wać odpowiednio do dokonywanej 
zmiany; 

g) zakaz podpiwniczania oraz obowiązek 
podwyşszonego parteru lub nadsypanie 
terenu na działkach objćtych zasićgiem 
wielkiej wody o prawdopodobieństwie 
1%, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokość zabudowy do 10m; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 2, 3, 5, 7, 8; 

7) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
ustala sić: 

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych minimum 2000m2; 

b) szerokość frontu nowo wydzielanych 
działek minimum 30m; 

c) obowiązują ustalenia § 9 pkt 3; 

8) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 3, 5 lit. a, b, c, j, l, p, q; 

9) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej obowiązują ustalenia § 11  
ust. 1 pkt 2; 

10) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 35MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 01KDL 
oraz nie mniejszej niş 6m od linii rozgra-
niczającej drogi 14KDD i 15KDD; 

b) dla terenu 36MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 01KDL 
oraz nie mniejszej niş 6m od linii rozgra-
niczającej drogi 13KDD, 14KDD i 15KDD; 

c) dla terenu 37MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 01KDL 
oraz nie mniejszej niş 6m od linii rozgra-
niczającej drogi 14KDD; 

d) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

11) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 35MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
01KDL, 13KDD, 14KDD i 15KDD; 

b) obsługa terenu 36MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
01KDL, 14KDD i 15KDD; 

c) obsługa terenu 37MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 01KDL 
i 14KDD; 

d) utrzymanie istniejących dróg; 

12) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

13) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 
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§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 38RM, 39RM ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
zagrodowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające – agroturysty-
ka; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym i uzupełniającym, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) wysokość zabudowy do 10m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, e naleşy stoso-
wać odpowiednio do dokonywanej 
zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 1-8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7, 8; dla terenu 
38RM obowiązują równieş ustalenia pkt 6; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 4, 5 lit. a, g, h, p, q; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 38RM nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 03KDD 
i 16KDD; 

b) dla terenu 39RM nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz w odległości nie mniejszej niş 6m 
od linii rozgraniczającej drogi 16KDD i 
17KDD 

c) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 38RM z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
03KDD i 16KDD; 

b) obsługa terenu 39RM z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
16KDD, 17KDD i 03KDL; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 40MN, 41MN, 42MN, 43MN, 
44MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym i uzupełniającym, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej 

d) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) wysokość zabudowy do 10m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, e naleşy stoso-
wać odpowiednio do dokonywanej 
zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 
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c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokość zabudowy do 10m; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 2, 3, 5, 7, 8; dla terenu 
40MN obowiązują równieş ustalenia pkt 6; 

7) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 

8) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, b, c, g, h, j, k, l, p, 
q; dla terenu 40MN, 41MN, 43MN równieş 
ustalenia pkt 4; 

9) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 40MN nieprzekraczalna linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 16KDD, 
17KDD i 18KDD; 

b) dla terenu 41MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz nie mniejszej niş 6m od linii rozgra-
niczającej drogi 17KDD; 

c) dla terenu 42MN nieprzekraczalna linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz nie mniejszej niş 6m od linii rozgra-
niczającej drogi 18KDD; 

d) dla terenu 43MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz nie mniejszej niş 6m od linii rozgra-
niczających drogi 16KDD, 17KDD i 
18KDD; 

e) dla terenu 44MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz nie mniejszej niş 6m od linii rozgra-
niczającej drogi 19KDD; 

f) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 40MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
16KDD, 17KDD i 18KDD; 

b) obsługa terenu 41MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 03KDL 
i 17KDD; 

c) obsługa terenu 42MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 03KDL 
i 19KDD; 

d) obsługa terenu 43MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
03KDL, 16KDD, 17KDD i 18KDD 

e) obsługa terenu 44MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 03KDL 
i 19KDD; 

f) utrzymanie istniejących dróg; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 45ZR ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska, 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy; 

b) w zakresie przebudowy i odbudowy istnie-
jącej zabudowy obowiązują ustalenia § 8 
pkt 10; 

c) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

d) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 3, 5 lit. g, i-q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je 

a) obsługa terenu 45ZR z drogi 03KDL, 
24KDD, 25KDD, 19KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1 lit b. 

§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 46R ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy; 
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b) w zakresie przebudowy i odbudowy istnie-
jącej zabudowy obowiązują ustalenia § 8 
pkt 10; 

c) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

d) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 4, 5 lit. i, j, k, l, p, q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 46R z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 16KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1 
lit. b. 

§ 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 47ZR ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

b) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 4, 5 lit. g, i, j, k, l, p, q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 47ZR z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 16KDD i 
03KDL; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1 
lit. b. 

§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 48RM ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa za-
grodowa; 

2) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokość zabudowy do 10m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązują ustalenia § 7  
pkt 2-6, 8; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązują 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej obowią-
zują ustalenia § 9; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) utrzymanie istniejących dróg; 

8) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 42. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 49MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 20% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokość zabudowy do 10m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 
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3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 2, 3, 7; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, b, c, j, p, q; 

7) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 49MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 20KDD; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje obsługa terenu 49MN z drogi oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 20KDD; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 43. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 50MN, 51MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) wysokość zabudowy do 10m, 

 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, e naleşy stoso-
wać odpowiednio do dokonywanej 
zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokość zabudowy do 10m; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7, 8; 

7) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 

8) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, b, c, h, i, j, k, l,  
p, q; 

9) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 50MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz w odległości nie mniejszej niş 6m 
od linii rozgraniczającej drogi 16KDD; 

b) dla terenu 51MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz w odległości nie mniejszej niş 6m 
od linii rozgraniczającej drogi 16KDD; 

c) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 50MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 03KDL i 
16KDD; 

b) obsługa terenu 51MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 03KDL i 
16KDD; 

c) utrzymanie istniejących dróg; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 211 – 50070 – Poz. 7072 
 
11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 44. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 52WS ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych - kanałów; 

2) ustala sić działania polegające na utrzymaniu 
obecnej funkcji terenów; 

3) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązują ustalenia: 

a) zakaz wpuszczania ścieków, wysypywania 
odpadów; 

b) zakaz zasypywania, zmiany biegu kanału; 

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie 
moşe ograniczać wymaganych prawem 
obowiązków administratorów rzek i cie-
ków wodnych w zakresie utrzymania ich w 
naleşytym stanie; 

4) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego, obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 3, 5 lit. i, k, l, m, n, o, p, q. 

§ 45. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 53ZR ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

b) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. i-q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 53ZR z istniejących dróg, 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 46. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 54R ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

b) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. j, p, q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je obsługa terenu 54R z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 26KDD; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 47. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 55ZR ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

b) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. i-q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 55ZR z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 25KDD i 
26KDD, 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 48. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 56RM, 57RM ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
zagrodowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające – agroturysty-
ka; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym i uzupełniającym, w zakresie jej 
budowy: 
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a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) wysokość zabudowy do 10m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, e naleşy stoso-
wać odpowiednio do dokonywanej 
zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2-7, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, j, l, p, q; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 56RM i 57RM nieprzekraczal-
ną linić zabudowy w odległości nie 
mniejszej niş 6m od linii rozgraniczającej 
drogi 25KDD; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 56RM i 57RM z drogi 
25KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 49. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 58ZR ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy; 

b) w zakresie przebudowy i odbudowy istnie-
jącej zabudowy obowiązują ustalenia § 8 
pkt 10; 

c) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

d) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. g-q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 58ZR z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 24KDD, 
25KDD i 32KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 50. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 59WS ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych - kanałów; 

2) ustala sić działania polegające na utrzymaniu 
obecnej funkcji terenów; 

3) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązują ustalenia: 

a) zakaz wpuszczania ścieków, wysypywania 
odpadów; 

b) zakaz zasypywania, zmiany biegu kanału; 

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie 
moşe ograniczać wymaganych prawem 
obowiązków administratorów rzek i cie-
ków wodnych w zakresie utrzymania ich w 
naleşytym stanie; 

4) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego, obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 3, 5 lit. i, k, l, m, n, o, p, q. 

§ 51. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 60ZR ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy; 
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b) w zakresie przebudowy i odbudowy istnie-
jącej zabudowy obowiązują ustalenia § 8 
pkt 10; 

c) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

d) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. g-q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 60ZR z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 25KDD i 
26KDD, 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 52. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 61R ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

b) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. j, p, q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je obsługa terenu 61R z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 26KDD i 32KDD; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 53. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 62ZR ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

b) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. g-q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 62ZR z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 26KDD i 
32KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 54. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 63WS ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych - kanałów; 

2) ustala sić działania polegające na utrzymaniu 
obecnej funkcji terenów; 

3) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązują ustalenia: 

a) zakaz wpuszczania ścieków, wysypywania 
odpadów; 

b) zakaz zasypywania, zmiany biegu kanału; 

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie 
moşe ograniczać wymaganych prawem 
obowiązków administratorów rzek i cie-
ków wodnych w zakresie utrzymania ich w 
naleşytym stanie; 

4) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego, obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 3, 5 lit. i, k, l, m, n, o, p, q. 

§ 55. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 64ZR ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy; 

b) w zakresie przebudowy i odbudowy istnie-
jącej zabudowy obowiązują ustalenia § 8 
pkt 10; 

c) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

d) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
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planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. g-q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 64ZR z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 26KDD i 
32KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 56. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 65RM ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
zagrodowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające – agroturysty-
ka; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym i uzupełniającym, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia 
połaci dachowych 20-35°, 

e) wysokość zabudowy do 8m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, e naleşy stoso-
wać odpowiednio do dokonywanej 
zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2 - 7, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, h, j, l, p, q; 

8) w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy ustala sić: 

a) w terenie 65RM nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz w odległości nie mniejszej niş 6m 
od linii rozgraniczającej drogi 20KDD; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 65RM z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 20KDD i 
03KDL; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 57. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 66MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym i uzupełniającym, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 20% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) wysokość zabudowy do 10m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 
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5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-

sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 2, 3, 6, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
ustala sić: 

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych minimum 2000m2; 

b) szerokość frontu nowo wydzielanych 
działek minimum 30m; 

c) obowiązują ustalenia § 9 pkt 3; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, b, c, g, h, j, l, p, q; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 66MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz nie mniejszej niş 6m od linii rozgra-
niczających drogi 22KDD; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje obsługa terenu 66MN z drogi oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 03KDL; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 58. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 67MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym i uzupełniającym, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej; 

d) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) wysokość zabudowy do 10m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, e naleşy stoso-
wać odpowiednio do dokonywanej 
zmiany; 

g) zakaz podpiwniczania oraz obowiązek 
podwyşszonego parteru lub nadsypanie 
terenu; 

11) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokość zabudowy do 10m; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 2, 3, 5, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, b, c, g, h, i, k, j, l, 
p, q; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 66 MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 04KDL, 
nie mniejszej niş 6m od linii rozgranicza-
jących drogi 40KDD i 46KDD; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje obsługa terenu 67MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 03KDL, 
22KDD i 24KDD; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 
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11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-

wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 59. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 68ZR, 69ZR ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

b) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. g, j, l, p, q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 68ZR z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 03KDL i 
20KDD; 

b) obsługa terenu 69ZR z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 03KDL i 
22KDD; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 60. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 70ZR ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy; 

b) w zakresie przebudowy i odbudowy istnie-
jącej zabudowy obowiązują ustalenia § 8 
pkt 10 

c) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

d) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. i, j, k, l, p, q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 70ZR z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 22KDD i 
24KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 61. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 71ZL ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
turystyczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) elementy podlegające ochronie: 

- siedliska zieleni leśnej; 

b) elementy zagospodarowania przestrzen-
nego wymagające zagospodarowania: 

- podłoşe siedliska zieleni leśnej; 

c) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów: 

- zakaz naruszania naturalnego charakte-
ru zieleni leśnej, 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wy-
jątkiem urządzeń związanych z gospo-
darką leśną, 

- dopuszcza sić lokalizacjć obiektów ma-
łej architektury oraz urządzeń tury-
stycznych, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązuje ustalenie § 8  
pkt 4, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza sić podziały mające na celu 
poprawć istniejących warunków dla lasów 
bez moşliwości podziałów na odrćbne 
działki budowlane; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych walorów lasów sta-
nowiących element ekosystemu ekolo-
gicznego obszarów chronionych, 

b) obowiązek ochrony terenów leśnych, 
zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 
przepisów odrćbnych 

c) obowiązują ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. 
j, l, p, q; 
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7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-

je: 

a) obsługa terenu 71ZL z dogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 20KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 62. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 72RM ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
zagrodowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające – agroturysty-
ka; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym i uzupełniającym, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej; 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia 
połaci dachowych 20-35°, 

e) wysokość zabudowy do 8m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, e naleşy stoso-
wać odpowiednio do dokonywanej 
zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2-7, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, h, j, l, p, q; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 72RM nieprzekraczalna linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 

oraz w odległości nie mniejszej niş 20m 
od linii rozgraniczającej teren 71ZL; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 72RM z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 02KDL; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 63. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 73MN, 74MN, 75MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym i uzupełniającym, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 20% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia 
połaci dachowych do 20-35°, 

e) wysokość zabudowy do 8m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 2, 3, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
ustala sić: 

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych minimum 2000m2; 
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b) szerokość frontu nowo wydzielanych 
działek minimum 30m; 

c) obowiązują ustalenia § 9 pkt 3; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, b, c, h, l, p, q; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 73MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej 
niş 8m od linii rozgraniczającej drogi 
03KDL oraz nie mniejszej niş 6m od linii 
rozgraniczających drogi 22KDD i 
21KDD; 

b) dla terenu 74MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej 
niş 8m od linii rozgraniczającej drogi 
03KDL, nie mniejszej niş 6m od linii 
rozgraniczających drogi 23KDD, nie 
mniejszej niş 20 m od linii rozgranicza-
jącej teren 71ZL oraz zgodnie z rysun-
kiem planu; 

c) dla terenu 75MN nieprzekraczalna linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej 
niş 8m od linii rozgraniczającej drogi 
03KDL, nie mniejszej niş 6m od linii 
rozgraniczającej drogi 21KDD i 22 KDD, 
oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

d) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 73MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
03KDL, 21KDD i 22KDD; 

b) obsługa terenu 74MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 03KDL 
i 23KDD; 

c) obsługa terenu 75MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
03KDL, 21KDD i 22KDD; 

d) utrzymanie istniejących dróg; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 64. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 76RM ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
zagrodowa; 

2) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy wielospadowe o kącie pochylenia 
połaci dachowych do 20-35°, 

d) wysokość zabudowy do 8m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2-7, 8; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, j, l, p, q; 

7) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 76RM nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 23KDD 
i 20KDD oraz w odległości 20m od linii 
rozgraniczającej teren 71ZL; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 76RM z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 20KDD i 
23KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 65. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 77ZL ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 
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2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 

turystyczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) elementy podlegające ochronie: 

- siedliska zieleni leśnej; 

b) elementy zagospodarowania przestrzen-
nego wymagające zagospodarowania: 

- podłoşe siedliska zieleni leśnej; 

c) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów: 

- zakaz naruszania naturalnego charakte-
ru zieleni leśnej, 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wy-
jątkiem urządzeń związanych z gospo-
darką leśną, 

- dopuszcza sić lokalizacjć obiektów ma-
łej architektury oraz urządzeń tury-
stycznych, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązuje ustalenie § 8  
pkt 4, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza sić podziały mające na celu 
poprawć istniejących warunków dla lasów 
bez moşliwości podziałów na odrćbne 
działki budowlane; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych walorów lasów sta-
nowiących element ekosystemu ekolo-
gicznego obszarów chronionych, 

b) obowiązek ochrony terenów leśnych, 
zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 
przepisów odrćbnych 

c) obowiązują ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 5  
lit. j, l, p, q; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je obsługa terenu 77ZL z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 23KDD; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 66. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 78MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 20% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia 
połaci dachowych 20-35°, 

e) wysokość zabudowy do 8m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, e naleşy stoso-
wać odpowiednio do dokonywanej 
zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 2, 3, 5, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
ustala sić: 

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych minimum 2000m2; 

b) szerokość frontu nowo wydzielanych 
działek minimum 30m; 

c) obowiązują ustalenia § 9 pkt 3; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, b, c, h, l, p, q; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 78MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL, 
nie mniejszej niş 6m od linii rozgranicza-
jących drogi 20KDD, 23KDD oraz nie 
mniejszej niş 5m od linii rozgraniczającej 
drogi 04KDW; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 
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9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-

zuje: 

a) obsługa terenu 78MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
03KDL, 20KDD, 23KDD i 04KDW; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 67. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 79RM, 80RM ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
zagrodowa; 

2) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy wielospadowe o kącie pochylenia 
połaci dachowych do 20-35°, 

d) wysokość zabudowy do 8m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2-7, 8; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiązują ustalenia § 9; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, j, l, p, q; dla tere-
nu 80RM obowiązują równieş ustalenia pkt 
5 lit. h 

7) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 79RM nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 20KDD; 

 

b) dla terenu 80RM nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL; 

c) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 79RM z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 20KDD; 

b) obsługa terenu 80RM z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 03KDL; 

c) utrzymanie istniejących dróg; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 68. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 81ZL, 82ZL ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
turystyczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) elementy podlegające ochronie 

- siedliska zieleni leśnej; 

b) elementy zagospodarowania przestrzen-
nego wymagające zagospodarowania: 

- podłoşe siedliska zieleni leśnej; 

c) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów: 

- zakaz naruszania naturalnego charakte-
ru zieleni leśnej, 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wy-
jątkiem urządzeń związanych z gospo-
darką leśną, 

- dopuszcza sić lokalizacjć obiektów ma-
łej architektury oraz urządzeń tury-
stycznych, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązuje ustalenie § 8 pkt 
4, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza sić podziały mające na celu 
poprawć istniejących warunków dla lasów 
bez moşliwości podziałów na odrćbne 
działki budowlane; 
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6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych walorów lasów sta-
nowiących element ekosystemu ekolo-
gicznego obszarów chronionych, 

b) obowiązek ochrony terenów leśnych, 
zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 
przepisów odrćbnych 

c) obowiązują ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 5  
lit. j, l, p, q; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je: 

a) obsługa terenu 81ZL z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 20KDD, 03KDL i 
04KDW; 

b) obsługa terenu 82ZL z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 03KDL; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 69. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 83R ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

b) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. j, p, q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je obsługa terenu 83R z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 22KDD i 03KDL; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 70. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 84MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym i uzupełniającym, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 20% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) wysokość zabudowy do 10m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 2, 3, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
ustala sić: 

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych minimum 2000m2 

b) szerokość frontu nowo wydzielanych 
działek minimum 30m 

c) obowiązują ustalenia § 9 pkt 3; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, b, c, h, l, p, q, r; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 84MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz w odległości nie mniejszej niş 50m 
od linii rozgraniczającej teren 86ZC; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

a) obowiązuje obsługa terenu 84MN z drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
03KDL; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 
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11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-

wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 71. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 85ZL ustala sić: 

6) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

7) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
turystyczne; 

1) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) elementy podlegające ochronie 

- siedliska zieleni leśnej; 

b) elementy zagospodarowania przestrzen-
nego wymagające zagospodarowania: 

- podłoşe siedliska zieleni leśnej; 

c) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów: 

- zakaz naruszania naturalnego charakte-
ru zieleni leśnej, 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wy-
jątkiem urządzeń związanych z gospo-
darką leśną, 

- dopuszcza sić lokalizacjć obiektów ma-
łej architektury oraz urządzeń tury-
stycznych, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

2) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązuje ustalenie § 8  
pkt 4, 8; 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza sić podziały mające na celu 
poprawć istniejących warunków dla lasów 
bez moşliwości podziałów na odrćbne 
działki budowlane; 

4) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych walorów lasów sta-
nowiących element ekosystemu ekolo-
gicznego obszarów chronionych, 

b) obowiązek ochrony terenów leśnych, 
zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 
przepisów odrćbnych 

c) obowiązują ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 5  
lit. j, l, p, q; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je obsługa terenu 85ZL z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 24KDD; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 72. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 86ZC ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - teren cmenta-
rza; 

2) ustala sić strefć ochronną cmentarza o szero-
kości 50m od granic terenu w przypadku pod-
łączenia budynków do sieci wodociągowej, w 
przypadku braku tego podłączenia do czasu 
jego realizacji obowiązuje strefa 150m; 

3) punkty czerpalne wody na terenie cmentarzy 
powinny być zabezpieczone przed cofaniem 
wody do sieci wodociągu gminnego (przerwa 
powietrzna lub zawory antyskaşeniowe); 

4) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego, obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. j, p, q, r; 

5) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej obowiązują ustalenia § 11  
pkt 1; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je obsługa do terenu 86ZC z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 03KDL; 

§ 73. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 87MN/U ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
usługi; 

2) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 20% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) achy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokość zabudowy do 10m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2-8; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
ustala sić: 
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a) powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych minimum 2000m2; 

b) szerokość frontu nowo wydzielanych 
działek minimum 30m; 

c) obowiązują ustalenia § 9 pkt 3; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a-e, h, j, l, p-r; 

7) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 87MN/U nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL, 
nie mniejszej niş 6m od linii rozgranicza-
jącej drogi 24KDD oraz nie mniejszej niş 
50m od linii rozgraniczającej teren 86ZC; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 87MN/U z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 03KDL 
i 24KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 74. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 88MN, 89MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym i uzupełniającym, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 20% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) wysokość zabudowy do 10m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokość zabudowy do 10m; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 2, 3, 5, 7, 8; 

7) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
ustala sić: 

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych minimum 2000m2; 

b) szerokość frontu nowo wydzielanych 
działek minimum 30m; 

c) obowiązują ustalenia § 9 pkt 3; 

8) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, b, c, h, l, p, q, r; 

9) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 88MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL, 
nie mniejszej niş 6m od linii rozgranicza-
jącej drogi 32KDD, nie mniejszej niş 5m 
od linii rozgraniczającej drogi 05KDW, 
06KDW oraz nie mniejszej niş 50m od li-
nii rozgraniczającej teren 86ZC; 

b) dla terenu 89MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL, 
nie mniejszej niş 6m od linii rozgranicza-
jącej drogi 32KDD oraz nie mniejszej niş 
20m od linii rozgraniczającej teren 90ZL; 

c) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 
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10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-

zuje: 

a) obsługa terenu 88MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
03KDL, 32KDD, 05KDW, 06KDW; 

b) obsługa terenu 89MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
03KDL, 32KDD; 

c) utrzymanie istniejących dróg; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 75. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 90ZL ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
turystyczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) elementy podlegające ochronie: 

- siedliska zieleni leśnej; 

b) elementy zagospodarowania przestrzen-
nego wymagające zagospodarowania: 

- podłoşe siedliska zieleni leśnej; 

c) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów: 

- zakaz naruszania naturalnego charakte-
ru zieleni leśnej, 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wy-
jątkiem urządzeń związanych z gospo-
darką leśną, 

- dopuszcza sić lokalizacjć obiektów ma-
łej architektury oraz urządzeń tury-
stycznych, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązuje ustalenie § 8  
pkt 4, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza sić podziały mające na celu 
poprawć istniejących warunków dla lasów 
bez moşliwości podziałów na odrćbne 
działki budowlane; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych walorów lasów sta-

nowiących element ekosystemu ekolo-
gicznego obszarów chronionych, 

b) obowiązek ochrony terenów leśnych, 
zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 
przepisów odrćbnych; 

c) obowiązują ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 5  
lit. j, l, p, q; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je obsługa terenu 90ZL z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 26KDD; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 76. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 91MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 20% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia 
połaci dachowych do 20-35°, 

e) wysokość zabudowy do 8m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, e naleşy stoso-
wać odpowiednio do dokonywanej 
zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokość zabudowy do 10m; 
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5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 2, 3, 5, 7, 8; 

7) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
ustala sić: 

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych minimum 2000m2; 

b) szerokość frontu nowo wydzielanych 
działek minimum 30m; 

c) obowiązują ustalenia § 9 pkt 3; 

8) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, b, c, h, l, p, q, r; 

9) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) dla terenu 91MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL, 
nie mniej niş 6m od linii rozgraniczają-
cych drogi 27KDD; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje obsługa terenu 91MN z drogi oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 03KDL i 
27KDD; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 77. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 92R ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

b) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. j, p, q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 78. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 93ZL ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
turystyczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) elementy podlegające ochronie: 

- siedliska zieleni leśnej; 

b) elementy zagospodarowania przestrzen-
nego wymagające zagospodarowania: 

- podłoşe siedliska zieleni leśnej; 

c) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów: 

- zakaz naruszania naturalnego charakte-
ru zieleni leśnej, 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wy-
jątkiem urządzeń związanych z gospo-
darką leśną, 

- dopuszcza sić lokalizacjć obiektów ma-
łej architektury oraz urządzeń tury-
stycznych, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązuje ustalenie § 8  
pkt 4, 8; 

5)  w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej: 

d) dopuszcza sić podziały mające na celu 
poprawć istniejących warunków dla lasów 
bez moşliwości podziałów na odrćbne 
działki budowlane; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 

e) zachowanie przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych walorów lasów sta-
nowiących element ekosystemu ekolo-
gicznego obszarów chronionych, 

f) obowiązek ochrony terenów leśnych, 
zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 
przepisów odrćbnych 

g) obowiązują ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 5  
lit. j, l, p, q; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je utrzymanie istniejących dróg; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1 
lit. b. 
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§ 79. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 94ZR, 95ZR ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

b) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. j, l, p, q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 80. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 96R ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy ku-
baturowej; 

b) nakaz stworzenia warunków odpowied-
nich dla gniazdowania gatunków objćtych 
ochroną w granicach objćtych ustaleniami 
planu, poprzez nasadzenia właściwych ga-
tunków roślin; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. j, p, q; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je utrzymanie istniejących dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 81. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 97ZLz ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zadrzewienia; 

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
turystyczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania prze-
strzennego: 

a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 

b) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów małej 
architektury oraz urządzeń turystycznych, 
w rozumieniu przepisów szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiązują ustalenia § 8 pkt 
4, 8; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza sić podziały mające na celu 
poprawć istniejących warunków dla za-
drzewień bez moşliwości podziałów na 
odrćbne działki budowlane; 

6) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 

7) zachowanie przyrodniczych, krajobrazowych i 
kulturowych walorów lasów stanowiących 
element ekosystemu ekologicznego obsza-
rów chronionych obowiązują ustalenia § 10 
pkt 1, 2, 3, 5 lit. j, l, p, q; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązu-
je utrzymanie istniejących dróg; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1  
lit. b. 

§ 82. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 98MN/U ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
usługi; 

2) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 20% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokość zabudowy do 8m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokość zabudowy do 8m; 
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4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2-8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; 

6) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
ustala sić: 

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych minimum 2000m2; 

b) szerokość frontu nowo wydzielanych 
działek minimum 30m; 

c) obowiązują ustalenia § 9 pkt 3; 

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a-e, g, h, j, l, p-r; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 
sić: 

a) dla terenu 98MN/U nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL, 
nie mniejszej niş 6m od linii rozgranicza-
jącej drogi 27KDD i 28KDD oraz nie 
mniejszej niş 50m od linii rozgraniczają-
cej teren 86ZC; 

b) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 98MN/U z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
03KDL, 27KDD, 28KDD; 

b) utrzymanie istniejących dróg; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12 

§ 83. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 99MN, 100MN, 101MN, 
102MN, 103MN, 104MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym i uzupełniającym, w zakresie jej 
budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 20% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 70% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniającego nie moşe przekraczać 
40% powierzchni całkowitej zabudowy 
na działce budowlanej, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia 
połaci dachowych 20-35°, 

e) wysokość zabudowy do 10m, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
ustalenia ust. a, b, c, d, naleşy stosować 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania istniejącej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kącie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokość zabudowy do 10m; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują ustalenia § 7 
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu obowią-
zują ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7, 8; dla te-
renu 99MN, 100MN obowiązują równieş 
ustalenia pkt 6 

7) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
ustala sić: 

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych minimum 2000m2; 

b) szerokość frontu nowo wydzielanych 
działek minimum 30m; 

c) obowiązują ustalenia § 9 pkt 3; 

8) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują ustale-
nia § 10 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a, b, c, h, j, l, p, q; 
dla terenu 99MN równieş ustalenia lit g i r; 
dla terenu 100MN równieş ustalania lit. g; 
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9) w zakresie określenia linii zabudowy ustala 

sić: 

a) dla terenu 99MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 27KDD 
i 28KDD; 

b) dla terenu 100MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz nie mniejszej niş 6m od linii rozgra-
niczającej drogi 27KDD, 28KDD i 30KDD; 

c) dla terenu 101MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz nie mniejszej niş 6m od linii rozgra-
niczającej drogi 29KDD i 31KDD; 

d) dla terenu 102MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
6m od linii rozgraniczającej drogi 29KDD 
i 30KDD; 

e) dla terenu 103MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz nie mniejsza niş 6m od linii rozgra-
niczającej drogi 31KDD; 

f) dla terenu 104MN nieprzekraczalną linić 
zabudowy w odległości nie mniejszej niş 
8m od linii rozgraniczającej drogi 03KDL 
oraz nie mniejszą niş 6m od linii rozgra-
niczającej drogi 30KDD i 31KDD; 

g) określone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjne obowią-
zuje: 

a) obsługa terenu 99MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
27KDD i 28KDD; 

b) obsługa terenu 100MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
03KDL, 29KDD i 31KDD; 

c) obsługa terenu 101MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
03KDL, 29KDD i 31KDD; 

d) obsługa terenu 102MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
29KDD i 30KDD; 

e) obsługa terenu 103MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 03KDL 
i 31KDD; 

f) obsługa terenu 104MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 
03KDL, 30KDD i 31KDD; 

g) utrzymanie istniejących dróg; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 1 
pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12. 

§ 84. Plan ustala dla poszczególnych dróg, 
oznaczonych na rysunku planu, nastćpujące 
warunki funkcjonalno-techniczne: 

 
Lp. Symbol odcinka drogi  

o znaczonego na rysunku planu 
Kategoria 

drogi 
Klasa drogi Szerokość w liniach  

rozgraniczających 
1. 01 KDGP krajowa główna ruchu przyśpieszonego 35m 
2. 02KDGP Krajowa główna ruchu przyśpieszonego 35m 
3. 01 KDG krajowa główna 25m 
4. 01 KDZ krajowa zbiorcza 20m 
5. 01 KDL gminna lokalna 12m 
6. 02 KDL gminna lokalna 12m 
7. 03 KDL gminna lokalna 12m 
8. 1KDD gminna dojazdowa 10m 
9. 2KDD gminna dojazdowa 10m 
10. 3 KDD gminna dojazdowa 10m 
11. 4 KDD gminna dojazdowa 10m 
12. 5 KDD gminna dojazdowa 10m 
13. 6 KDD gminna dojazdowa 10m 
14. 7 KDD gminna dojazdowa 10m 
15. 8 KDD gminna dojazdowa 10m 
16. 9 KDD gminna dojazdowa 10m 
17. 10 KDD gminna dojazdowa od 5m do 10m 
18. 11 KDD gminna dojazdowa 10m 
19. 12 KDD gminna dojazdowa 10m 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 211 – 50088 – Poz. 7072 
 

20. 13 KDD gminna dojazdowa 10m 
21. 14 KDD gminna dojazdowa 10m 
22. 15 KDD gminna dojazdowa 10m 
23. 16 KDD gminna dojazdowa 10m 
24. 17 KDD gminna dojazdowa 10m 
25. 18 KDD gminna dojazdowa 10m 
26. 19 KDD gminna dojazdowa 10m 
27. 20 KDD gminna dojazdowa od 6m do 10m 
28. 21 KDD gminna dojazdowa 10m 

29. ` 22 KDD gminna dojazdowa 10m 
30. 23 KDD gminna dojazdowa 10m 
31. 24 KDD gminna dojazdowa 10m 
32. 25 KDD gminna dojazdowa 10m 
33. 26 KDD gminna dojazdowa 10m 
34. 27 KDD gminna dojazdowa 10m 
35. 28 KDD gminna dojazdowa 10m 
36. 29 KDD gminna dojazdowa od 6m do 10m 
37. 30 KDD gminna dojazdowa 10m 
38. 31 KDD gminna dojazdowa 10m 
39. 32KDD gminna dojazdowa 10m 
40. 01 KDW - wewnćtrzna 8m 
41. 02 KDW - wewnćtrzna 8m 
42. 03 KDW - wewnćtrzna 8m 
43. 04 KDW - wewnćtrzna 8m 
44. 05 KDW - wewnćtrzna 6m 
45. 06 KDW - wewnćtrzna 8m 

 
Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 85. Ustalenia dla obiektów grupujących 
miejsca pracy: 

1) W przypadku realizacji nowych oraz dokony-
wania przebudowy, remontów lub adaptacji 
obiektów grupujących miejsca pracy, ustala 
sić realizacjć podpiwniczenia, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi w zakresie wymogów 
obrony cywilnej. 

§ 86. Ustalenia z zakresu Obrony Cywilnej: 

1) istniejące, na terenie objćtym planem studnie 
naleşy zabezpieczyć przed likwidacją i przy-
stosować do sprawnego uruchomienia eks-
ploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych, 

2) układ projektowanych oraz modernizowa-
nych dróg i ulic powinien spełniać nastćpują-
ce warunki: 

3) odpowiednią szerokość uniemoşliwiającą 
ewentualne zagruzowanie, 

4) połączenie z traktami przelotowymi zapew-
niające sprawną ewakuacjć ludności w okre-
sie zagroşenia, 

5) wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla 
pojazdów z toksycznymi środkami przemy-
słowymi. 

§ 87. W związku ze wzrostem wartości nieru-
chomości w wyniku uchwalenia planu, ustana-
wia sić opłatć z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości. Wartość stawki procentowej słuşącej 
naliczaniu opłaty określa sić nastćpująco: 

1) 20% - dla terenów przeznaczonych pod zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną oznaczo-
ną na rysunku planu symbolami MN; 

2) 25% - dla terenów przeznaczonych pod usłu-
gi, składy i magazyny oznaczone na rysunku 
planu symbolami U/P, dla terenów przezna-
czonych pod usługi turystyki oznaczone na 
rysunku planu symbolami UT, dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowć mieszkanio-
wą i usługi oznaczone na rysunku planu 
symbolem MN/U oraz dla terenów przezna-
czonych obsługć komunikacji samochodowej 
oznaczone na rysunku planu symbolem KSP; 

3) opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści nie dotyczy nieruchomości komunalnych. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Mariusz Prawda 
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Rady Miejskiej w Kozienicach 
z dnia 9 września 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu połoşonego w obrćbie sołectwa Chinów, gmina Kozienice 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu połoşonego w obrć-
bie sołectwa Chinów, gmina Kozienice wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko wyłoşo-
ny został do publicznego wglądu w dniach od 
18 lutego 2010r. do 19 marca 2010r. 

W wyznaczonym terminie składania uwag – do 
dnia 9 kwietnia 2010r. wpłynćło: sześćdziesiąt 
jeden uwag, z czego trzydzieści siedem zostało 
rozpatrzonych negatywnie bądŝ czćściowo ne-
gatywnie. Po wyznaczonym terminie wpłynćły 
cztery uwagi, z czego wszystkie zostały rozpa-
trzone negatywnie bądŝ czćściowo negatywnie. 
1. Uwaga wniesiona 24 lutego 2010r. przez: 

Opiłowska Beata, zamieszkała:, 26-900 Ko-
zienice 

Wnoszący uwagć postuluje o zmianć prze-
znaczenia czćści działki 336/4 z terenu łąk i 
pastwisk oraz lasu na teren zabudowy 
mieszkaniowej. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 336/4 połoşona jest w całości w 
obszarze Natura 2000 „Ostoja Kozienicka”. 
W czasie procedury sporządzania planu 
określonej w art. 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z  
27 marca 2003r. wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta opiniuje i uzgadnia projekt pla-
nu. Zgodnie ustawą z dnia 3 paŝdziernika 
2008r. o udostćpnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, art. 54 organ 
opracowujący projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego poddaje 
projekt, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, opiniowaniu przez Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska. Ponadto 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 
dnia 16 kwietnia 2004r., art. 30 ust 3 projek-
ty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w czćści dotyczącej istnieją-
cego lub projektowanego obszaru Natura 
2000 wymagają uzgodnienia z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska w zakresie 
ustaleń tych planów, mogących znacząco 
negatywnie oddziaływać negatywnie od-

działywać na obszar Natura 2000. W pierw-
szym projekcie miejscowego planu teren 
działki 336/4 połoşonej w obszarze Natura 
2000 został przeznaczony pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną, jednakşe nie 
uzyskał on pozytywnego uzgodnienia od 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w zakresie zaproponowanego zagospo-
darowania (tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej). Ponadto, teren ten jest 
obszarem şerowania chronionych gatunków 
ptaków, które są przedmiotem ochrony w 
obszarze Natura 2000 „Ostoja Kozienicka”. 
W związku z powyşszym przeznaczenie tej 
czćści działki pod zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną byłoby niezgodne z przepi-
sami odrćbnymi, w tym z przepisami doty-
czącymi ochrony środowiska i naruszałoby 
art. 17, pkt 7, lit. c, ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z  
27 marca 2003r. 

2. Uwaga wniesiona 24 lutego 2010r. przez: 
Opiłowscy Michał i Adrian, zamieszkali:  
26-900 Kozienice 

Wnoszący uwagć postuluje o zmianć prze-
znaczenia czćści działki 338/2 z łąk pod za-
budowć. 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 338/2 połoşona jest w całości w 
obszarze Natura 2000 „Ostoja Kozienicka”. 
W czasie procedury sporządzania planu 
określonej w art. 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z  
27 marca 2003r. wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta opiniuje i uzgadnia projekt pla-
nu. Zgodnie ustawą z dnia 3 paŝdziernika 
2008r. o udostćpnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, art. 54 organ 
opracowujący projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego poddaje 
projekt, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, opiniowaniu przez Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska. Ponadto 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 
dnia 16 kwietnia 2004r., art. 30 ust 3 projek-
ty miejscowych planów zagospodarowania 
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przestrzennego w czćści dotyczącej istnieją-
cego lub projektowanego obszaru Natura 
2000 wymagają uzgodnienia z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska w zakresie 
ustaleń tych planów, mogących znacząco 
negatywnie oddziaływać negatywnie od-
działywać na obszar Natura 2000. W pierw-
szym projekcie miejscowego planu teren 
działki 338/2 połoşonej w obszarze Natura 
2000 został przeznaczony pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną, jednakşe nie 
uzyskał on pozytywnego uzgodnienia od 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w zakresie zaproponowanego zagospo-
darowania (tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej). Ponadto, teren ten jest 
obszarem şerowania chronionych gatunków 
ptaków, które są przedmiotem ochrony w 
obszarze Natura 2000 „Ostoja Kozienicka”. 
W związku z powyşszym przeznaczenie tej 
czćści działki pod zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną byłoby niezgodne z przepi-
sami odrćbnymi, w tym z przepisami doty-
czącymi ochrony środowiska i naruszałoby 
art. 17, pkt 7, lit. c, ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z  
27 marca 2003r. 

3. Uwaga wniesiona 2 marca 2010r. przez: 
Augustyniak Jarosław, zamieszkały: Podle-
sie 51, Nowiny, 26-900 Kozienice 

Wnoszący uwagć postuluje o zmianć prze-
znaczenia działki 133 z zabudowy zagrodo-
wej pod zabudowć mieszkaniową jednoro-
dzinną 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 133 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie zabudowy siedliskowej z dopuszcze-
niem agroturystyki, a zgodnie z ustawą z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym art. 15, pkt 1 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta spo-
rządza projekt planu miejscowego, zawiera-
jący czćść tekstową i graficzną, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrćb-
nymi, odnoszącymi sić do obszaru objćtego 
planem, w związku z powyşszym nie jest 
moşliwe zakwalifikowanie wyşej wymienio-
nej działki w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego pod zabudowć 
mieszkaniową, poniewaş przeznaczenie to 
jest nie zgodne z ustaleniami obowiązują-
cego Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Kozienice. 

4. Uwaga wniesiona 2 marca 2010r. przez: 
Sobota Mirosław, zamieszkały: ul. Skło-
dowskiej 8/94, 26-900 Kozienice 

Wnoszący uwagć postuluje o zmianć prze-
znaczenia czćści działki 131/6 z zabudowy 
zagrodowej na zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną oraz zmianć propozycji linii 
podziału jego działki na działki budowlane 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 131/6 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie zabudowy siedliskowej z dopuszcze-
niem agroturystyki. Zgodnie z ustawą z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym art. 15, pkt 1 Wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta sporządza 
projekt planu miejscowego, zawierający 
czćść tekstową i graficzną, zgodnie z zapi-
sami studium oraz z przepisami odrćbnymi, 
odnoszącymi sić do obszaru objćtego pla-
nem, w związku z powyşszym nie jest moş-
liwe zakwalifikowanie wyşej wymienionej 
działki w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego pod zabudowć 
mieszkaniową, poniewaş przeznaczenie to 
jest nie zgodne z ustaleniami obowiązują-
cego Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Kozienice. 

5. Uwaga wniesiona 4 marca 2010r. przez: 
Śmietanka Kazimierz, zamieszkały: Chinów 
41, 26-900 Kozienice 

Wnoszący uwagć postuluje o: 
(1.) pozostawienie w planie drogi 47KDD ja-
ko publicznej, 

(2.) dodanie drogi dojazdowej od drogi 
47KDD do działki nr 314/1, 
(3.) ujćcie moşliwości budowy budynku na 
działce 314/1, 
(4.) dodanie w planie moşliwości zabudowy 
pasa przy drodze 47KDD. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie 

Uzasadnienie: 

Ad. (1.) Droga oznaczona w planie symbo-
lem 47KDD została pozostawiona w planie 
czćściowo w przebiegu wskazanym na ry-
sunku w projekcie wyłoşonym do publicz-
nego wglądu. Droga ta, czćściowo przebie-
ga przez działki prywatne i niektórzy właści-
ciele nie zgadzają sić na jej uşytkowanie i 
przeznaczenie pod drogć publiczną, dlatego 
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na odcinku od drogi 05KDL pomićdzy ist-
niejącymi zabudowaniami została ona 
utrzymana jako istniejący przejazd, ale bez 
przeznaczania jej pod drogć publiczną. 
Ad. (2.) Działka nr 314/1 w Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kozienice wskazana 
jest jako teren łąk, pastwisk i nieuşytków. 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz al-
bo prezydent miasta sporządza projekt pla-
nu miejscowego, zawierający czćść teksto-
wą i graficzną, zgodnie z zapisami studium 
oraz przepisami odrćbnymi, odnoszącymi 
sić do obszaru objćtego planem. Niezasad-
ne jest wyznaczanie drogi dojazdowej pu-
blicznej, która słuşy do obsługi jednej en-
klawy zabudowy w tym terenie. Istniejące 
tereny zabudowy mieszkaniowej w tym ob-
szarze oraz istniejące drogi zostały utrzy-
mane ustaleniami planu. 

Ad. (3.) Działka nr 314/1 w Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kozienice połoşona 
jest w terenie łąk, pastwisk i nieuşytków, a 
zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz al-
bo prezydent miasta sporządza projekt pla-
nu miejscowego, zawierający czćść teksto-
wą i graficzną, zgodnie z zapisami studium 
oraz z przepisami odrćbnymi, odnoszącymi 
sić do obszaru objćtego planem. W związku 
z tym nie jest moşliwe ujćcie w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzen-
nego moşliwości budowy budynku na tej 
działce. 
Ad (4.) Działki przylegające do drogi 47KDD 
czćściowo przeznaczone są pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną. Pozostałe 
działki, na północy drogi 47KDD nie mają 
moşliwości zabudowy, poniewaş w Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy Kozienice 
wskazane są jako tereny łąk, pastwisk i nie-
uşytków wyłączonych spod zabudowy, a 
zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz al-
bo prezydent miasta sporządza projekt pla-
nu miejscowego, zawierający czćść teksto-
wą i graficzną, zgodnie z zapisami studium 
oraz z przepisami odrćbnymi, odnoszącymi 
sić do obszaru objćtego planem, w związku 
z tym nie jest moşliwe zakwalifikowanie 
działek przylegających do drogi 47KDD w 
miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego pod zabudowć mieszkanio-
wą. 

6. Uwaga wniesiona 4 marca 2010r. przez: 
Luśtyk Jan, zamieszkały: Chinów 23 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działek 160 i 
162 z zabudowy zagrodowej, terenu łąk i 
pastwisk i terenu rolniczego pod zabudowć 
mieszkaniową. 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działki nr 160 i 162 w Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Kozienice połoşone są w 
terenie zabudowy siedliskowej z dopusz-
czeniem agroturystyki, terenie rolnym i te-
renie łąk, pastwisk i nieuşytków, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionych działek w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod za-
budowć mieszkaniową. W ustaleniach tek-
stowych planu zostały dodane zapisy o 
moşliwości utrzymania istniejącej zabudo-
wy mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium. 

7. Uwaga wniesiona 10.03.2010r. przez: Le-
wicki Zdzisław, zamieszkały: Chinów 31, 26-
900 Kozienice 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 242/1 
z terenów łąk i pastwisk na zabudowć 
mieszkaniową. 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 242/1 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie łąk, pastwisk i nieuşytków, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionych działek w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod za-
budowć mieszkaniową. W ustaleniach tek-
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stowych planu zostały dodane zapisy o 
moşliwości utrzymania istniejącej zabudo-
wy mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego Studium. 

8. Uwaga wniesiona 15 marca 2010r. przez: 
Wojtowicz Błaşej, zamieszkały ul. Şerom-
skiego 12/35, 26-900 Kozienice 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 204/1 
z terenów łąk i pastwisk na zabudowć za-
grodową 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie 

Uzasadnienie: 

Działka nr 204/1 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie łąk, pastwisk i nieuşytków, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionych działek w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod za-
budowć zagrodową. W ustaleniach teksto-
wych planu zostały dodane zapisy o moşli-
wości utrzymania istniejącej zabudowy 
zgodnie z ustaleniami obowiązującego Stu-
dium. 

9. Uwaga wniesiona 18 marca 2010r. przez: 
Głowacki Zygmunt, zamieszkały oś. Skarpa 
10/24, 26-900 Kozienice 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 286/2 
z zabudowy zagrodowej na zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną. 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie 

Uzasadnienie: 

Działka nr 286/2 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie zabudowy zagrodowej, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionych działek w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod za-
budowć mieszkaniową jednorodzinną 

10. Uwaga wniesiona 18 marca 2010r. przez: 
Opiłowski Emilian, Opiłowska Beata, Opiłow-
ski Adrian, Opiłowski Michał, zamieszkali  
26-900 Kozienice 

Wnoszą o zmianć lokalizacji drogi 49KDD po-
legającej na przeprowadzeniu tej drogi 
wzdłuş granicy działek 336/3 i 336/4, a na-
stćpnie wzdłuş krańca zabudowy działek 
336/4 i 338/2 od strony ul. Głowaczowskiej 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie 

Uzasadnienie: 

Droga publiczna 49KDD została usunićta ze 
wskazanego terenu zabudowy mieszkanio-
wej, a obsługa komunikacyjna tego terenu 
rozwiązana została przy pomocy wskazania 
dróg wewnćtrznych sugerowanym podzia-
łem działek, poniewaş wićkszość właścicieli 
działek w tym terenie wnioskowało o usunić-
cie drogi publicznej z tego terenu. Przepro-
wadzenie drogi publicznej wzdłuş granicy 
działek 336/3 i 336/4, a nastćpnie wzdłuş 
krańca zabudowy działek 336/4 i 338/2 od 
strony ul. Głowaczowskiej jest niezasadne. 
Droga ta nie bćdzie słuşyć obsłudze terenów 
budowlanych, gdyş jej zaproponowany prze-
bieg przecina tereny wskazane w planie jako 
niebudowlane. 

11. Uwaga wniesiona 22.03.2010 przez: Tyniec-
ki Grzegorz, zamieszkały: Chinów 2, 26-900 
Kozienice 

Wnosi o poprawienie przebiegu drogi 
28KDD i 01KDL i uwzglćdnienie jej przebie-
gu po stronie sołectwa Nowa Wieś 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie. 

Uzasadnienie: 

Drogi 28KDD i 01KDL czćściowo znajdują 
sić na terenie sołectwa Chinów, a czćścio-
wo na terenie sołectwa Nowa Wieś. Uchwa-
ła o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu połoşonego w obrć-
bie sołectwa Chinów obejmuje tylko obszar 
połoşony w granicach sołectwa Chinów i 
ustalenia planu obowiązują tylko na terenie 
sołectwa Chinów. Na terenie sołectwa No-
wa Wieś drogi te są pokazane jako element 
informacyjny i nie są elementami obowią-
zującymi na terenie tego sołectwa oraz nie 
obligują tego sołectwa do realizacji dróg w 
pokazanych liniach rozgraniczających. W 
projekcie planu został poprawiony ich prze-
bieg, tak aby moşliwa była ich realizacja w 
wyznaczonych liniach rozgraniczających i 
odpowiednich parametrach tylko na terenie 
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sołectwa Chinów, bez konieczności ingero-
wania w teren sołectwa Nowa Wieś. 

12. Uwaga wniesiona 25 marca 2010r. przez: 
Krakowski Marek, zamieszkały: Ul. Şerom-
skiego 119, 26-720 Policzna 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 286/5 
z terenu zabudowy zagrodowej na teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 286/5 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie zabudowy zagrodowej, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionych działek w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod za-
budowć mieszkaniową jednorodzinną. 

13. Uwaga wniesiona 25 marca 2010r. przez: 
Garczyńska Sabina, zamieszkała: Brzeszczy-
ny 1/1, 14-500 Braniewo 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 286/4 
z terenu zabudowy zagrodowej na teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 286/4 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie zabudowy zagrodowej, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionych działek w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod za-
budowć mieszkaniową jednorodzinną. 

14. Uwaga wniesiona 25 marca 2010r. przez: 
Luśnia Krzysztof, zamieszkały: Chinów 28, 
26-900 Kozienice 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 227/8 
z terenu obiektów produkcyjnych, składów, 

magazynów, hurtowni na teren zabudowy 
mieszkaniowej. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 227/8 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów i hurtowni, a zgodnie z ustawą 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym art. 15, pkt 
1 Wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
sporządza projekt planu miejscowego, za-
wierający czćść tekstową i graficzną, zgod-
nie z zapisami studium oraz z przepisami 
odrćbnymi, odnoszącymi sić do obszaru 
objćtego planem, w związku z tym nie jest 
moşliwe zakwalifikowanie wyşej wymienio-
nych działek w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego pod zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną. W usta-
leniach tekstowych planu zostały dodane 
zapisy o moşliwości utrzymania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustale-
niami obowiązującego Studium. Plan okre-
śla równieş parametry i wskaŝniki kształto-
wania istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
oraz dopuszcza moşliwość lokalizacji lokalu 
mieszkalnego w budynku o przeznaczeniu 
podstawowym. 

15. Uwaga wniesiona 25 marca 2010r. przez: 
Chądzyńska Marianna, zamieszkała: ul. Ha-
mernicka 15/16, 26-900 Kozienice 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 286/6 
i 286/3 z terenu zabudowy zagrodowej na 
teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie 

Uzasadnienie: 

Działki nr 286/6 i 286/3 w Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kozienice połoşone 
są w terenie zabudowy zagrodowej, a 
zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz al-
bo prezydent miasta sporządza projekt pla-
nu miejscowego, zawierający czćść teksto-
wą i graficzną, zgodnie z zapisami studium 
oraz z przepisami odrćbnymi, odnoszącymi 
sić do obszaru objćtego planem, w związku 
z tym nie jest moşliwe zakwalifikowanie wy-
şej wymienionych działek w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
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pod zabudowć mieszkaniową jednorodzin-
ną. 

16. Uwaga wniesiona 25 marca 2010r. przez: 
Gregorczyk Zdzisław, zamieszkały Chinów 
24, 26-900 Kozienice 

Wnosi o: 

(1.) zmianć przeznaczenia działki 161/2 z te-
renu zabudowy zagrodowej i terenu 
rolnego na teren zabudowy mieszka-
niowej, 

(2.) zmianć przeznaczenia czćści działki 
159/2 z terenu rolnego na teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Ad. (1.) Działka nr 161/2 w Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kozienice połoşona 
jest w terenie zabudowy zagrodowej i za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
oraz terenie rolnym, a zgodnie z ustawą z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym art. 15, pkt 1 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta spo-
rządza projekt planu miejscowego, zawiera-
jący czćść tekstową i graficzną, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrćb-
nymi, odnoszącymi sić do obszaru objćtego 
planem. W związku z tym nie jest moşliwe 
dla czćści działki połoşonej w studium w te-
renie rolnym zakwalifikowanie jej w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego pod zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną. Czćści działki połoşonej w 
studium w terenie zabudowy zagrodowej i 
mieszkaniowej jednorodzinnej zmieniono 
przeznaczenie z terenu zabudowy zagrodo-
wej na zabudowć mieszkaniową jednoro-
dzinną. 
Ad. (2.) Działka nr 159/2 w Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kozienice połoşona 
są w terenie zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej. W pierwszym projekcie miej-
scowego planu teren ten został przeznaczo-
ny pod zabudowć jednorodzinną. Działka nr 
159/2 połoşona jest w całości w obszarze 
Natura 2000 „Ostoja Kozienicka”. W czasie 
procedury sporządzania planu określonej w 
art. 17 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r. 
wójt, burmistrz albo prezydent miasta opi-
niuje i uzgadnia projekt planu. Zgodnie 
ustawą z dnia 3 paŝdziernika 2008r. o udo-
stćpnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, art. 54 organ opracowujący 
projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego poddaje projekt wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 
opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. Ponadto zgodnie z 
ustawą o ochronie przyrody z dnia  
16 kwietnia 2004r., art. 30 ust 3 projekty 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w czćści dotyczącej istnieją-
cego lub projektowanego obszaru Natura 
2000 wymagają uzgodnienia z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakre-
sie ustaleń tych planów, mogących znaczą-
co negatywnie oddziaływać negatywnie 
oddziaływać na obszar Natura 2000. Teren 
działki 159/2 w czćści wyłączony jest spod 
zabudowy, tworząc korytarz przejściowy dla 
zwierząt i połączenie duşego kompleksu łąk 
w centralnej czćści Chinowa z kompleksem 
łąk w zachodniej czćści obszaru objćtego 
opracowania oraz lasami na zachodzie so-
łectwa, znajdującymi sić poza granicą opra-
cowania planu. Wyłączenie spod zabudowy 
tych terenów było wymogiem uzgodnienia 
miejscowego planu z Regionalnym Dyrek-
torem Ochrony Środowiska, wićc niemoşli-
wym jest zakwalifikowanie jej w całości pod 
zabudowć mieszkaniową jednorodzinną. 
W związku z powyşszym przeznaczenie tej 
czćści działki pod zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną byłoby niezgodne z przepi-
sami odrćbnymi, w tym z przepisami doty-
czącymi ochrony środowiska i naruszałoby 
art. 17, pkt 7, lit. c, ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z  
27 marca 2003r. 

17. Uwaga wniesiona 30 marca 2010r. przez: 
Michalczyk Mieczysław i Halina, zamieszka-
li: Chinów 27, 26-900 Kozienice 

Wnoszą o: 

(1.) zmianć przeznaczenia działki 229 z tere-
nu obiektów produkcyjnych, składów, ma-
gazynów, hurtowni na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

(2.) zmianć przeznaczenia działki 234 z tere-
nu łąk i pastwisk na teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie 

Uzasadnienie: 

Ad. (1.) Działka nr 229 w Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kozienice połoşona 
jest w terenie obiektów produkcyjnych, 
składów, magazynów i hurtowni, a zgodnie 
z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 211 – 50096 – Poz. 7072 
 

niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionej działki w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego pod zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną. W usta-
leniach tekstowych planu zostały dodane 
zapisy o moşliwości utrzymania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustale-
niami obowiązującego Studium. Plan okre-
śla równieş parametry i wskaŝniki kształto-
wania istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
oraz dopuszcza moşliwość lokalizacji lokalu 
mieszkalnego w budynku o przeznaczeniu 
podstawowym. 

Ad. (2.) Działka nr 234 w Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kozienice połoşona 
jest w terenie łąk, pastwisk i nieuşytków, a 
zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz al-
bo prezydent miasta sporządza projekt pla-
nu miejscowego, zawierający czćść teksto-
wą i graficzną, zgodnie z zapisami studium 
oraz z przepisami odrćbnymi, odnoszącymi 
sić do obszaru objćtego planem, w związku 
z tym nie jest moşliwe zakwalifikowanie wy-
şej wymienionej działki w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego pod 
zabudowć mieszkaniową jednorodzinną. W 
ustaleniach tekstowych planu zostały doda-
ne zapisy o moşliwości utrzymania istnieją-
cej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z 
ustaleniami obowiązującego Studium. 

18. Uwaga wniesiona 01.04.2010 przez: Gre-
gorczyk Zbigniew, zamieszkały: Łuczynów 
110, 26-900 Kozienice 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 238/4 
z terenu łąk i pastwisk na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 238/4 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie łąk, pastwisk i nieuşytków, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-

sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionej działki w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego pod zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną. W usta-
leniach tekstowych planu zostały dodane 
zapisy o moşliwości utrzymania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustale-
niami obowiązującego Studium. 

19. Uwaga wniesiona 6 kwietnia 2010r. przez: 
Rusinowski Grzegorz, zamieszkały: Chinów 
26a, 26-900 Kozienice 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 225/7 
z terenu łąk i pastwisk na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 225/7 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie łąk, pastwisk i nieuşytków, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionej działki w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego pod zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną. W usta-
leniach tekstowych planu zostały dodane 
zapisy o moşliwości utrzymania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustale-
niami obowiązującego Studium. 

20. Uwaga wniesiona 6 kwietnia 2010r. przez: 
Gregorczyk Sławomir, zamieszkały: Łuczy-
nów, 26-900 Kozienice 

Wnosi o: 

(1.) zmianć przeznaczenia działki 238/3 z te-
renu łąk i pastwisk na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

(2.) podział na dwie działki budowlane o 
pow. 15 arów kaşda. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Ad. (1.) Działka nr 238/3 w Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kozienice połoşona 
jest w terenie łąk, pastwisk i nieuşytków, a 
zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
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strzennym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz al-
bo prezydent miasta sporządza projekt pla-
nu miejscowego, zawierający czćść teksto-
wą i graficzną, zgodnie z zapisami studium 
oraz z przepisami odrćbnymi, odnoszącymi 
sić do obszaru objćtego planem, w związku 
z tym nie jest moşliwe zakwalifikowanie wy-
şej wymienionej działki w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego pod 
zabudowć mieszkaniową jednorodzinną. W 
ustaleniach tekstowych planu zostały doda-
ne zapisy o moşliwości utrzymania istnieją-
cej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z 
ustaleniami obowiązującego Studium. 
Ad. (2.) Zaproponowanie podziału działki 
238/3 na dwie odrćbne działki budowlane, 
kaşda o powierzchni 15 arów nie jest moş-
liwe, z uwagi na przeznaczenie jej pod teren 
łąk i pastwisk, zgodny z przeznaczeniem w 
studium opisanym w Ad. (1.) Proponowany 
podział na działki budowlane jest moşliwy 
w terenie przeznaczonym pod zabudowć 
mieszkaniową, a działka ta nie posiada ta-
kiego przeznaczenia w projekcie miejsco-
wego planu. W związku z powyşszym plan 
nie określa zasad podziału dla działek in-
nych niş budowlane. 

21. Uwaga wniesiona 6 kwietnia 2010r. przez: 
Gregorczyk Sławomir, zamieszkały: Łuczy-
nów, 26-900 Kozienice 

Wnosi o podział działki 146/3 o powierzchni 
35 arów na trzy mniejsze o powierzchni  
11,5 ara 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego jest jedynym dokumentem 
określającym zasady zagospodarowania te-
renu zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym: w planie 
określa sić obowiązkowo: parametry i 
wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy. Działka nr 146/3 poło-
şona jest w całości w obszarze Natura 2000 
„Ostoja Kozienicka”. 
W czasie procedury sporządzania planu 
określonej w art. 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z  
27 marca 2003r. wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta opiniuje i uzgadnia projekt pla-
nu. Zgodnie ustawą z dnia 3 paŝdziernika 
2008r. o udostćpnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, art. 54 organ 
opracowujący projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego poddaje 
projekt, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, opiniowaniu przez Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska. Ponadto 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 
dnia 16 kwietnia 2004r., art. 30 ust 3 projek-
ty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w czćści dotyczącej istnieją-
cego lub projektowanego obszaru Natura 
2000 wymagają uzgodnienia z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska w zakresie 
ustaleń tych planów, mogących znacząco 
negatywnie oddziaływać negatywnie od-
działywać na obszar Natura 2000. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego określa, iş 
dla sołectwa Chinów na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zalecana mi-
nimalna powierzchnia nowowydzielonych 
działek wynosi 1500m2 z dopuszczeniem 
zmniejszenia o 20%. Zgodnie z ustawą z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym art. 15, pkt 1 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta spo-
rządza projekt planu miejscowego, zawiera-
jący czćść tekstową i graficzną, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrćb-
nymi, odnoszącymi sić do obszaru objćtego 
planem. 

W pierwszym projekcie miejscowego planu 
teren działki 146/3 połoşonej w obszarze Na-
tura 2000 został przeznaczony pod zabudo-
wć zagrodową z dopuszczalną powierzchnia 
nowowydzielonych działek 3000m2. Po 
zmianie przeznaczenia z zabudowy zagro-
dowej na mieszkaniową jednorodzinną 
wielkość minimalnej nowowydzielonej 
działki musi być dostosowana do intensyw-
ności zabudowy na obszarze objćtym opra-
cowaniem planu i uzgodnionej przez RDOŚ, 
który uzgodnił minimalne powierzchnie 
nowowydzielonych działek na 1500m2.W 
związku z tym nie jest moşliwe zmniejszenie 
minimalnej powierzchni działki do 1150m2, 
poniewaş byłoby to niezgodne z przepisami 
odrćbnymi, w tym z przepisami dotyczący-
mi ochrony środowiska i naruszałoby art. 
17, pkt 7, lit. c, ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z 27 marca 
2003r. 

22. Uwaga wniesiona 6 kwietnia 2010r. przez: 
Gregorczyk Zbigniew, zamieszkały: Łuczy-
nów 110, 26-900 Kozienice. 

Wnosi o: 

(1.) zmianć przeznaczenia działki 238/4 z te-
renu łąk i pastwisk na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
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(2.) podział na dwie działki budowlane o 
pow. 15 arów kaşda. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Ad. (1.) Działka nr 238/4 w Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kozienice połoşona 
jest w terenie łąk, pastwisk i nieuşytków, a 
zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz al-
bo prezydent miasta sporządza projekt pla-
nu miejscowego, zawierający czćść teksto-
wą i graficzną, zgodnie z zapisami studium 
oraz z przepisami odrćbnymi, odnoszącymi 
sić do obszaru objćtego planem, w związku 
z tym nie jest moşliwe zakwalifikowanie wy-
şej wymienionej działki w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego pod 
zabudowć mieszkaniową jednorodzinną. W 
ustaleniach tekstowych planu zostały doda-
ne zapisy o moşliwości utrzymania istnieją-
cej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z 
ustaleniami obowiązującego Studium. 
Ad.(2.) Zaproponowanie podziału działki 
238/4 na dwie odrćbne działki budowlane, 
kaşda o powierzchni 15 arów nie jest moş-
liwe, z uwagi na przeznaczenie jej pod teren 
łąk i pastwisk, zgodny z przeznaczeniem w 
studium opisanym w Ad. (1.) Proponowany 
podział na działki budowlane jest moşliwy 
w terenie przeznaczonym pod zabudowć 
mieszkaniową, a działka ta nie posiada ta-
kiego przeznaczenia w projekcie miejsco-
wego planu. 

Plan nie określa zasad podziału dla działek 
innych niş budowlane. 

23. Uwaga wniesiona 6 kwietnia 2010r. przez: 
Krześniak Halina i Marek, zamieszkali: 
Świerşe Górne 10/16, 26-900 Kozienice. 

Wnoszą o zmianć przeznaczenia działki 
200/1 z terenu łąk i pastwisk na teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 200/1 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie łąk, pastwisk i nieuşytków, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-

szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionej działki w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego pod zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną. W usta-
leniach tekstowych planu zostały dodane 
zapisy o moşliwości utrzymania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustale-
niami obowiązującego Studium. 

24. Uwaga wniesiona 7 kwietnia 2010r. przez: 
Baryczka Marzena, zamieszkała: Chinów 29, 
26-900 Kozienice 

Nie wyraşa zgody na: 
(1.) obwodnicć przechodzącą przez działki 

232/4 i 230/4, 
Wnosi o: 

(2.) zmianć przeznaczenia działek 231 i 233 
z terenu obiektów produkcyjnych, skła-
dów, magazynów, hurtowni na teren 
zabudowy mieszkaniowej. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie. 

Uzasadnienie: 

Ad. (1.) Działki nr 232/4 i 230/4 w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Kozienice 
przeznaczone są pod obwodnicć, a zgodnie 
z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionej działki w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego pod inne 
przeznaczenie niş obwodnica. Ponadto ob-
wodnica jest inwestycja celu publicznego, 
który jest celem nadrzćdnym w realizacji 
polityki przestrzennej gminy. Przebieg ob-
wodnicy był konsultowany na etapie spo-
rządzania Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Kozienice. 

Ad. (2.) Działki nr 231 i 233 w Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kozienice połoşona 
jest w terenie obiektów produkcyjnych, 
składów, magazynów i hurtowni, a zgodnie 
z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
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sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionych działek w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod za-
budowć mieszkaniową jednorodzinną. W 
ustaleniach tekstowych planu zostały doda-
ne zapisy o moşliwości utrzymania istnieją-
cej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z 
ustaleniami obowiązującego Studium. Plan 
określa równieş parametry i wskaŝniki 
kształtowania istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej oraz dopuszcza moşliwość lokali-
zacji lokalu mieszkalnego w budynku o 
przeznaczeniu podstawowym. 

25. Uwaga wniesiona 7 kwietnia 2010r. przez: 
Lewicki Zdzisław, zamieszkały: Chinów 31, 
26-900 Kozienice. 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 243/4 
z terenu rolnego na teren budowlany. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 243/4 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów i hurtowni, a nie w terenie rol-
nym, który sugeruje wnioskodawca. Zgod-
nie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo pre-
zydent miasta sporządza projekt planu 
miejscowego, zawierający czćść tekstową i 
graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz 
z przepisami odrćbnymi, odnoszącymi sić 
do obszaru objćtego planem, w związku z 
tym nie jest moşliwe zakwalifikowanie wy-
şej wymienionych działek w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
pod zabudowć mieszkaniową jednorodzin-
ną. W ustaleniach tekstowych planu zostały 
dodane zapisy o moşliwości utrzymania ist-
niejącej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z 
ustaleniami obowiązującego Studium. 

26. Uwaga wniesiona 7 kwietnia 2010r. przez: 
Luśtyk Marian, zamieszkały: Nowa Wieś 
161, 26-900 Kozienice. 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 195/1 
z terenu działki rolnej na teren budowlany. 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 195/1 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie łąk, pastwisk i nieuşytków. Zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionej działki w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego pod zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną. W usta-
leniach tekstowych planu zostały dodane 
zapisy o moşliwości utrzymania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustale-
niami obowiązującego Studium. 

27. Uwaga wniesiona 8 kwietnia 2010r. przez: 
Starzyk Boşena, zamieszkała: Chinów 21a, 
26-900 Kozienice. 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 136/6 
z terenu zabudowy zagrodowej na teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 136/6 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie zabudowy zagrodowej. Zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionej działki w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego pod zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną 

28. Uwaga wniesiona 8 kwietnia 2010r. przez: 
Tyniecki Jan, zamieszkały: Chinów 12,  
26-900 Kozienice 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 
139/27 z terenu usług turystycznych na te-
ren zabudowy mieszkaniowej. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 139/27 w Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie usług turystycznych, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
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go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionej działki w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego pod zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną. W usta-
leniach tekstowych planu zostały dodane 
zapisy o moşliwości utrzymania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustale-
niami obowiązującego Studium. Plan okre-
śla równieş parametry i wskaŝniki kształto-
wania istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
oraz dopuszcza moşliwość lokalizacji lokalu 
mieszkalnego w budynku o przeznaczeniu 
podstawowym. 

29. Uwaga wniesiona 8 kwietnia 2010r. przez: 
Kurek Katarzyna, zamieszkała: ul. Dolna 26, 
26-900 Kozienice. 

Wnosi o moşliwość realizacji na działkach 
227/10 i 227/11w terenie obiektów produk-
cyjnych, składów, magazynów, hurtowni 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie. 

Uzasadnienie: 

Działki nr 227/10 i 227/11 w Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kozienice połoşone 
są w terenie obiektów produkcyjnych, skła-
dów, magazynów, hurtowni, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionych działek w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod za-
budowć mieszkaniową jednorodzinną. W 
ustaleniach tekstowych planu zostały doda-
ne zapisy o moşliwości utrzymania istnieją-
cej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z 
ustaleniami obowiązującego Studium. Plan 
określa równieş parametry i wskaŝniki 
kształtowania istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej oraz dopuszcza moşliwość lokali-
zacji lokalu mieszkalnego w budynku o 
przeznaczeniu podstawowym. 

30. Uwaga wniesiona 8 kwietnia 2010r. przez: 
Krzysztoszek Janina, zamieszkała: Chinów 
21, 26-900 Kozienice. 

Wnosi o przesunićcie drogi do granic działki 
570. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie. 

Uzasadnienie 

W planie zagospodarowania przestrzenne-
go, zgodnie z § 15, ust 2, pkt 10 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie 
z § 4, ust. 1, pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w 
sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, określa sić obowiązkowo 
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury oraz 
układ komunikacyjny umoşliwiający obsłu-
gć komunikacyjną wszystkich terenów. 
Drogi na działce 570 umoşliwiają prawidło-
wą obsługć komunikacyjną terenów zabu-
dowy mieszkaniowej, wyznaczonych wcze-
śniej w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Kozienice. Lokalizacja dróg została czćścio-
wo zmieniona. 

31. Uwaga wniesiona 8 kwietnia 2010r. przez: 
Bochnia Anna, zamieszkała: ul. Konopnic-
kiej 16, 26-600 Radom i Jung Andrzej, za-
mieszkały: ul. Młodzianowska 129, 26-600 
Radom. 

Wnoszą o likwidacjć drogi 28KDD z racji jej 
niekorzystnych warunków przyrodniczych. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

W planie zagospodarowania przestrzenne-
go, zgodnie z § 15, ust 2, pkt 10 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie 
z § 4, ust. 1, pkt 9 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w 
sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, określa sić obowiązkowo 
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury oraz 
układ komunikacyjny umoşliwiający obsłu-
gć komunikacyjną wszystkich terenów. 
Droga 28KDD umoşliwia prawidłową obsłu-
gć komunikacyjną terenów zabudowy 
mieszkaniowej, wyznaczonych wcześniej w 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Ko-
zienice oraz jest drogą gminną, o znaczoną 
na mapie ewidencyjnej odrćbnym nume-
rem działki. Ponadto jest to droga w poło-
wie połoşona na terenie sołectwa Chinów, a 
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w połowie na terenie sołectwa Nowa Wieś i 
niezasadna jest jej likwidacja po stronie so-
łectwa Chinów, mimo jej niekorzystnych 
warunków przyrodniczych. 

32. Uwaga wniesiona 8 kwietnia 2010r. przez: 
Płachta Janina, zamieszkała: Świerşe Górne 
11, 26-900 Kozienice. 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 254/1 
z terenu łąk i pastwisk na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 254/1 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie łąk, pastwisk i nieuşytków, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionej działki w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego pod zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną. W usta-
leniach tekstowych planu zostały dodane 
zapisy o moşliwości utrzymania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustale-
niami obowiązującego Studium. 

33. Uwaga wniesiona 9 kwietnia 2010r. przez: 
Iskra Eugeniusz, zamieszkały: ul. Filtorwa 3, 
26-900 Kozienice. 

Nie zgadza sić na: 
(1.) powierzchnić działek 1500m2 w terenie 

zabudowy mieszkaniowej, w którym 
znajduje sić działka 336/3 oraz propo-
nuje projektowanie układu działek 
dłuşszym bokiem do drogi, 

(2.) pozostawienie czćści działki 336/3 pod 
łąki i pastwiska. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Ad. (1.) Działka nr 336/3 połoşona jest w ca-
łości w obszarze Natura 2000 „Ostoja Ko-
zienicka”. W czasie procedury sporządzania 
planu określonej w art. 17 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 
27 marca 2003r. wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta opiniuje i uzgadnia projekt pla-
nu. Zgodnie ustawą z dnia 3 paŝdziernika 
2008r. o udostćpnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, art. 54 organ 
opracowujący projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego poddaje 
projekt, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, opiniowaniu przez Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska. Ponadto 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 
dnia 16 kwietnia 2004r., art. 30 ust 3 projek-
ty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w czćści dotyczącej istnieją-
cego lub projektowanego obszaru Natura 
2000 wymagają uzgodnienia z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska w zakresie 
ustaleń tych planów, mogących znacząco 
negatywnie oddziaływać negatywnie od-
działywać na obszar Natura 2000. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego określa, iş 
dla sołectwa Chinów na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zalecana mi-
nimalna powierzchnia nowowydzielonych 
działek wynosi 1500m2 z dopuszczeniem 
zmniejszenia o 20%. Zgodnie z ustawą z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym art. 15, pkt 1 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta spo-
rządza projekt planu miejscowego, zawiera-
jący czćść tekstową i graficzną, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrćb-
nymi, odnoszącymi sić do obszaru objćtego 
planem. 

W pierwszym projekcie miejscowego planu 
teren działki 336/3 połoşonej w obszarze Na-
tura 2000 został przeznaczony pod zabudo-
wć mieszkaniową jednorodzinną z dopusz-
czalną minimalną powierzchnią nowowy-
dzielonych działek 1500m2, jednakşe nie 
uzyskał on pozytywnego uzgodnienia od 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w tym zakresie. Minimalna wielkość 
nowowydzielonej działki budowlanej dla te-
renu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, w którym znajduje sić działka 336/3 
wynosi 2000m2. 

W związku z powyşszym zmniejszenie mi-
nimalnej powierzchni nowowydzielonej 
działki budowlanej z 2000m2 na mniej niş 
1500m2 byłoby niezgodne z przepisami od-
rćbnymi, w tym z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska i naruszałoby art. 17, 
pkt 7, lit. c, ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z 27 marca 
2003r. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym: w planie określa 
sić obowiązkowo: parametry i wskaŝniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
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rowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-
baryty obiektów i wskaŝniki intensywności 
zabudowy. Linie podziału na odrćbne dział-
ki budowlane nie są ustaleniami planu, lecz 
propozycją podziału uwzglćdniającą zasady 
i warunki łączenia i podziału nieruchomości 
ustalone w tekście planu. 
Ad. (2.) Działka nr 336/3 połoşona jest w ca-
łości w obszarze Natura 2000 „Ostoja Ko-
zienicka”. 
W pierwszym projekcie miejscowego planu 
teren ten został przeznaczony pod zabudo-
wć jednorodzinną. W czasie procedury spo-
rządzania planu określonej w art. 17 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z 27 marca 2003r. wójt, bur-
mistrz albo prezydent miasta opiniuje i 
uzgadnia projekt planu. Zgodnie ustawą z 
dnia 3 paŝdziernika 2008r. o udostćpnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, art. 54 organ opracowujący pro-
jekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego poddaje projekt, wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko, 
opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. Ponadto zgodnie z 
ustawą o ochronie przyrody z dnia  
16 kwietnia 2004r., art. 30 ust 3 projekty 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w czćści dotyczącej istnieją-
cego lub projektowanego obszaru Natura 
2000 wymagają uzgodnienia z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska w zakresie 
ustaleń tych planów, mogących znacząco 
negatywnie oddziaływać negatywnie od-
działywać na obszar Natura 2000. Teren 
działki 336/3 połoşonej w obszarze Natura 
2000 nie dostał pozytywnego uzgodnienia 
od Regionalnym Dyrektorem Ochrony Śro-
dowiska w zakresie jej zagospodarowania 
(tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej). Ponadto teren ten jest obszarem 
wystćpowania chronionych gatunków pta-
ków, które są przedmiotem ochrony w ob-
szarze Natura 2000 „Ostoja Kozienicka” 
oraz chronionych muraw szczotlichowych. 
Wyłączenie tego terenu spod zabudowy, 
było konieczne do uzyskania pozytywnego 
uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, wymaganego w pro-
cedurze sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, wićc 
niemoşliwym jest zakwalifikowanie tej czć-
ści działki pod wnioskowane zainwestowa-
nie. 

W związku z powyşszym przeznaczenie tej 
czćści działki pod zabudowć mieszkaniową 

jednorodzinną byłoby niezgodne z przepi-
sami odrćbnymi, w tym z przepisami doty-
czącymi ochrony środowiska i naruszałoby 
art. 17, pkt 7, lit. c, ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z  
27 marca 2003r. 

34. Uwaga wniesiona 9 kwietnia 2010r. przez: 
Wysoczański Roman, zamieszkały: ul. Şe-
romskiego 8/25, 26-900 Kozienice. 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 
139/26 z terenu usług turystycznych na te-
ren zabudowy mieszkaniowej. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 139/26 w Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie usług turystycznych, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-
mienionej działki w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego pod zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną. W usta-
leniach tekstowych planu zostały dodane 
zapisy o moşliwości utrzymania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustale-
niami obowiązującego Studium. Plan okre-
śla równieş parametry i wskaŝniki kształto-
wania istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
oraz dopuszcza moşliwość lokalizacji lokalu 
mieszkalnego w budynku o przeznaczeniu 
podstawowym. 

35. Uwaga wniesiona 9 kwietnia 2010r. przez: 
Luśnia Marianna, zamieszkała: Chinów 28, 
26-900 Kozienice. 

Informuje, iş zgadza sić z planem i jeşeli 
ulegnie likwidacji droga 05KDD to proponu-
je wydzielenie drogi dojazdowej z działki 
143 do zaprojektowanego podziału na dział-
ki budowlane. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie. 

Uzasadnienie: 

Droga dojazdowa 05KDD została usunićta 
ze wskazanego terenu zabudowy mieszka-
niowej, a obsługa komunikacyjna tego te-
renu rozwiązana została przy pomocy wska-
zania dróg wewnćtrznych sugerowanym 
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podziałem działek. Jednocześnie zasugero-
wano lokalizacjć drogi wewnćtrznej w miej-
scu wskazanym przez właściciela działki 
143. Linie podziału na odrćbne działki bu-
dowlane i wydzielenia dróg nie są ustale-
niami planu, lecz propozycją podziału 
uwzglćdniającą zasady i warunki łączenia i 
podziału nieruchomości oraz odpowiednie 
parametry dla dróg wewnćtrznych ustalone 
w tekście planu. 

36. Uwaga wniesiona 9 kwietnia 2010r. przez: 
Graf Patrycja, zamieszkała: ul. Kopernika 
18/16, 26-900 Kozienice. 

Wnosi o zmianć przeznaczenia czćści działki 
320 z terenu łąk i pastwisk na teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Czćść działki nr 320 w Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Kozienice połoşona jest 
w terenie łąk, pastwisk i nieuşytków, a 
zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz al-
bo prezydent miasta sporządza projekt pla-
nu miejscowego, zawierający czćść teksto-
wą i graficzną, zgodnie z zapisami studium 
oraz z przepisami odrćbnymi, odnoszącymi 
sić do obszaru objćtego planem, w związku 
z tym nie jest moşliwe zakwalifikowanie 
czćści wyşej wymienionej działki w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego pod zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną. 

37. Uwaga wniesiona 9 września 2010r. przez: 
Józefowicz Agnieszka, zamieszkała: ul. Pol-
na 3a, 26-900 Kozienice 

Wnosi o zmianć przeznaczenia działki 191 z 
terenu łąk i pastwisk na teren zabudowy za-
grodowej. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: 

Działka nr 191 w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Kozienice połoşona jest w te-
renie łąk, pastwisk i nieuzytków, a zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 
15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowe-
go, zawierający czćść tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrćbnymi, odnoszącymi sić do ob-
szaru objćtego planem, w związku z tym nie 
jest moşliwe zakwalifikowanie wyşej wy-

mienionej działki w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego pod zabu-
dowć zagrodową. W ustaleniach teksto-
wych planu zostały dodane zapisy o moşli-
wości utrzymania istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami obo-
wiązującego Studium. 

UWAGI ZŁOŞONE PO TERMINIE 

1. Uwaga wniesiona 12 kwietnia 2010r. przez: 
Sokołowska Krystyna, Wolpert Anna, adres 
do korespondencji: Kłoda 466, 26-910 Ma-
gnuszew. 
Wnoszą o: 
(1.) ustalenie minimalnej powierzchni działki 

na 1200m2 w terenie zabudowy mieszka-
niowej, w którym znajduje sić działka 
358/16, 

(2.) obnişenie proponowanej opłaty (tzw. 
renty planistycznej) dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej do 10%, 

(3.) inny proponowany podział na odrćbne 
działki budowlane, 

(4.) prawidłowe oznaczenie całości działki 
numerem 358/16 oraz usunićcie nieaktu-
alnego oznaczenia 358/15. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie 

Ad. (1.) Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego jest jedynym dokumentem 
określającym zasady zagospodarowania te-
renu zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym: w planie okre-
śla sić obowiązkowo: parametry i wskaŝniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskaŝniki intensywności zabu-
dowy. Działka nr 358/16 połoşona jest w cało-
ści w obszarze Natura 2000 „Ostoja Kozienic-
ka”. W czasie procedury sporządzania planu 
określonej w art. 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z 27 mar-
ca 2003r. wójt, burmistrz albo prezydent mia-
sta opiniuje i uzgadnia projekt planu. Zgod-
nie ustawą z dnia 3 paŝdziernika 2008r. o 
udostćpnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, art. 54 organ opracowujący pro-
jekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego poddaje projekt, wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, opinio-
waniu przez Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska. Ponadto zgodnie z ustawą o 
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r., 
art. 30 ust 3 projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w czćści 
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dotyczącej istniejącego lub projektowanego 
obszaru Natura 2000 wymagają uzgodnienia 
z regionalnym dyrektorem ochrony środowi-
ska w zakresie ustaleń tych planów, mogą-
cych znacząco negatywnie oddziaływać nega-
tywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego określa, iş dla 
sołectwa Chinów na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zalecana mi-
nimalna powierzchnia nowowydzielonych 
działek wynosi 1500m2 z dopuszczeniem 
zmniejszenia o 20%. Zgodnie z ustawą z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym art. 15, pkt 1 Wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta sporządza 
projekt planu miejscowego, zawierający 
czćść tekstową i graficzną, zgodnie z zapisa-
mi studium oraz z przepisami odrćbnymi, 
odnoszącymi sić do obszaru objćtego pla-
nem. 

W pierwszym projekcie miejscowego planu 
teren działki 358/16 połoşonej w obszarze Na-
tura 2000 został przeznaczony pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalną 
minimalną powierzchnią nowowydzielonych 
działek 1500m2, jednakşe nie uzyskał on pozy-
tywnego uzgodnienia od Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska w tym zakresie. 
Minimalna wielkość nowowydzielonej działki 
budowlanej dla terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, w którym znajduje sić 
działka 358/16 wynosi 2000m2. 

W związku z powyşszym zmniejszenie mini-
malnej powierzchni nowowydzielonej działki 
budowlanej z 2000m2 na 1200m2 byłoby nie-
zgodne z przepisami odrćbnymi, w tym prze-
pisami dotyczącymi ochrony środowiska i 
naruszałoby art. 17, pkt 7, lit. c, ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 27 marca 2003r. 

Ad. (2.) Art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym mówi, iş wójt, burmistrz albo pre-
zydent miasta sporządza projekt planu miej-
scowego, zawierający czćść tekstową i gra-
ficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrćbnymi, odnoszącymi sić do 
obszaru objćtego planem i w planie określa 
sić obowiązkowo m.in. stawki procentowe, 
na podstawie których ustala sić opłatć, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4. Zgodnie z art. 36, 
ust 4 w/w ustawy jeşeli w związku z uchwale-
niem planu miejscowego albo jego zmianą 
wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel 
lub uşytkownik wieczysty zbywa tć nieru-
chomość, wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta pobiera jednorazową opłatć ustaloną 
w tym planie, określoną w stosunku procen-

towym do wzrostu wartości nieruchomości. 
Opłata ta jest dochodem własnym gminy. 
Wysokość opłaty nie moşe być wyşsza niş 
30% wzrostu wartości nieruchomości. Wyso-
kość stawki zostanie obnişona o 5%. 
Ad. (3.) Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego jest jedynym dokumentem 
określającym zasady zagospodarowania te-
renu zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym: w planie okre-
śla sić obowiązkowo: parametry i wskaŝniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskaŝniki intensywności zabu-
dowy. Linie podziału na odrćbne działki bu-
dowlane nie są ustaleniami planu, lecz pro-
pozycją podziału uwzglćdniającą zasady i wa-
runki łączenia i podziału nieruchomości usta-
lone w tekście planu. 
Ad. (4.) Zakres planu określony jest w rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Aktualizacja 
numeracji działek na odpowiednim do spo-
rządzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego podkładzie mapowym 
nie naleşy do zakresu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, a numery 
działek są elementem informacyjnym w pro-
jekcie planu. 

2. Uwaga wniesiona 12 kwietnia 2010r. przez: 
Pływaczewski Sławomir, Wolpert Anna, ad-
res do korespondencji: ul. Obiegowa 20/2,  
04-739 Warszawa. 
Wnoszą o: 
(1.) ustalenie minimalnej powierzchni działki 

na 1200m2 w terenie zabudowy mieszka-
niowej, w którym znajduje sić działka 
359/2, 

(2.) obnişenie proponowanej opłaty (tzw. 
renty planistycznej) dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej do 10%, 

(3.) skrócenie drogi 32KDW, tak aby koniec 
tej drogi usytuowany był 6-8m od pół-
nocnej granicy pierwszej działki, licząc 
od drogi krajowej, 

(4.) dodanie zapisu w tekście projektu planu, 
aby nakazywały zarządcy drogi krajowej 
postawienie na granicy działki przezna-
czonej na tć drogć i granicy terenu za-
budowy zasłony akustycznej o wys. min 
5 metrów (dotyczy działki nr 359/2). 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie 
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Uzasadnienie 

Ad. (1.) Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego jest jedynym dokumentem 
określającym zasady zagospodarowania te-
renu zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym: w planie okre-
śla sić obowiązkowo: parametry i wskaŝniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskaŝniki intensywności zabu-
dowy. Działka nr 359/2 połoşona jest w cało-
ści w obszarze Natura 2000 „Ostoja Kozienic-
ka”. W czasie procedury sporządzania planu 
określonej w art. 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z 27 mar-
ca 2003r. wójt, burmistrz albo prezydent mia-
sta opiniuje i uzgadnia projekt planu. Zgod-
nie ustawą z dnia 3 paŝdziernika 2008r. o 
udostćpnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, art. 54 organ opracowujący pro-
jekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego poddaje projekt, wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, opinio-
waniu przez Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska. Ponadto zgodnie z ustawą o 
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r., 
art. 30 ust 3 projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w czćści 
dotyczącej istniejącego lub projektowanego 
obszaru Natura 2000 wymagają uzgodnienia 
z regionalnym dyrektorem ochrony środowi-
ska w zakresie ustaleń tych planów, mogą-
cych znacząco negatywnie oddziaływać nega-
tywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego określa, iş dla 
sołectwa Chinów na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zalecana mi-
nimalna powierzchnia nowowydzielonych 
działek wynosi 1500m2 z dopuszczeniem 
zmniejszenia o 20%. Zgodnie z ustawą z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym art. 15, pkt 1 Wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta sporządza 
projekt planu miejscowego, zawierający 
czćść tekstową i graficzną, zgodnie z zapisa-
mi studium oraz z przepisami odrćbnymi, 
odnoszącymi sić do obszaru objćtego pla-
nem. 

W pierwszym projekcie miejscowego planu 
teren działki 359/2 połoşonej w obszarze Na-
tura 2000 został przeznaczony pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalną 
minimalną powierzchnią nowowydzielonych 
działek 1500m2, jednakşe nie uzyskał on pozy-
tywnego uzgodnienia od Regionalnego Dy-

rektora Ochrony Środowiska w tym zakresie. 
Minimalna wielkość nowowydzielonej działki 
budowlanej dla terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, w którym znajduje sić 
działka 359/2 wynosi 2000m2. 

W związku z powyşszym zmniejszenie mini-
malnej powierzchni nowowydzielonej działki 
budowlanej z 2000m2 na 1200m2 byłoby nie-
zgodne z przepisami odrćbnymi, w tym prze-
pisami dotyczącymi ochrony środowiska i 
naruszałoby art. 17, pkt 7, lit. c, ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 27 marca 2003r. 

Ad. (2.) Art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym mówi, iş wójt, burmistrz albo pre-
zydent miasta sporządza projekt planu miej-
scowego, zawierający czćść tekstową i gra-
ficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrćbnymi, odnoszącymi sić do 
obszaru objćtego planem i w planie określa 
sić obowiązkowo m.in. stawki procentowe, 
na podstawie których ustala sić opłatć, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4. Zgodnie z art. 36, 
ust. 4 w/w ustawy jeşeli w związku z uchwa-
leniem planu miejscowego albo jego zmianą 
wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel 
lub uşytkownik wieczysty zbywa tć nieru-
chomość, wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta pobiera jednorazową opłatć ustaloną 
w tym planie, określoną w stosunku procen-
towym do wzrostu wartości nieruchomości. 
Opłata ta jest dochodem własnym gminy. 
Wysokość opłaty nie moşe być wyşsza niş 
30% wzrostu wartości nieruchomości. Wyso-
kość stawki zostanie obnişona o 5%. 
Ad. (3.) Droga wewnćtrzna KDW została usu-
nićta ze wskazanego terenu zabudowy 
mieszkaniowej, a obsługa komunikacyjna te-
go terenu rozwiązana została przy pomocy 
wskazania dróg wewnćtrznych sugerowanym 
podziałem działek. Linie podziału na odrćbne 
działki budowlane i wydzielenia nimi dróg nie 
są ustaleniami planu, lecz propozycją podzia-
łu uwzglćdniającą zasady i warunki łączenia i 
podziału nieruchomości oraz odpowiednie 
parametry dla dróg wewnćtrznych ustalone 
w tekście planu 

Ad. (4.) Zgodnie z § 11 rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie lokalizowany budynek z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być 
wznoszony poza zasićgiem zagroşeń i uciąş-
liwości określonych w przepisach odrćbnych, 
przy czym dopuszcza sić wznoszenie budyn-
ków w tym zasićgu pod warunkiem zastoso-
wania środków technicznych zmniejszających 
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uciąşliwości ponişej poziomu ustalonego w 
tych przepisach bądŝ zwićkszających odpor-
ność budynku na te zagroşenia i uciąşliwości, 
jeşeli nie jest to sprzeczne z warunkami usta-
lonymi na obszarów ograniczonego uşytko-
wania określonych w przepisach odrćbnych. 
Natomiast § 325 w/w rozporządzenie mówi, iş 
Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowe-
go i uşyteczności publicznej naleşy sytuować 
w miejscach najmniej naraşonych na wystć-
powanie hałasu i drgań, a jeşeli one wystćpu-
ją i poziomy ich przekraczają wartości do-
puszczalne, określone w przepisach o ochro-
nie przed hałasem i drganiami, naleşy stoso-
wać skuteczne zabezpieczenia Budynki z po-
mieszczeniami wymagającymi ochrony przed 
zewnćtrznym hałasem i drganiami naleşy 
chronić przed tymi uciąşliwościami poprzez 
zachowanie odpowiednich odległości od ich 
ŝródeł, usytuowanie i ukształtowanie budyn-
ku, stosowanie elementów amortyzujących 
drgania oraz osłaniających i ekranujących 
przed hałasem, a takşe racjonalne rozmiesz-
czenie pomieszczeń w budynku i zapewnienie 
wymaganej izolacyjności przegród zewnćtrz-
nych. 

Artykuł 35, ust 3 ustawy o drogach publicz-
nych z dnia 21 marca 1985r. mówi, iş w pla-
nach zagospodarowania przestrzennego wo-
jewództwa i miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego przeznacza sić 
pod przyszłą budowć dróg pas terenu o sze-
rokości uwzglćdniającej ochronć uşytkowni-
ków dróg i terenu przyległego przed wzajem-
nym niekorzystnym oddziaływaniem. Dla te-
renu zabudowy mieszkaniowej, w którym 
znajduje sić działka 359/2 określona została 
nieprzekraczalna linia zabudowy odsunićta 
od linii planowanej rozbudowy pasa drogo-
wego drogi krajowej nr 48 o 10m, która 
uwzglćdnia uciąşliwości od drogi krajowej. 
Z powyşszego wynika, ich obowiązek ochro-
ny przed hałasem jest nałoşony na zarządcć 
drogi w przypadku budowy nowej drogi i ist-
niejących juş zabudowań. W przypadku ist-
niejącej drogi inwestor jest zobowiązany zlo-
kalizować budynek poza zasićgiem zagroşeń i 
uciąşliwości. W przypadku sytuowania zabu-
dowy w zasićgu oddziaływania uciąşliwości 
inwestor winien dokonać odpowiedniego jej 
zabezpieczenia na swój koszt. 
W związku z powyşszym zapis nakazujący za-

rządcy drogi postawienie ochrony aku-
stycznej nie moşe być wprowadzony do 
tekstu projektu planu. 

3. Uwaga wniesiona 12 kwietnia 2010r. przez: 
Dylewska Maria, Mietelska Weronika, adres 
do korespondencji: ul. Obiegowa 20/5, 04-739 
Warszawa. 

Wnoszą o: 
(1.) ustalenie minimalnej powierzchni działki 

na 1500m2 w terenie zabudowy mieszka-
niowej, w którym znajduje sić działka 
333/1, 

(2.) obnişenie proponowanej opłaty (tzw. 
renty planistycznej) dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej do 10%, 

(3.) prawidłowe oznaczenie całości działki 
numerem 333/9 i prawidłowe umiejsco-
wienie oznaczenia działki numerem 
333/1. 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie 

Ad. (1.) Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego jest jedynym dokumentem 
określającym zasady zagospodarowania te-
renu zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym: w planie okre-
śla sić obowiązkowo: parametry i wskaŝniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskaŝniki intensywności zabu-
dowy. Działka nr 333/1 połoşona jest w cało-
ści w obszarze Natura 2000 „Ostoja Kozienic-
ka”. W czasie procedury sporządzania planu 
określonej w art. 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z 27 mar-
ca 2003r. wójt, burmistrz albo prezydent mia-
sta opiniuje i uzgadnia projekt planu. Zgod-
nie ustawą z dnia 3 paŝdziernika 2008r. o 
udostćpnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, art. 54 organ opracowujący pro-
jekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego poddaje projekt, wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, opinio-
waniu przez Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska. Ponadto zgodnie z ustawą o 
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r., 
art. 30 ust 3 projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w czćści 
dotyczącej istniejącego lub projektowanego 
obszaru Natura 2000 wymagają uzgodnienia 
z regionalnym dyrektorem ochrony środowi-
ska w zakresie ustaleń tych planów, mogą-
cych znacząco negatywnie oddziaływać nega-
tywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego określa, iş dla 
sołectwa Chinów na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zalecana mi-
nimalna powierzchnia nowowydzielonych 
działek wynosi 1500m2 z dopuszczeniem 
zmniejszenia o 20%. Zgodnie z ustawą z dnia 
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27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym art. 15, pkt 1 Wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta sporządza 
projekt planu miejscowego, zawierający 
czćść tekstową i graficzną, zgodnie z zapisa-
mi studium oraz z przepisami odrćbnymi, 
odnoszącymi sić do obszaru objćtego pla-
nem. 

W pierwszym projekcie miejscowego planu 
teren działki 333/1 połoşonej w obszarze Na-
tura 2000 został przeznaczony pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalną 
minimalną powierzchnią nowowydzielonych 
działek 1500m2, jednakşe nie uzyskał on pozy-
tywnego uzgodnienia od Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska w tym zakresie. 
Minimalna wielkość nowowydzielonej działki 
budowlanej dla terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, w którym znajduje sić 
działka 333/1 wynosi 2000m2. 

W związku z powyşszym zmniejszenie mini-
malnej powierzchni nowowydzielonej działki 
budowlanej z 2000m2 na 1500m2 byłoby nie-
zgodne z przepisami odrćbnymi, w tym prze-
pisami dotyczącymi ochrony środowiska i 
naruszałoby art. 17, pkt 7, lit. c, ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 27 marca 2003r. 

Ad. (2.) Art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym mówi, iş wójt, burmistrz albo pre-
zydent miasta sporządza projekt planu miej-
scowego, zawierający czćść tekstową i gra-
ficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrćbnymi, odnoszącymi sić do 
obszaru objćtego planem i w planie określa 
sić obowiązkowo m.in. stawki procentowe, 
na podstawie których ustala sić opłatć, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4. Zgodnie z art. 36, 
ust 4 w/w ustawy jeşeli w związku z uchwale-
niem planu miejscowego albo jego zmianą 
wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel 
lub uşytkownik wieczysty zbywa tć nieru-
chomość, wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta pobiera jednorazową opłatć ustaloną 
w tym planie, określoną w stosunku procen-
towym do wzrostu wartości nieruchomości. 
Opłata ta jest dochodem własnym gminy. 
Wysokość opłaty nie moşe być wyşsza niş 
30% wzrostu wartości nieruchomości. Wyso-
kość stawki zostanie obnişona o 5%. 

Ad. (3.) Zakres planu określony jest w rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego za-
kresu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Aktualizacja nu-
meracji działek na odpowiednim do sporzą-
dzania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego podkładzie mapowym nie 
naleşy do zakresu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, a numery 
działek są elementem informacyjnym w pro-
jekcie planu. 

4. Uwaga wniesiona 12 kwietnia 2010r. przez: 
Jung Grzegorz, zamieszkały: Chinów 1,  
26-900 Kozienice. 
Wnosi o: 

(1.) przesunićcie drogi 18KDD na faktycznie 
uşytkowaną drogć, 

(2.) drogć 19KDD od strony działki 371/11 
przesunąć w całości na działkć 370 a od 
strony działki 371/1 pozostawić po poło-
wie na kaşdej działce, 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czćściowo rozpatrzona nega-
tywnie 

Uzasadnienie 

Ad. (1.) Droga dojazdowa 18KDD została 
usunićta ze wskazanego terenu zabudowy 
mieszkaniowej, a obsługa komunikacyjna te-
go terenu rozwiązana została przy pomocy 
wskazania dróg wewnćtrznych sugerowanym 
podziałem działek. Jednocześnie zasugero-
wano lokalizacjć drogi wewnćtrznej w miej-
scu faktycznie uşytkowanej drogi. Linie po-
działu na odrćbne działki budowlane i wy-
dzielenia dróg nie są ustaleniami planu, lecz 
propozycją podziału uwzglćdniającą zasady i 
warunki łączenia i podziału nieruchomości 
oraz odpowiednie parametry dla dróg we-
wnćtrznych ustalone w tekście planu. 
Ad. (2.) Droga dojazdowa 19KDD została 
usunićta ze wskazanego terenu zabudowy 
mieszkaniowej, a obsługa komunikacyjna te-
go terenu rozwiązana została przy pomocy 
wskazania drogi wewnćtrznej sugerowanym 
podziałem działek. Linie podziału na odrćbne 
działki budowlane i wydzielenia nimi dróg nie 
są ustaleniami planu, lecz propozycją podzia-
łu uwzglćdniającą zasady i warunki łączenia i 
podziału nieruchomości oraz odpowiednie 
parametry dla dróg wewnćtrznych ustalone 
w tekście planu. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Mariusz Prawda 
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ROZSTRZYGNIECIE  

o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu połoşonego w obrćbie Sołectwa Chinów 
 
Jako podstawć prawną przyjćto: 

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 z p.z.) 

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z p. z.) 

- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 
1419 z p.z.) 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 
2000r. Nr 46, poz. 543 z p.z.) 

- ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z p.z.). 

Celem opracowania jest określenie sposobu 
realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 
zapisanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu połoşonego 
w obrćbie sołectwa Chinów, które naleşą do 
zadań własnych miasta oraz zasady ich finan-
sowania. 

Opracowanie sporządzono po analizie wszyst-
kich obowiązujących w zakresie budşetu gmin 
ustaw i przepisów wykonawczych do nich, jak i 
sporządzonych materiałów planistycznych, a w 
szczególności w oparciu o prognozć skutków 
finansowych uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Kozienice. 

W celu umoşliwienia realizacji inwestycji kuba-
turowych na terenach przeznaczonych pod róş-
ne formy zainwestowania jak zabudowa: miesz-
kaniowa, zagrodowa, usług, usług turystyki i 
rekreacji, składów, magazynów i hurtowni, które 
obecnie stanowią nieuşytki oraz uşytkowane są 
rolniczo - konieczna bćdzie budowa infrastruktu-
ry, która wymagać bćdzie znacznych nakładów 
finansowych. 

Finansowanie realizacji zadań zapisanych w 
planie inwestycji infrastruktury technicznej, któ-
re naleşą do zadań własnych gminy jest uzaleş-
nione od jej zdolności finansowej i bćdzie okre-

ślona w wieloletnich planach inwestycyjnych 
stanowiących załączniki do uchwał budşetowych 
w kolejnych okresach czasowych. 

Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej 
naleşących do zadań własnych gminy, naleşy: 

- wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi 
gminne, bądŝ poszerzenie istniejących, 

- uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kana-
lizacjć deszczową i sanitarną i sieć oświetle-
nia ulicznego, 

- budowa jezdni, chodników na drogach 
gminnych. 

Odrćbnym problemem jest zaopatrzenie obsza-
ru w energić elektryczną. Zgodnie z prawem 
energetycznym, realizacja głównych sieci przez 
zakład energetyczny uzaleşniona jest od wcze-
śniej sporządzonych planów zaopatrzenia w 
energić (z trzyletnim wyprzedzeniem). W sytu-
acji potrzeb zasilania w energić obszaru okre-
ślonego w projekcie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego zasilanie w ener-
gić ma być zagwarantowane z istniejących, a 
całość potrzeb wynikających z projektowanego 
zagospodarowania terenu zostanie pokryta w 
drodze budowy sieci napowietrznej lub kablowej 
NN. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
ujćte w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu połoşonego w obrć-
bie sołectwa Chinów, naleşące do zadań wła-
snych gminy obejmują: 

1) budowć nowych dróg dojazdowych, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem KDD o 
łącznej długości ok. 16,5km, 

2) budowć nowych dróg lokalnych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KDL o 
łącznej długości ok. 4,5km. 

Koniecznym bćdzie wybudowanie: 

1) około – 10 460mb sieci wodociągowej jako 
rozbudowa istniejącego systemu wodocią-
gowego, 

2) około – 10 460mb sieci kanalizacji sanitarnej 
dla obsługi nowych terenów wyznaczonych 
planem. 
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Środki finansowe na te cele bćdą pochodzić ze 
środków własnych miasta ustalanych w po-
szczególnych budşetach na dany rok oraz z fun-
duszy pomocowych Unii Europejskiej. 

Kolejnym ŝródłem dochodu gminy bćdzie renta 
planistyczna płacona na rzecz gminy, wynikająca 
ze wzrostu wartości nieruchomości. 

Moşna załoşyć, şe programy unijne związane z 
pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które 
wdroşono w mieście pozwolą na przyspieszenie 

prac związanych z realizacją zadań inwestycyj-
nych naleşących do zadań własnych. 

Gmina wykorzysta wszystkie moşliwości dla 
pozyskania funduszy w celu realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji infrastruktury technicz-
nej, które naleşą do jego zadań własnych. Pro-
gnozowane wydatki związane z realizacją ww. 
projektu winny stanowić podstawć do podjćcia 
prac nad ujćciem ich w Wieloletnich Progra-
mach Inwestycyjnych Gminy Kozienice. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Mariusz Prawda 
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UCHWAŁA Nr LI/535/2010 

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH 

z dnia 9 września 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w 
związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności poşytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmiana-
mi) uchwala sić, co nastćpuje: 

§ 1. Określa sić szczegółowy sposób konsul-
towania z organizacjami pozarządowymi i pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności poşytku publicznego i o wolontaria-

cie projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji w brzmieniu załącznika do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Gminy Kozienice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Mariusz Prawda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


