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3. Forma bņdŎ formy konsultacji, w zaleŐno-
Ōci od jej przedmiotu, zostaje okreŌlona w ogło-
szeniu o jej konsultacji. 

4. W przypadku konsultacji przeprowadzo-
nych z organizacjami pozarzņdowymi termin na 
wyraŐenie opinii nie moŐe byń krótszy niŐ 14 dni 
od dnia ich ogłoszenia. 

§ 6.1. Opinie i uwagi organizacji pozarzņdo-
wych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane 
sņ do wyznaczonej przez Wójta Gminy komórki 
organizacyjnej Urzňdu lub jednostki organiza-
cyjnej Gminy w zaleŐnoŌci od przedmiotu kon-
sultacji. 

2. Wyznaczona przez Wójta Gminy komórka 
organizacyjna Urzňdu Gminy, rozpatruje ww. 
opinie i uwagi i przekazuje propozycjň stanowi-
ska w tej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi 
Gminy Potworów. 

3. Wyniki konsultacji, zawierajņce zestawienie 
zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowi-
skiem Wójta Gminy Potworów, z podaniem uza-
sadnienia w przypadku ich nieuwzglňdnienia, 
zamieszczane sņ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej i na stronie internetowej Urzňdu, nie 
póŎniej niŐ w ciņgu 30 dni od zakoŊczenia kon-
sultacji. 

4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki 
konsultacji mogņ byń prezentowane w trakcie 
otwartych spotkaŊ. 

5. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedsta-
wia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów 
aktów, o których mowa w § 1. 

§ 7. Konsultacje uznaje siň za waŐne bez 
wzglňdu na liczbň podmiotów biorņcych udział 
w konsultacjach jeŐeli zostały przeprowadzone 
w sposób przedstawiony w regulaminie. 
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UCHWAŁA Nr XXXIII/249/2010 

RADY GMINY W POTWOROWIE 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Potworów dla terenów rekreacji i wypoczynku nad zalewem w Rdzuchowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎniejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z póŎniejszymi zmianami); po rozstrzy-
gniňciu o zgodnoŌci projektu niniejszej uchwały 
z ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Potworów”; Rada Gminy Potworów na wniosek 
Wójta Gminy Potworów uchwala czňŌciowņ 
zmianň miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Potworów dla terenów 
rekreacji i wypoczynku nad zalewem w Rdzu-
chowie, gmina Potworów – zwanņ dalej „pla-
nem”. 

Rozdział 1 
Ustalenia wstępne 

§ 1.1. Podstawņ sporzņdzenia niniejszego 
planu jest uchwała Rady Gminy Potworów Nr 
XIV/95/08 z dnia 24 kwietnia 2008r. o przystņpie-
niu do sporzņdzenia czňŌciowej zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Potworów dla terenów rekreacji i 

wypoczynku nad zalewem w Rdzuchowie, gmi-
na Potworów. 

2. Uchwałņ, o której mowa w ust. 1, oraz 
uchwałņ niniejszņ objňto dwa odrňbne obszary, 
przyległe od północy i północnego wschodu 
(Obszar I) oraz od północnego zachodu (Ob-
szar II) do terenu zbiornika wodnego, projekto-
wanego w obowiņzujņcym planie miejscowym 
gminy Potworów. Ww. obszary zawierajņ działki 
lub czňŌci działek nr ewid. 1248, 1251, 1252 oraz 
działki lub czňŌci działek zlokalizowane pomiň-
dzy drogņ nr ewid. 1004, a północnņ granicņ 
działek nr ewid. 337 i 988 w sołectwie Rdzu-
chów. 

§ 2.1. Zapisy niniejszej uchwały stanowiņ 
czňŌń tekstowņ ustaleŊ planu, a jej integralnņ 
czňŌciņ jest rysunek planu wykonany w skali 
1:1 000, stanowiņcy załņcznik graficzny nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu w ry-
sunku planu sņ: 

a) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu (orientacyjne i ŌciŌle okreŌlone), 

b) linie zabudowy (nieprzekraczalne i obowiņzu-
jņce), 
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c) linie podziałów własnoŌciowych (orientacyj-

ne), 

d) symbole literowe i numery odnoszņce usta-
lenia tekstowe planu do rysunku planu. 

3. Pozostałymi załņcznikami do niniejszej 
uchwały sņ: 

a) rozstrzygniňcie Rady Gminy Potworów w 
sprawie zgodnoŌci niniejszego planu z usta-
leniami „Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Potworów”; 

b) rozstrzygniňcie Rady Gminy Potworów o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz o 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych; 

4. Rozstrzygniňcia, o których mowa w ust. 3 
pkt a) i b), stanowiņ treŌń odrňbnej uchwały Ra-
dy Gminy Potworów; 

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

1) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 ni-
niejszej uchwały; 

2) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000 sta-
nowiņcy załņcznik graficzny nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

3) przepisach szczególnych i odrňbnych – na-
leŐy przez to rozumień przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi, w tym przepisy 
techniczno-budowlane; 

4) terenie – naleŐy przez to rozumień obszar o 
okreŌlonym przeznaczeniu podstawowym 
wyznaczony w rysunku planu liniami roz-
graniczajņcymi; 

5) przeznaczeniu podstawowym - naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, które przewaŐa 
pod wzglňdem zajmowanej powierzchni na 
danym terenie w okresie docelowym reali-
zacji planu lub warunkuje realizacjň prze-
znaczenia uzupełniajņcego i/lub dopusz-
czalnego na tym terenie; 

6) przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie inne niŐ 
podstawowe, które moŐe byń realizowane w 
powiņzaniu z przeznaczeniem podstawo-
wym na danym terenie na warunkach okre-
Ōlonych w niniejszym planie; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie, które mo-
Őe byń realizowane na danym terenie nieza-

leŐnie od przeznaczenia podstawowego i 
uzupełniajņcego pod warunkiem spełnienia 
okreŌlonych w niniejszym planie wymagaŊ 
eliminujņcych moŐliwoŌń wystņpienia kolizji 
i konfliktów; 

8) przeznaczeniu alternatywnym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie, które mo-
Őe byń realizowane na danym terenie lub 
jego czňŌci w miejsce jego przeznaczenia 
podstawowego i (ewentualnie) uzupełniajņ-
cego, w sytuacji gdy dla całego tego terenu 
spełnione zostanņ okreŌlone w niniejszym 
planie warunki; 

9) przeznaczeniu terenu – naleŐy przez to ro-
zumień przeznaczenie podstawowe i/lub 
uzupełniajņce, dopuszczalne oraz alterna-
tywne, okreŌlone dla danego terenu; 

10) ŌciŌle okreŌlonych liniach rozgraniczajņcych 
tereny – naleŐy przez to rozumień linie od-
dzielajņce na rysunku planu tereny o róŐ-
nym przeznaczeniu i/lub sposobie zagospo-
darowania i uŐytkowania, pokrywajņce siň z 
istniejņcymi podziałami własnoŌciowymi 
(lub innymi istniejņcymi, liniowymi elemen-
tami zagospodarowania), uwidocznionymi 
na mapie zasadniczej, stanowiņcej podkład 
rysunku planu; 

11) orientacyjnych liniach rozgraniczajņcych 
tereny – naleŐy przez to rozumień linie 
(zwymiarowane bņdŎ nie) oddzielajņce na 
rysunku planu tereny o róŐnym przeznacze-
niu i/lub sposobie zagospodarowania i 
uŐytkowania, nie pokrywajņce siň z istniejņ-
cymi podziałami własnoŌciowymi (lub in-
nymi istniejņcymi, liniowymi elementami 
zagospodarowania), uwidocznionymi na 
mapie zasadniczej, stanowiņcej podkład ry-
sunku planu; 

12) działce budowlanej – naleŐy przez to rozu-
mień obszar wydzielony na zasadach okre-
Ōlonych w niniejszym planie, w tym za po-
mocņ linii podziałów własnoŌciowych i/lub 
linii rozgraniczajņcych tereny (orientacyj-
nych i/lub ŌciŌle okreŌlonych), zlokalizowa-
ny w obrňbie terenów, których przeznacze-
nie przewiduje lokalizacjň budynków; 

13) terenie inwestycji – naleŐy przez to rozu-
mień obszar złoŐony w całoŌci lub w czňŌci z 
działek budowlanych, wydzielonych na za-
sadach okreŌlonych w niniejszym planie, 
stanowiņcy przedmiot wniosku w sprawie o 
wydanie pozwolenia na budowň; 

14) orientacyjnych liniach podziałów własno-
Ōciowych – naleŐy przez to rozumień linie 
(zwymiarowane bņdŎ nie) oddzielajņce na 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 219 – 52395 – Poz. 7512 
 

rysunku planu działki budowlane w obrňbie 
jednego terenu; 

15) frontach działek budowlanych – naleŐy 
przez to rozumień granice działek budowla-
nych przyległe do ciņgu komunikacyjnego 
obsługujņcego te działki; 

16) elewacjach frontowych – naleŐy przez to 
rozumień elewacje budynków najbliŐsze 
frontom działek budowlanych, na których 
zlokalizowane sņ te budynki. 

17) obowiņzujņcych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień linie okreŌlone w rysunku 
planu, na których naleŐy sytuowań nie 
mniej niŐ 50% długoŌci krawňdzi rzutów 
elewacji frontowych budynków projekto-
wanych lub rozbudowywanych i jednocze-
Ōnie nie wolno wysunņń poza tņ liniň, w 
stronň linii rozgraniczajņcej teren lub grani-
cy działki, zewnňtrznych krawňdzi rzutów 
elewacji tych budynków; przy czym nie do-
tyczy to takich elementów budynku jak: rury 
spustowe, okapy dachów, anteny, parapety 
i gzymsy; 

18) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leŐy przez to rozumień linie okreŌlone w ry-
sunku planu, poza które nie wolno wysu-
nņń, w stronň linii rozgraniczajņcej teren lub 
granicy działki, zewnňtrznych krawňdzi rzu-
tów elewacji budynków projektowanych lub 
rozbudowywanych, przy czym nie dotyczy 
to takich elementów budynku jak: wykusze, 
ryzality, ganki, schody zewnňtrzne, pochyl-
nie i wiatrołapy – o ile ich sumaryczna po-
wierzchnia w widoku elewacji frontowej nie 
przekracza 20% całkowitej powierzchni tej 
elewacji i jednoczeŌnie nie sņ one wysuniň-
te przed zewnňtrznņ krawňdŎ głównej bryły 
budynku dalej niŐ na 1,5m, nie dotyczy tak-
Őe rur spustowych, okapów dachów, anten, 
parapetów i gzymsów; 

19) nieuciņŐliwych usługach lub funkcjach – o 
ile ustalenia szczegółowe nie precyzujņ tego 
inaczej – naleŐy przez to rozumień zainwe-
stowanie zwiņzane z takņ działalnoŌciņ 
usługowņ, produkcyjnņ lub innņ, którego 
lokalizacja lub funkcjonowanie nie wymaga 
przeprowadzenia procedury oceny oddzia-
ływania na Ōrodowisko zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi i odrňbnymi; 

20) usługach – naleŐy przez to rozumień poza-
rolniczņ działalnoŌń gospodarczņ, polegajņ-
cņ na handlu lub wykonywaniu wszelkiego 
rodzaju ŌwiadczeŊ dla ludnoŌci i podmio-
tów gospodarczych, w tym produkcji rze-
mieŌlniczej, w wypadku gdy jej zbyt odby-
wa siň w miejscu wytworzenia produktu; 

21) istniejņcych obiektach, urzņdzeniach, sie-
ciach itp. – naleŐy przez to rozumień zlokali-
zowane na obszarze objňtym niniejszym 
planem obiekty, urzņdzenia, sieci itp., które 
istniejņ oraz funkcjonujņ w sposób zgodny z 
obowiņzujņcym prawem w dniu, w którym 
na podstawie niniejszego planu wydawana 
jest poszczególna decyzja, postanowienie 
lub wykonywana jest inna czynnoŌń admi-
nistracyjna, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi i odrňbnymi; 

22) projektowanym zbiorniku wodnym – naleŐy 
przez to rozumień zbiornik wodny w sołec-
twie Rdzuchów, o podstawowych danych 
technicznych, okreŌlonych w dokumentacji 
technicznej, dla której Starosta Przysuski 
uzyskał pozwolenie na budowň (decyzja 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 kwietnia 
2009r. znak: WI.R/IM/7111-Pz/11/09); 

23) wodzie stuletniej – naleŐy przez to rozumień 
wody przepływów powodziowych w dolinie 
rz. Wiņzownicy o prawdopodobieŊstwie 
p=1%, obliczonych na potrzeby dokumenta-
cji technicznej projektowanego zbiornika 
wodnego, o którym mowa wyŐej, w ust. 22; 

24) rzňdnej wyjŌciowej – naleŐy przez to rozu-
mień rzňdnņ terenu przewidzianņ z 
uwzglňdnieniem zmian jego ukształtowania 
wynikajņcych z realizacji obwałowania pro-
jektowanego zbiornika wodnego w parame-
trach zgodnych z dokumentacjņ technicznņ, 
dla której Starosta Przysuski uzyskał pozwo-
lenie na budowň (decyzja Wojewody Ma-
zowieckiego z dnia 6 kwietnia 2009r. znak: 
WI.R/IM/7111-Pz/11/09). 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

§ 4. Zakres ustaleŊ planu, sposób ich obo-
wiņzywania oraz ich odniesienie do odpowied-
nich przepisów szczególnych i odrňbnych 

1. Ustalenia ogólne, zawarte w niniejszym 
rozdziale, obowiņzujņ dla całego obszaru 
objňtego planem, z wyjņtkiem przypadków 
gdy ustalenia szczegółowe dla poszczegól-
nych terenów stanowiņ inaczej. 

2. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów uzupełniajņ, uŌciŌlajņ lub ograni-
czajņ ustalenia ogólne. 

3. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
zabytki, dobra kultury współczesnej, zewi-
dencjonowane stanowiska archeologiczne 
ani inne obiekty lub obszary objňte ochronņ 
prawnņ na podstawie przepisów o ochronie 
dóbr kultury, dla których ustalono zasady 
ochrony na podstawie ww. przepisów 
szczególnych i odrňbnych. 
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4. Zgodnie z zasadami zawartymi w ustale-

niach Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Potworów (tekst po zmianach dla obszarów 
objňtych niniejszym planem), na obszarach 
objňtych niniejszym planem nie wystňpujņ 
obszary przestrzeni publicznych w rozumie-
niu przepisów o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

5. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
obszary, obiekty ani gatunki objňte ochronņ 
prawnņ na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody i Ōrodowiska, dla których ustalono 
zasady ochrony na podstawie ww. przepi-
sów szczególnych i odrňbnych. 

6. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
udokumentowane złoŐa kopalin, nie usta-
nowiono teŐ na nich obszarów ani terenów 
górniczych. 

7. Obszar objňty planem nie jest naraŐony na 
niebezpieczeŊstwo powodzi. 

8. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
obszary zagroŐone osuwaniem siň mas 
ziemnych. 

9. O ile ustalenia szczegółowe dla poszczegól-
nych terenów nie stanowiņ inaczej, prze-
bieg orientacyjnych linii rozgraniczajņcych 
tereny o róŐnym przeznaczeniu lub sposo-
bie uŐytkowania oraz orientacyjnych linii 
podziałów własnoŌciowych zwymiarowa-
nych w stosunku do elementów uwidocz-
nionych na mapie stanowiņcej podkład ry-
sunku planu – moŐe byń zmieniony z tole-
rancjņ do 0,5m w stosunku do wymiaru 
okreŌlonego w rysunku planu. 

10. O ile ustalenia szczegółowe dla poszczegól-
nych terenów nie stanowiņ inaczej, prze-
bieg orientacyjnych linii rozgraniczajņcych 
tereny o róŐnym przeznaczeniu lub sposo-
bie uŐytkowania oraz orientacyjnych linii 
podziałów własnoŌciowych, nie zwymiaro-
wanych w stosunku do elementów uwi-
docznionych na mapie stanowiņcej podkład 
rysunku planu – moŐe byń zmieniony z tole-
rancjņ do 2m w stosunku do przebiegu 
uwidocznionego w rysunku planu. 

11. O ile ustalenia szczegółowe dla poszczegól-
nych terenów nie stanowiņ inaczej, obowiņ-
zujņce linie zabudowy, w przypadku lokali-
zacji budynków innych niŐ realizujņcych 
przeznaczenie podstawowe terenów (np. 
budynki gospodarcze na terenach przezna-
czonych pod zabudowň mieszkaniowņ, 
mieszkalno-usługowņ, usługowņ, itp.), nale-
Őy traktowań jako nieprzekraczalne linie za-
budowy. 

12. Badania geologiczne, których wyniki, zgod-
nie z przepisami szczególnymi i odrňbnymi 
oraz ze wzglňdu na skomplikowane warunki 
gruntowe posadowienia budynków na ob-
szarze objňtym niniejszym planem, roz-
strzygań muszņ o kaŐdorazowych rozwiņza-
niach technicznych lokalizacji poszczegól-
nych funkcji realizujņcych przeznaczenie te-
renów, bňdņ przeprowadzane w ramach 
działaŊ przewidywanych odpowiednimi 
procedurami lokalizacyjnymi. 

13. Ocena oddziaływania na Ōrodowisko po-
szczególnych inwestycji lokalizowanych na 
terenach objňtych niniejszym planem, w za-
leŐnoŌci od rodzaju inwestycji oraz ich cha-
rakterystyki, przeprowadzana bňdzie w try-
bie przewidywanym odpowiednimi proce-
durami lokalizacyjnymi oraz procedurami 
oceny oddziaływania na Ōrodowisko, zgod-
nie z przepisami szczególnymi i odrňbnymi. 

14. Z zastrzeŐeniem ust. 16, realizacja ustalone-
go w niniejszym planie przeznaczenia nie-
rolniczego terenów poprzez ich zabudowň 
budynkami trwale zwiņzanymi z gruntem 
oraz budowň zbiorników szczelnych na nie-
czystoŌci ciekłe i/lub przydomowych 
oczyszczalni Ōcieków bytowych dopuszczal-
na jest dopiero po oddaniu do uŐytku pro-
jektowanego zbiornika wodnego, którego 
lokalizacja zmieni reŐim wodny w dolinie 
rzeki Wiņzownicy w sposób przewidziany w 
niniejszym planie na podstawie dokumen-
tacji technicznej ww., projektowanego 
zbiornika wodnego. 

15. Do czasu realizacji przewidzianego i/lub 
dopuszczonego w niniejszym planie obwa-
łowania zabezpieczajņcego dany teren 
przed podtopieniem wodņ stuletniņ, lub do 
czasu podniesienia poziomu tego terenu lub 
wskazanej (za pomocņ nieprzekraczalnych 
i/lub obowiņzujņcych linii zabudowy) pod 
zabudowň jego czňŌci o minimum 0,2m 
powyŐej rzňdnej wyjŌciowej tego terenu w 
miejscu wskazanym uwidocznionņ w rysun-
ku planu granicņ zasiňgu wody stuletniej – 
granica zasiňgu wody stuletniej stanowi dla 
danego terenu nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy dla budynków oraz dla lokalizacji po-
kryw i wylotów wentylacji zbiorników 
szczelnych na nieczystoŌci ciekłe i/lub reak-
torów przydomowych oczyszczalni Ōcieków 
bytowych. 

16. NiezaleŐnie od uprzedniej realizacji projek-
towanego zbiornika wodnego, na zasadach 
okreŌlonych w niniejszym planie dopuszcza 
siň: docelowe zainwestowanie realizujņce 
przeznaczenie terenów oznaczonych w ry-
sunku planu symbolami MN/RM i RR; reali-
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zacjň prac ziemnych w postaci niwelacji 
i/lub podniesienia rzňdnej terenu powyŐej 
poziomu wody stuletniej; budowň obwało-
waŊ; ciņgów komunikacyjnych; sieci i urzņ-
dzeŊ publicznej infrastruktury technicznej 
oraz nasadzenia zieleni. 

17. W stosunku do czňŌci terenów, dla których 
na zasadach okreŌlonych w ustaleniach ni-
niejszego planu dopuszczone jest zainwe-
stowanie budynkami oraz realizacja zbiorni-
ków szczelnych na nieczystoŌci ciekłe, zaka-
zuje siň dokonywania zmian ukształtowania 
powierzchni terenów, polegajņcych na ob-
niŐeniu ich rzňdnej poniŐej rzňdnej wyj-
Ōciowej w miejscu dokonywania ww. zmian. 

18. W zakresie nieuregulowanym ustaleniami 
niniejszego planu niezaleŐnie obowiņzujņ 
odpowiednie przepisy szczególne i odrňb-
ne, w tym przepisy o ochronie przyrody, o 
ochronie Ōrodowiska, prawa wodnego, o 
ochronie gruntów rolnych i leŌnych, przepi-
sy techniczno-budowlane, odpowiednie 
normy, itd. 

19. Ze wzglňdu na okreŌlone w niniejszym pla-
nie przeznaczenie poszczególnych terenów, 
granicami terenów o których mowa w art. 
15 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 – z póŎniejszymi zmianami) sņ linie roz-
graniczajņce tereny oznaczone w rysunku 
planu symbolami MN/US.1, MN/US/2, 
MN/US3, US/U.1 i US/U.2. 

§ 5. Ogólne zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, ochrony Ōrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego 

1. Zakazuje siň zmiany ukształtowania po-
wierzchni działek budowlanych w sposób 
powodujņcy spływ wód opadowych w kie-
runku sņsiednich działek budowlanych. 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych: 

a) z zastrzeŐeniem przepisu § 7 ust. 8 zakazu-
je siň wprowadzania nie oczyszczonych 
Ōcieków do gruntu, cieków powierzchnio-
wych i wód podziemnych; 

b) zakazuje siň urzņdzania miejsc stałego 
składowania odpadów oraz zakaz tymcza-
sowego składowania odpadów w miej-
scach do tego nieprzygotowanych. 

3. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
ukształtowania powierzchni ziemi i jej pokry-
cia: 

a) zakazuje siň eksploatacji kopalin, za wyjņt-
kiem ewentualnego pozyskania torfu w 

ramach zwiņzanego z budowņ zbiornika 
retencyjnego formowania terenów przyle-
głych do tego zbiornika wraz z odpowied-
niņ przebudowņ urzņdzeŊ melioracji wod-
nych; 

b) nakazuje siň ograniczenie wycinki istniejņ-
cych cennych okazów drzew do minimum 
potrzebnego dla realizacji przeznaczenia 
terenów; 

4. W celu ochrony powietrza atmosferycznego 
oraz ochrony przed hałasem ustala siň, Őe: 

a) lokalizowane na poszczególnych, wydzie-
lanych w obrňbie obszaru objňtego niniej-
szym planem działkach budowlanych lub 
terenach inwestycji, budowle, instalacje 
oraz urzņdzenia, których funkcjonowanie 
wiņŐe siň z emisjņ zanieczyszczeŊ atmos-
ferycznych lub hałasu nie mogņ powodo-
wań poza granicami tych działek przekro-
czenia standardów jakoŌci powietrza lub 
przekroczenia poziomu hałasu okreŌlo-
nych w przepisach szczególnych i odrňb-
nych oraz odpowiednich normach; 

b) nakazuje siň stosowanie takich rozwiņzaŊ 
technicznych w zagospodarowaniu tere-
nów, które na terenach przeznaczonych w 
niniejszym planie pod zabudowň mieszka-
niowņ, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
i mieszkalno-usługowe pozwolņ na za-
chowanie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu, okreŌlonych przez odpowiedniego 
ministra na podstawie art. 113 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
Ōrodowiska, (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z póŎ-
niejszymi zmianami). 

§ 6. Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków 

1. W przypadku lokalizacji nowych inwestycji 
zwiņzanych z wykonywaniem robót ziemnych 
we wskazanych przez odpowiedni organ re-
jonach zewidencjonowanych stanowisk ar-
cheologicznych, projekty tych inwestycji na-
leŐy uzgadniań z właŌciwym wojewódzkim 
konserwatorem zabytków lub organem dzia-
łajņcym w jego imieniu zgodnie z właŌciwo-
Ōciņ terytorialnņ. 

2. Poza rejonami, o których mowa w ust. 1, w 
przypadku odkrycia podczas robót ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypusz-
czenie, Őe jest on zabytkiem, naleŐy: 

a) wstrzymań wszelkie roboty mogņce 
uszkodziń lub zniszczyń odkryty przedmiot; 

b) zabezpieczyń, przy uŐyciu dostňpnych 
Ōrodków, ten przedmiot i miejsce jego od-
krycia; 
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c) niezwłocznie zawiadomiń o tym właŌciwe-
go wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków lub organ działajņcy w jego imieniu 
zgodnie z właŌciwoŌciņ terytorialnņ, a jeŌli 
nie jest to moŐliwe, Wójta Gminy Potwo-
rów. 

3. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie dóbr 
kultury, wstrzymanie robót, o którym mowa 
w ust. 2 pkt a) winno trwań do czasu uzyska-
nia decyzji wojewódzkiego konserwatora za-
bytków (lub organu działajņcego w jego 
imieniu zgodnie z właŌciwoŌciņ terytorialnņ) 
o sposobie dalszego postňpowania z odkry-
tym przedmiotem, lub w razie nie dokonania 
przez konserwatora odpowiednich oglňdzin 
przedmiotu – nie wiňcej niŐ 5 dni. 

§ 7. Ustalenia ogólne w zakresie obsługi ko-
munikacyjnej i infrastrukturalnej 

1. Obsługa komunikacyjna wszystkich działek 
budowlanych na terenie objňtym planem – 
za pomocņ zjazdów z przyległych dróg pu-
blicznych lub publicznych ciņgów pieszo-
jezdnych (istniejņcych lub projektowanych) 
lub za poŌrednictwem systemu dróg we-
wnňtrznych i/lub ciņgów pieszo-jezdnych, 
zaprojektowanych w obrňbie terenów na 
obszarze objňtym niniejszym planem, w pa-
rametrach odpowiadajņcych co najmniej 
drogom poŐarowym; za wyjņtkiem przypad-
ków okreŌlonych w ustaleniach szczegóło-
wych niniejszego planu, nakazuje siň reali-
zacjň nawierzchni wszystkich projektowa-
nych dróg i ciņgów pieszo-jezdnych w po-
staci nawierzchni co najmniej gruntowej 
ulepszonej; dopuszcza siň realizacjň na-
wierzchni wszystkich ww. ciņgów komuni-
kacyjnych w postaci nawierzchni twardej 
ulepszonej. 

2. Na obszarze objňtym planem dopuszcza siň 
budowň, rozbudowň, przeniesienie, wymia-
nň i modernizacjň sieci i urzņdzeŊ publicz-
nej infrastruktury technicznej o znaczeniu 
ponadlokalnym oraz słuŐņcej zaspokajaniu 
potrzeb lokalnych wspólnoty samorzņdowej 
gminy; w tym skablowanie i/lub przełoŐenie 
istniejņcych sieci napowietrznych. 

3. Ustala siň nakaz zachowania odległoŌci 
zabudowy i innych elementów zagospoda-
rowania terenów od istniejņcych i projek-
towanych sieci i urzņdzeŊ, o których mowa 
w ust. 2, w wielkoŌciach okreŌlonych w 
przepisach szczególnych i odrňbnych. 

4. Odcinki sieci publicznej infrastruktury tech-
nicznej nakazuje siň lokalizowań w obrňbie 
terenów przeznaczonych w niniejszym pla-
nie pod drogi publiczne i/lub wewnňtrzne 
lub na działkach budowlanych, lecz poza 

tymi ich czňŌciami, które mogņ zostań za-
budowane na zasadach okreŌlonych dla po-
szczególnych terenów. 

5. Zaopatrzenie w wodň dla celów socjalno-
bytowych – docelowo z sieci gminnego 
wodociņgu publicznego; do czasu realizacji 
wodociņgu publicznego obsługujņcego ob-
szar objňty niniejszym planem, dopuszcza 
siň zaopatrzenie w wodň ze studni indywi-
dualnych, zlokalizowanych na obszarze ob-
jňtym niniejszym planem w sposób zgodny 
z przepisami szczególnymi i odrňbnymi. 

6. Zaopatrzenie w wodň dla celów przeciwpo-
Őarowych alternatywnie z sieci gminnego 
wodociņgu publicznego, studni lub z przy-
ległego do obszaru objňtego niniejszym 
planem zbiornika retencyjnego; zasady lo-
kalizacji i parametry hydrantów przeciwpo-
Őarowych – zgodnie z przepisami szczegól-
nymi i odrňbnymi. 

7. Odprowadzanie Ōcieków bytowych z działek 
budowlanych – docelowo za poŌrednic-
twem gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; 
do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej dla obsługi obszaru objňtego ni-
niejszym planem dopuszcza siň odprowa-
dzanie Ōcieków bytowych do zbiorników 
szczelnych o pojemnoŌci do 10m2 dla po-
szczególnych działek budowlanych lub te-
renów inwestycji. 

8. Z zastrzeŐeniem przepisu ust. 9, odprowa-
dzanie wód opadowych z dachów budyn-
ków lokalizowanych na działkach budowla-
nych i ich powierzchni utwardzonych – na 
powierzchnie biologicznie czynne poszcze-
gólnych działek budowlanych lub terenów 
inwestycji lub za poŌrednictwem systemu 
kanalizacji deszczowej do istniejņcych i/lub 
projektowanych rowów melioracyjnych, o 
cechach umoŐliwiajņcych, zgodnie z obo-
wiņzujņcymi przepisami szczególnymi i od-
rňbnymi, odbiór Ōcieków opadowych z po-
wierzchni obszaru objňtego niniejszym pla-
nem. 

9. Odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni naraŐonych na kontakt z substan-
cjami ropopochodnymi, po usuniňciu w se-
paratorach zawiesin i zwiņzków ropopo-
chodnych – za poŌrednictwem systemu ka-
nalizacji deszczowej, w sposób okreŌlony 
wyŐej, w ustňpie 8. 

10. Realizacjň ustalonego w niniejszym planie 
przeznaczenia terenów dopuszcza siň wy-
łņcznie pod warunkiem uprzedniej lub jed-
noczesnej realizacji sieci i urzņdzeŊ gospo-
darki Ōciekowej umoŐliwiajņcych obsługň 
docelowego zainwestowania terenów w 
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sposób wynikajņcy z przepisów szczegól-
nych i odrňbnych, odpowiednich norm i 
ustaleŊ odpowiednich decyzji administra-
cyjnych. 

11. Zasilanie energiņ elektrycznņ obiektów re-
alizujņcych przeznaczenie terenów – za po-
Ōrednictwem stacji transformatorowej/ 
transformatorowych SN/NN, zlokalizowa-
nej/zlokalizowanych na zasadach okreŌlo-
nych w niniejszym palnie lub poza obsza-
rem nim objňtym, podłņczonej/ podłņczo-
nych do sieci elektroenergetycznej SN na 
warunkach okreŌlonych przez właŌciwego 
dysponenta tej sieci. 

12. Dla istniejņcej linii napowietrznej Ōredniego 
napiňcia nakazuje siň zachowań strefň tech-
nicznņ - wolnņ od zabudowy o szerokoŌci 
10m (po 5m od osi linii); dopuszcza siň 
zmniejszenie odległoŌci planowanej zabu-
dowy od ww. linii SN pod warunkiem za-
chowania wymagaŊ zawartych w odpo-
wiednich przepisach techniczno - budowla-
nych i obowiņzujņcych normach oraz 
uzgodnienia takiego zbliŐenia z właŌciwym 
dysponentem sieci. 

13. Ustala siň zakaz nasadzeŊ pod napowietrz-
nymi liniami energetycznymi drzew i krze-
wów tych gatunków, których naturalna wy-
sokoŌń moŐe przekroczyń 3m, oraz nakaz 
przycinania drzew i krzewów rosnņcych pod 
napowietrznymi liniami energetycznymi 
tak, aby ich wysokoŌń nie przekraczała 3m. 

14. Zasilanie obiektów przeznaczonych na po-
byt ludzi w energiň cieplnņ z kotłowni in-
dywidualnych lub grupowych (dla grupy 
obiektów realizujņcych przeznaczenie tere-
nów), z zaleceniem stosowania proekolo-
gicznych noŌników energii: gazu, oleju opa-
łowego o niskiej zawartoŌci siarki, energii 
elektrycznej lub odnawialnych Ŏródeł ener-
gii. 

15. Realizacja przeznaczenia terenów w rejo-
nach wyposaŐonych w urzņdzenia meliora-
cji wodnych dopuszczalna jest wyłņcznie 
pod warunkiem takiego przebudowania 
tych urzņdzeŊ, które pozwoli na unikniňcie 
kolizji z planowanym zainwestowaniem; li-
kwidacja lub przebudowa urzņdzeŊ melio-
racji wodnych dokonywana moŐe byń w 
ramach zadania lokalizacji zbiornika reten-
cyjnego w rejonie obszaru objňtego niniej-
szym planem lub w trakcie realizacji plano-
wanych inwestycji, na warunkach okreŌlo-
nych przez organy właŌciwe w sprawach 
melioracji wodnych; 

16. Dopuszcza siň przełoŐenie, modernizacjň 
i/lub rozbudowň pozostałych, istniejņcych 
sieci infrastruktury technicznej, w sposób 
umoŐliwiajņcy zagospodarowanie terenów 
na zasadach okreŌlonych w niniejszym pla-
nie. 

17. Przyłņczenie projektowanego zagospoda-
rowania terenów do istniejņcych i projek-
towanych sieci infrastruktury technicznej – 
na warunkach uzyskanych od właŌciwych 
dysponentów sieci. 

18. Tymczasowe składowanie, oraz wywóz od-
padów z terenu objňtego niniejszym pla-
nem zgodnie z gminnym planem gospodar-
ki odpadami, regulaminem utrzymania czy-
stoŌci i porzņdku na terenie gminy lub in-
nymi programami lub przepisami gminny-
mi, właŌciwymi w zakresie gospodarki od-
padami na podstawie przepisów szczegól-
nych i odrňbnych. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

§ 8.1. Wyznacza siň tereny budownictwa 
mieszkaniowego, jednorodzinnego i/lub usług 
sportu i rekreacji, oznaczone w rysunku planu 
symbolami MN/US.1, MN/US.2 i MN/US.3. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
okreŌla siň ustalenia szczegółowe jak nastňpuje:

 
 

Zakres ustaleŊ TreŌń ustaleŊ 

Przeznaczenie terenów Przeznaczenie podstawowe – zabudowa i zagospodarowanie pod 
funkcje mieszkalnictwa jednorodzinnego (mieszkalno - rekreacyjnego). 
Przeznaczenie uzupełniajņce – zabudowa gospodarcza, funkcjonalnie 
powiņzana z zabudowņ realizujņcņ przeznaczenie podstawowe lub 
alternatywne; zabudowa usługowa, inna niŐ realizujņca przeznaczenie 
alternatywne, z wyłņczeniem przedsiňwziňń, których lokalizacja wyma-
ga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na Ōrodowisko 
zgodnie z przepisami szczególnymi i odrňbnymi; drogi wewnňtrzne; 
drogi publiczne, obiekty, sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej 
(infrastruktury energetycznej, wodno-Ōciekowej i telekomunikacyjnej). 
Przeznaczenie alternatywne – zabudowa i zagospodarowanie pod 
funkcje usług sportu i rekreacji. 
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Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

W przypadku lokalizacji budynków gospodarczych, realizujņcych prze-
znaczenie uzupełniajņce na działkach lub terenach inwestycji o łņcznej 
powierzchni mniejszej niŐ 1000m2 – nakazuje siň ich realizacjň w po-
wiņzaniu funkcjonalnym i formalnym z budynkami mieszkalnymi, jako 
integralne czňŌci tych budynków lub wyodrňbnione z ich bryły, lecz 
połņczone z nimi co najmniej przejŌciem pod wspólnym dachem. 
Ustala siň nastňpujņce zasady ujednolicenia form zabudowy i zago-
spodarowania terenu: a) nakazuje siň realizacjň ujednoliconej kolory-
styki dachów stromych wszystkich obiektów zlokalizowanych na 
przedmiotowych terenach w tonacji: od ceglastej czerwieni, do ciem-
nego brņzu; b) dopuszcza siň realizacjň odrňbnych budynków gospo-
darczych w zabudowie realizujņcej przeznaczenie podstawowe terenu 
o sumarycznej powierzchni rzutu nie przekraczajņcej 60m2 dla kaŐdej 
działki budowlanej lub terenu inwestycji; c) nakazuje siň realizacjň 
ogrodzeŊ we frontach działek budowlanych oraz w granicach działek 
pokrywajņcych siň z granicņ obszaru objňtego niniejszym planem o 
ujednoliconej formie: wys. 1,5-2,5m, aŐurowe od wysokoŌci nie wiňcej 
niŐ 0,6m; d) dopuszcza siň realizacjň ogrodzeŊ pełnych na całej wyso-
koŌci w bocznych granicach działek budowlanych oraz w ich tylnych 
granicach, w miejscach, w których jest to uzasadnione wzglňdami 
funkcjonalnymi (np. ogrodzenia miejsc przeznaczonych do tymczaso-
wego składowania odpadów stałych, itp.). Dopuszcza siň realizacjň 
przeznaczenia uzupełniajņcego w postaci zabudowy usługowej na 
poszczególnych działkach budowlanych posiadajņcych wspólnņ grani-
cň z drogņ powiatowņ, oznaczonņ w rysunku planu symbolem KD.Z 
(wyłņcznie na terenach oznaczonych w rysunku planu symbolami 
MN/US.2 i MN/US.3), w przypadku jednoczesnej lub uprzedniej reali-
zacji na nich przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego. Funk-
cje realizujņce przeznaczenie uzupełniajņce w postaci zabudowy usłu-
gowej mogņ byń realizowane wyłņcznie w czňŌciach budynków miesz-
kalnych, zlokalizowanych w ich pierwszej kondygnacji naziemnej tych 
budynków. 

Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

W ogrodzeniach usytuowanych we wszystkich granicach z działkami 
sņsiednimi (za wyjņtkiem ogrodzeŊ od strony dróg publicznych) naka-
zuje siň zastosowań przepusty dla dziko Őyjņcych zwierzņt w postaci 
odcinków rur o Ōrednicy nie mniejszej niŐ 15cm, długoŌci nie wiňcej niŐ 
30cm, usytuowanych dolnņ krawňdziņ na poziomie gruntu, w liczbie 
wynikajņcej z długoŌci ogrodzenia, przy załoŐeniu lokalizacji 1 przepu-
stu na 25mb ogrodzenia. Za wyjņtkiem lokalizacji stałych pól kempin-
gowych lub karawaningowych, umoŐliwiajņcych pobyt nie mniej niŐ 
100 osób, a takŐe budowy dróg publicznych o nawierzchni utwardzo-
nej oraz budowy sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, obsługujņ-
cej przeznaczenie przedmiotowych terenów i innych inwestycji celu 
publicznego – zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń, których lokalizacja 
wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na Ōrodo-
wisko zgodnie z przepisami szczególnymi i odrňbnymi. Pozostałe 
zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego okre-
Ōlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie okreŌla siň. 

Wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie okreŌla siň. 

Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenów 

Obowiņzujņce (dla budynków mieszkalnych) oraz nieprzekraczalne 
linie zabudowy, wiņŐņce w przypadku dokonania zgodnego z rysun-
kiem planu wydzielenia dróg obsługujņcych w obrňbie przedmioto-
wych terenów – zwymiarowane w rysunku planu. W przypadku doko-
nania wydzielenia dróg obsługujņcych w sposób inny niŐ postulowany 
w ustaleniach graficznych rysunku planu, nakazuje siň utrzymanie 
nieprzekraczalnych linii zabudowy w odległoŌci 8m od frontów działek 
budowlanych, przyległych do obsługujņcych te działki dróg gminnych, 
dróg wewnňtrznych oraz ciņgów pieszo-jezdnych oraz w odległoŌci 
10m od boków działek budowlanych przyległych do działki drogi po-
wiatowej (teren oznaczony symbolem KD.Z). Zakazuje siň lokalizacji 
budynków realizujņcych przeznaczenie terenu w odległoŌci mniejszej 
niŐ 4m od granic działek budowlanych, przy czym zakaz ten nie dotyczy 
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altan i innych, niekubaturowych obiektów małej architektury o funkcji 
rekreacyjnej. Pozostałe odległoŌci zabudowy od linii rozgraniczajņcych 
tereny, granic z sņsiednimi działkami budowlanymi oraz istniejņcych 
obiektów – zgodnie z właŌciwymi przepisami techniczno-
budowlanymi. Max. powierzchnia zabudowy (obiektami kubaturowy-
mi) w stosunku do powierzchni działki budowlanej bņdŎ terenu inwe-
stycji – 20%. Min. powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej bņdŎ terenu inwestycji – 60%. Max. 
szerokoŌń elewacji frontowych budynków realizujņcych przeznaczenie 
podstawowe (mieszkalnych) – 12m; przy czym, do elementów powiňk-
szajņcych szerokoŌń elewacji frontowej nie zalicza siň obiektów nieku-
baturowych (w tym: ogrodzeŊ, altan, zadaszeŊ bez Ōcian itp.). Dopusz-
cza siň powiňkszenie sumarycznej szerokoŌci elewacji frontowych ww. 
budynków do max. 18m pod warunkiem, Őe bňdņ one lokalizowane na 
działkach budowlanych o szerokoŌci frontu nie mniejszej niŐ 30m, w 
rzucie i ukształtowaniu geometrii dachu wyodrňbniona zostanie bryła 
główna i bryła/bryły podrzňdne, a jednoczeŌnie szerokoŌń elewacji 
frontowej głównej bryły projektowanego budynku nie bňdzie wiňksza 
niŐ 12m. Max. szerokoŌń elewacji frontowych budynków realizujņcych 
przeznaczenie alternatywne – 20m. Dopuszcza siň powiňkszenie suma-
rycznej szerokoŌci elewacji frontowych ww. budynków do max. 40m 
pod warunkiem, Őe bňdņ one lokalizowane na działkach budowlanych 
o szerokoŌci frontu nie mniejszej niŐ 30m, w rzucie i ukształtowaniu 
geometrii dachu wyodrňbniona zostanie bryła główna i bryła/bryły 
podrzňdne, a jednoczeŌnie szerokoŌń elewacji frontowej głównej bryły 
projektowanego budynku nie bňdzie wiňksza niŐ 20m. Geometria 
dachów: a) budynki lub czňŌci budynków realizujņcych przeznaczenie 
podstawowe i alternatywne terenów: nakazuje siň realizacjň dachów 
stromych, dwupołaciowych, złoŐonych z brył dwupołaciowych lub 
wielopołaciowych, o nachyleniu połaci w zakresie 30-45°; zakazuje siň 
realizacji dachów jednospadowych; b) budynki lub czňŌci budynków 
realizujņcych przeznaczenie uzupełniajņce terenów: nakazuje siň reali-
zacjň dachów stromych o nachyleniu połaci w zakresie 25-45°, dopusz-
cza siň realizacjň dachów jednospadowych; c) dopuszcza siň realizacjň 
lukarn i Ōwietlików w połaciach dachowych; d) w przypadku lokalizacji 
zadaszonych obiektów małej architektury w granicy z działkņ sņsiedniņ 
– zakazuje siň realizacji dachu nad tymi obiektami umoŐliwiajņcego 
spływ wód opadowych w kierunku działki sņsiedniej; e) nakazuje siň 
zachowanie jednakowego nachylenia wszystkich połaci zasadniczej 
bryły dachu danego obiektu (nie dotyczy dachów lukarn, zadaszeŊ nad 
wejŌciami itp.). Max. wysokoŌń elewacji projektowanych obiektów: a) 
elewacje frontowe budynków realizujņcych przeznaczenie podstawowe 
terenów: 4,5m, liczņc od poziomu gruntu w miejscu wejŌcia do budyn-
ku do dolnej krawňdzi okapu dachu tego budynku; b) elewacje budyn-
ków lub czňŌci budynków realizujņcych przeznaczenie uzupełniajņce 
terenów: 3,5m, liczņc od poziomu gruntu w miejscu wejŌcia do budyn-
ku do dolnej krawňdzi okapu dachu tego obiektu, a w przypadku bu-
dynku z dachem jednospadowym – do górnej krawňdzi kalenicy dachu 
tego budynku. 

Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrňbnych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 i 5 – nie okreŌla siň. 

-Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci 

Dopuszcza siň dokonanie podziału terenów na odrňbne działki budow-
lane na zasadach okreŌlonych w rysunku planu za pomocņ orientacyj-
nych linii podziałów własnoŌciowych. Dopuszcza siň dokonanie po-
działu terenów na odrňbne działki na zasadach innych niŐ okreŌlone w 
rysunku planu, jednak pod nastňpujņcymi warunkami: a) wszystkie 
wydzielane działki budowlane muszņ mień zapewniony dostňp do 
drogi publiczne, publicznego ciņgu pieszo-jezdnego lub drogi we-
wnňtrznej, wydzielonej z odpowiedniego terenu w postaci odrňbnej 
działki o szerokoŌci nie mniejszej niŐ 5m; b) wydzielane działki budow-
lane muszņ zachowywań szerokoŌń frontów nie mniejszņ niŐ 20m oraz 
powierzchniň nie mniejszņ niŐ 500m2; c) wydzielone działki budowlane 
muszņ byń moŐliwe do zabudowania budynkiem o wymiarach rzutu 
12x12m bez kolizji z obszarami wyłņczonymi z zabudowy ze wzglňdu 
na lokalizacjň urzņdzeŊ melioracji wodnych; d) w przypadku wydziele-
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nia odrňbnych działek pod ciņgi pieszo-jezdne lub drogi obsługujņce 
przeznaczenie niniejszego terenu, ich przekształcenie w ciņgi i/lub 
drogi publiczne dopuszczalne jest wyłņcznie w przypadku zachowania 
nastňpujņcych, minimalnych szerokoŌci tych ciņgów i/lub dróg w 
liniach rozgraniczajņcych: - 5m – w przypadku działek pod publiczne 
ciņgi pieszo-jezdne; - 10m – w przypadku działek pod publiczne drogi 
dojazdowe. 

Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego uŐytko-
waniu 

W budynkach realizujņcych przeznaczenie terenów nakazuje siň utrzy-
manie poziomu podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi na wysokoŌci nie mniejszej niŐ 0,4m powyŐej rzňdnej wyjŌciowej 
w miejscu uwidocznionego w rysunku planu, najbliŐszego danej dział-
ce budowlanej lub terenowi inwestycji, odcinkowi granicy zasiňgu 
wody stuletniej. W przypadku zmian ukształtowania terenów zwiņza-
nych z podniesieniem ich rzňdnej wyjŌciowej nakazuje siň kształtowań 
je w taki sposób i/lub z zastosowaniem takich rozwiņzaŊ i Ōrodków 
technicznych melioracji wodnych, aby zapewniń spływ wód opado-
wych z ich powierzchni w kierunku przyległych terenów rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej, przyległych ciņgów komunikacyjnych i/lub tere-
nów zieleni urzņdzonej. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

Obsługa komunikacyjna działek budowlanych za pomocņ zjazdów z 
istniejņcych i/lub projektowanych dróg publicznych, publicznych ciņ-
gów pieszo jezdnych lub projektowanych dróg wewnňtrznych, spełnia-
jņcych wymagania okreŌlone w przepisach szczególnych i odrňbnych 
dla dróg poŐarowych. Dopuszcza siň wydzielenie dróg wewnňtrznych, 
dróg publicznych, ciņgów pieszo-jezdnych dla obsługi komunikacyjnej 
działek budowlanych wydzielanych w granicach przedmiotowych 
terenów, a takŐe wydzielenie pasów terenów o szerokoŌci do 3m przy-
ległych do obu stron drogi oznaczonej w rysunku planu symbolem KD. 
Z w celu poszerzenia pasa drogowego tej drogi do parametrów umoŐ-
liwiajņcych jej modernizacjň, budowň zatok autobusowych, itp. Ustala 
siň wskaŎnik minimalnej iloŌci miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych na potrzeby funkcji realizujņcych przeznaczenie alterna-
tywne terenów w wielkoŌci 1 miejsce parkingowe na 4 osoby zatrud-
nione w ramach ww. funkcji. Miejsca parkingowe na potrzeby funkcji 
realizujņcych przeznaczenie podstawowe terenów nakazuje siň reali-
zowań w obrňbie poszczególnych działek budowlanych lub terenów 
inwestycji. Ustala siň minimalny zakres uzbrojenia poszczególnych 
działek budowlanych w infrastrukturň technicznņ, obejmujņcy: zaopa-
trzenie w energiň elektrycznņ z sieci NN, zaopatrzenie w wodň z gmin-
nej sieci wodociņgowej, odprowadzanie Ōcieków bytowych za poŌred-
nictwem gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siň dowolne 
rozszerzenie ww. minimalnego zakresu uzbrojenia terenu w infrastruk-
turň technicznņ. Do czasu realizacji gminnych sieci: wodociņgowej i 
kanalizacyjnej – dopuszcza siň obsługň zainwestowania realizujņcego 
przeznaczenie terenu za pomocņ studni indywidualnych, szczelnych 
zbiorników na nieczystoŌci ciekłe i/lub indywidualnych/przydomowych 
oczyszczalni Ōcieków bytowych, zlokalizowanych na działkach budow-
lanych lub terenach inwestycji w sposób zgodny z przepisami szcze-
gólnymi i odrňbnymi. Miejsca do tymczasowego składowania odpa-
dów na poszczególnych działkach budowlanych lub terenach inwesty-
cji winny posiadań wymiary oraz byń urzņdzone w sposób okreŌlony w 
odpowiednich przepisach techniczno-budowlanych, a jednoczeŌnie w 
sposób umoŐliwiajņcy realizacjň ustaleŊ aktualnego, gminnego planu 
gospodarki odpadami oraz regulaminu utrzymania czystoŌci i porzņd-
ku na terenie gminy, lub innych programów lub przepisów gminnych, 
właŌciwych w zakresie okreŌlania sposobu i zasad gromadzenia odpa-
dów, ich selektywnej zbiórki oraz wywozu. Pozostałe zasady zagospo-
darowania w przedmiotowym zakresie – okreŌlone w ustaleniach 
ogólnych niniejszego planu. 

Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzenia i uŐytkowania 
terenu 

Dopuszcza siň uŐytkowanie terenów w sposób dotychczasowy do 
czasu ich zagospodarowania pod funkcje realizujņce ich przeznaczenie. 
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Stawka procentowa, na podstawie której 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 – 
z póŎniejszymi zmianami) 

0% 

 
§ 9.1. Wyznacza siň teren budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego, oznaczony w rysunku 

planu symbolem MN/RM. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, okreŌla siň ustalenia szczegółowe jak nastňpuje: 
 

Zakres ustaleŊ TreŌń ustaleŊ 

Przeznaczenie terenu Przeznaczenie podstawowe – zabudowa i zagospodarowanie pod 
funkcje mieszkalnictwa jednorodzinnego, w tym mieszkalno – rekre-
acyjnego. Przeznaczenie uzupełniajņce – zabudowa gospodarcza, 
funkcjonalnie powiņzana z zabudowņ realizujņcņ przeznaczenie pod-
stawowe i/lub dopuszczalne; zabudowa usługowa z wyłņczeniem 
przedsiňwziňń, których lokalizacja wymaga przeprowadzenia procedu-
ry oceny oddziaływania na Ōrodowisko zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi i odrňbnymi; obiekty, sieci i urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej (infrastruktury energetycznej, wodno-Ōciekowej i telekomuni-
kacyjnej); ewentualne poszerzenie pasa drogowego przyległej drogi 
publicznej w celu dostosowania jej parametrów do wymagaŊ właŌci-
wych dla odpowiedniej klasy funkcjonalnej tej drogi. Przeznaczenie 
dopuszczalne – zabudowa zagrodowa, z wyłņczeniem przedsiňwziňń, 
których lokalizacja wymaga przeprowadzenia procedury oceny od-
działywania na Ōrodowisko zgodnie z przepisami szczególnymi i od-
rňbnymi. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

Ustala siň nastňpujņce zasady ujednolicenia form zabudowy i zago-
spodarowania terenu: a) nakazuje siň realizacjň ujednoliconej kolory-
styki dachów stromych wszystkich obiektów zlokalizowanych na 
przedmiotowych terenach w tonacji: od ceglastej czerwieni, do ciem-
nego brņzu; b) nakazuje siň realizacjň ogrodzeŊ we frontach działek 
budowlanych o ujednoliconej formie: wys. 1,5-2,5m, aŐurowe od 
wysokoŌci nie wiňcej niŐ 0,6m; c) dopuszcza siň realizacjň ogrodzeŊ 
pełnych na całej wysokoŌci w bocznych granicach działek budowla-
nych oraz w ich tylnych granicach, w miejscach, w których jest to 
uzasadnione wzglňdami funkcjonalnymi (np. ogrodzenia miejsc prze-
znaczonych do tymczasowego składowania odpadów stałych, itp.). 
Dla zabudowy zagrodowej (przeznaczenie dopuszczalne) ustala siň 
nastňpujņce zasady strefowania: a) budynki mieszkalne nakazuje siň 
lokalizowań w niŐej okreŌlonej, obowiņzujņcej linii zabudowy; b) bu-
dynki gospodarcze i/lub inwentarskie nakazuje siň lokalizowań w 
drugim trakcie zabudowy (nie bliŐej niŐ w odległoŌci 25m mierzone od 
obowiņzujņcej linii zabudowy w głņb działki budowlanej); c) nakazuje 
siň realizacjň ogrodzeŊ we frontach działek budowlanych o ujednoli-
conej formie: wys. 1,5-2,5m, aŐurowe od wysokoŌci nie wiňcej niŐ 
0,6m. Dopuszcza siň realizacjň przeznaczenia uzupełniajņcego w po-
staci zabudowy usługowej na poszczególnych działkach budowlanych 
wyłņcznie w przypadku jednoczesnej lub uprzedniej realizacji na nich 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego. Funkcje realizujņ-
ce przeznaczenie uzupełniajņce w postaci zabudowy usługowej mogņ 
byń realizowane wyłņcznie w czňŌciach budynków mieszkalnych, 
zlokalizowanych w ich pierwszej kondygnacji naziemnej tych budyn-
ków. 

Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

Zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń, których lokalizacja wymaga 
przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na Ōrodowisko 
zgodnie z przepisami o ochronie Ōrodowiska, za wyjņtkiem inwestycji 
realizujņcych cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomoŌciami. Pozostałe zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego okreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego 
planu. 
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Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie okreŌla siň. 

Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie okreŌla siň. 

Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu 

Obowiņzujņce linie zabudowy (wiņŐņce dla budynków mieszkalnych) – 
zwymiarowane w rysunku planu. Pozostałe odległoŌci zabudowy od 
linii rozgraniczajņcych tereny, granic z sņsiednimi działkami budowla-
nymi oraz istniejņcych obiektów – zgodnie z właŌciwymi przepisami 
techniczno-budowlanymi. Max. powierzchnia zabudowy (obiektami 
kubaturowymi) w stosunku do powierzchni działki budowlanej bņdŎ 
terenu inwestycji – 25%. Min. powierzchnia biologicznie czynna w 
stosunku do powierzchni działki budowlanej bņdŎ terenu inwestycji – 
50%. Max. szerokoŌń elewacji frontowych budynków sytuowanych na 
obowiņzujņcej linii zabudowy (budynki mieszkalne) – 12m; przy czym, 
do elementów powiňkszajņcych szerokoŌń elewacji frontowej nie 
zalicza siň obiektów niekubaturowych (w tym: ogrodzeŊ, altan, zada-
szeŊ bez Ōcian itp.). Dopuszcza siň powiňkszenie sumarycznej szero-
koŌci elewacji frontowych ww. budynków do max. 18m pod warun-
kiem, Őe bňdņ one lokalizowane na działkach budowlanych o szeroko-
Ōci frontu nie mniejszej niŐ 30m, w rzucie i ukształtowaniu geometrii 
dachu wyodrňbniona zostanie bryła główna i bryła/bryły podrzňdne, a 
jednoczeŌnie szerokoŌń elewacji frontowej głównej bryły projektowa-
nego budynku nie bňdzie wiňksza niŐ 12m. Max. wysokoŌń elewacji 
projektowanych obiektów: a) elewacje frontowe budynków mieszkal-
nych – 4,5m, liczņc od poziomu gruntu w miejscu wejŌcia do budynku 
do dolnej krawňdzi okapu dachu tego budynku; b) elewacje budynków 
lub czňŌci budynków innych niŐ wymienione w pkt-ie a) – 4m, liczņc 
od poziomu gruntu w miejscu wejŌcia do budynku do dolnej krawňdzi 
okapu dachu tego obiektu, a w przypadku budynku z dachem jedno-
spadowym – do górnej krawňdzi kalenicy dachu tego budynku. Geo-
metria dachów: a) budynki lub czňŌci budynków mieszkalnych (w tym 
letniskowych) – nakazuje siň realizacjň dachów stromych, dwupoła-
ciowych, złoŐonych z brył dwupołaciowych lub wielopołaciowych, o 
nachyleniu połaci w zakresie 30-45°, zakazuje siň realizacji dachów 
jednospadowych; b) budynki lub czňŌci budynków gospodarczych i 
inwentarskich – dopuszcza siň realizacjň dachów stromych o nachyle-
niu połaci w zakresie 30-45° oraz dachów jednospadowych o nachyle-
niu połaci do 30°; c) dopuszcza siň realizacjň dachów płaskich nad 
budynkami lub czňŌciami budynków o powierzchni rzutu nie wiňkszej 
niŐ 40m2; d) w przypadku lokalizacji budynku w granicy z działkņ sņ-
siedniņ – zakazuje siň realizacji dachu nad tym budynkiem umoŐliwia-
jņcego spływ wód opadowych w kierunku działki sņsiedniej; e) w 
przypadku realizacji dachów stromych (w wyŐej okreŌlonym zakresie) 
– nakazuje siň zachowanie jednakowego nachylenia wszystkich połaci 
zasadniczej bryły dachu danego obiektu (nie dotyczy dachów lukarn, 
zadaszeŊ nad wejŌciami itp.). 

Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrňbnych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 i 5 – nie okreŌla siň. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci 

Dopuszcza siň dokonanie podziału terenów na działki budowlane na 
zasadach okreŌlonych w rysunku planu za pomocņ orientacyjnych linii 
podziałów własnoŌciowych. Dopuszcza siň podział terenu na działki 
budowlane inny niŐ okreŌlony w rysunku planu za pomocņ orienta-
cyjnych linii podziałów własnoŌciowych, pod warunkiem zachowania 
nastňpujņcych zasad: a) wszystkie wydzielane działki budowlane 
muszņ mień dostňp do istniejņcej drogi publicznej, zlokalizowanej 
poza obszarem objňtym niniejszym planem, a przyległej do przedmio-
towego terenu od południa; b) min. powierzchnia wydzielanych dzia-
łek budowlanych – 1500m2; c) min. szerokoŌń frontów wydzielanych 
działek budowlanych –20m; d) granice boczne działek budowlanych 
prostopadłe do ich frontów. 

Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego uŐytkowa-
niu 

OkreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 
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Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

Obsługa komunikacyjna działek budowlanych za pomocņ indywidual-
nych zjazdów z drogi publicznej, zlokalizowanej poza obszarem objň-
tym niniejszym planem, przyległej do terenu od południa. Ustala siň 
minimalny zakres uzbrojenia poszczególnych działek budowlanych w 
infrastrukturň technicznņ, obejmujņcy: zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ z sieci NN, zaopatrzenie w wodň z gminnej sieci wodociņgo-
wej i odprowadzanie Ōcieków bytowych do szczelnego zbiornika o poj. 
do 10m3. Dopuszcza siň dowolne rozszerzenie ww. minimalnego 
zakresu uzbrojenia terenu w infrastrukturň technicznņ. Do czasu reali-
zacji gminnych sieci: wodociņgowej i kanalizacyjnej – dopuszcza siň 
obsługň zainwestowania realizujņcego przeznaczenie terenu za pomo-
cņ studni indywidualnych, szczelnych zbiorników na nieczystoŌci 
ciekłe i/lub indywidualnych/przydomowych oczyszczalni Ōcieków 
bytowych, zlokalizowanych na działkach budowlanych lub terenach 
inwestycji w sposób zgodny z przepisami szczególnymi i odrňbnymi. 
Miejsca do tymczasowego składowania odpadów na poszczególnych 
działkach budowlanych lub terenach inwestycji winny posiadań wy-
miary oraz byń urzņdzone w sposób okreŌlony w odpowiednich prze-
pisach techniczno-budowlanych, a jednoczeŌnie w sposób umoŐliwia-
jņcy realizacjň ustaleŊ aktualnego, gminnego planu gospodarki odpa-
dami oraz regulaminu utrzymania czystoŌci i porzņdku na terenie 
gminy, lub innych programów lub przepisów gminnych, właŌciwych 
w zakresie okreŌlania sposobu i zasad gromadzenia odpadów, ich 
selektywnej zbiórki oraz wywozu. Pozostałe zasady zagospodarowa-
nia w przedmiotowym zakresie – okreŌlone w ustaleniach ogólnych 
niniejszego planu. 

Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzenia i uŐytkowania tere-
nu 

Dopuszcza siň uŐytkowanie terenów w sposób dotychczasowy do 
czasu ich zagospodarowania pod funkcje realizujņce ich przeznacze-
nie. 

Stawka procentowa, na podstawie której 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 – 
z póŎniejszymi zmianami) 

20% 

 
§ 10.1. Wyznacza siň tereny usług, oznaczone w rysunku planu symbolami US/U.1 i US/U.2. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, okreŌla siň ustalenia szczegółowe jak nastňpuje: 

 
Zakres ustaleŊ TreŌń ustaleŊ 

Przeznaczenie terenów Przeznaczenie podstawowe – nieuciņŐliwe funkcje usług komercyj-
nych handlu, gastronomii, kultury, rozrywki, sportu i rekreacji; zabu-
dowa i zagospodarowanie pod funkcje usług publicznych kultury, 
sportu, rekreacji i wypoczynku (np. boiska sportowe, place gier i za-
baw wraz zapleczem socjalnym i technicznym). Przeznaczenie uzupeł-
niajņce – mieszkalnictwo jednorodzinne, funkcjonalnie zwiane z zain-
westowaniem realizujņcym przeznaczenie podstawowe terenu (miesz-
kania właŌcicieli lub pracowników); system ciņgów komunikacji pie-
szej i kołowej; miejsca parkingowe; zieleŊ urzņdzona, w tym zieleŊ 
izolacyjna oraz obiekty publicznej infrastruktury technicznej (w tym, 
ewentualnie, stacja transformatorowa SN/NN dla obsługi zainwesto-
wania całego obszaru objňtego niniejszym planem). 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

Dopuszcza siň realizacjň poszczególnych funkcji przeznaczenia pod-
stawowego i uzupełniajņcego w dowolnych proporcjach zajmowane-
go terenu; Ustala siň nastňpujņce zasady ujednolicenia form zabudo-
wy i zagospodarowania terenów: a) nakazuje siň zastosowanie ujed-
noliconej geometrii dachów wszystkich budynków, zlokalizowanych 
na danym terenie, zgodnie z zasadami okreŌlonymi alternatywnie 
niŐej (w punkcie: „Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu”); b) nakazuje siň realizacjň ujednoliconej 
kolorystyki dachów stromych wszystkich obiektów zlokalizowanych na 
przedmiotowych terenach w tonacji: od ceglastej czerwieni, do ciem-
nego brņzu; c) nakazuje siň stosowanie ujednoliconej kolorystyki 
elewacji wszystkich budynków zlokalizowanych na danym terenie;  
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d) dopuszcza siň realizacjň ogrodzeŊ wyłņcznie w przypadku ujednoli-
cenia ich formy: wys. 1,8-3m, aŐurowe w minimum 80% (powierzchni 
pustych w prostopadłym do jego powierzchni widoku ogrodzenia) od 
wysokoŌci nie wiňcej niŐ 0,6m; e) dopuszcza siň realizacjň ogrodzeŊ 
pełnych na całej wysokoŌci, w miejscach, w których jest to uzasadnio-
ne wzglňdami funkcjonalnymi (np. ogrodzenia miejsc przeznaczonych 
do tymczasowego składowania odpadów stałych, itp.). Dopuszcza siň 
realizacjň przeznaczenia uzupełniajņcego w postaci funkcji mieszka-
niowej, jednorodzinnej na poszczególnych działkach budowlanych 
wyłņcznie w przypadku jednoczesnej lub uprzedniej realizacji na nich 
przeznaczenia podstawowego. Funkcje realizujņce przeznaczenie 
uzupełniajņce w postaci zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej 
nakazuje siň lokalizowań wyłņcznie w funkcjonalnie wyodrňbnionych 
czňŌciach budynków realizujņcych przeznaczenie podstawowe. 

Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

Zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń, których lokalizacja wymaga 
przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na Ōrodowisko 
zgodnie z przepisami o ochronie Ōrodowiska, za wyjņtkiem lokalizacji 
stałych pól kempingowych lub karawaningowych, umoŐliwiajņcych 
pobyt nie mniej niŐ 100 osób oraz inwestycji realizujņcych cele pu-
bliczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomoŌciami. 
Pozostałe zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego okreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie okreŌla siň. 

Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie okreŌla siň. 

Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenów 

Nieprzekraczalne linie zabudowy – zwymiarowane w rysunku planu. 
Pozostałe odległoŌci zabudowy od linii rozgraniczajņcych tereny, 
granic z sņsiednimi działkami budowlanymi oraz istniejņcych i projek-
towanych obiektów – zgodnie z właŌciwymi przepisami techniczno - 
budowlanymi. Max. powierzchnia zabudowy (obiektami kubaturowy-
mi) w stosunku do powierzchni terenu – 30% (w przypadku terenu 
oznaczonego w rysunku planu symbolem US/U1) lub ograniczona 
liniami zabudowy (w przypadku terenu oznaczonego w rysunku planu 
symbolem US/U2). Min. powierzchnia biologicznie czynna w stosunku 
do powierzchni terenu – 30%. (w przypadku terenu oznaczonego w 
rysunku planu symbolem US/U1) lub 70% (w przypadku terenu ozna-
czonego w rysunku planu symbolem US/U2). Max. szerokoŌń elewacji 
frontowych – 30m; przy czym, do elementów powiňkszajņcych szero-
koŌń elewacji frontowej nie zalicza siň obiektów niekubaturowych (w 
tym: ogrodzeŊ, altan, zadaszeŊ bez Ōcian itp.). Dopuszcza siň powiňk-
szenie sumarycznej szerokoŌci elewacji frontowych ww. budynków do 
max. 60m w przypadku terenu oznaczonego w rysunku planu symbo-
lem US/U2, a w przypadku terenu oznaczonego w rysunku planu 
symbolem US/U1 – pod warunkiem, Őe w rzucie i ukształtowaniu 
geometrii dachu wyodrňbniona zostanie bryła główna i bryła/bryły 
podrzňdne, a jednoczeŌnie szerokoŌń elewacji frontowej głównej bryły 
projektowanego budynku nie bňdzie wiňksza niŐ 30m. Max. wysokoŌń 
elewacji projektowanych budynków - 4,5m, liczņc od poziomu gruntu 
w miejscu wejŌcia do budynku do dolnej krawňdzi okapu głównej 
bryły dachu tego obiektu. Max. wysokoŌń kalenic dachów projekto-
wanych budynków - 12m, liczņc od poziomu gruntu w miejscu wejŌcia 
do budynku. Geometria dachów: a) dla obiektów realizujņcych prze-
znaczenie podstawowe nakazuje siň realizacjň dachów stromych o 
nachyleniu połaci w zakresie 30-45°, zakazuje siň realizacji dachów 
jednospadowych; b) nakazuje siň zachowanie jednakowego nachyle-
nia wszystkich połaci zasadniczej bryły dachu danego obiektu (nie 
dotyczy dachów lukarn, zadaszeŊ nad wejŌciami itp.); c) w przypadku 
realizacji stacji transformatorowej w postaci wnňtrzowej stacji TRAFO 
– geometrii dachu dla tej stacji nie okreŌla siň. 

Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrňbnych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 i 5 – nie okreŌla siň. 
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Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci 

Realizacja przeznaczenia terenów nie wymaga scalenia i podziału 
działek. Dopuszcza siň podział na odrňbne działki budowlane pod 
warunkiem zachowania nastňpujņcych zasad: a) wszystkie wydzielane 
działki budowlane muszņ mień dostňp do dróg publicznych, lub we-
wnňtrznych, wydzielonych w obrňbie danego terenu; b) wydzielane 
działki budowlane muszņ zachowywań szerokoŌń frontów nie mniejszņ 
niŐ 9m w przypadku terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 
US/U1 lub nie mniejszņ niŐ 30m w przypadku terenu oznaczonego w 
rysunku planu symbolem US/U2; c) wydzielane działki budowlane 
muszņ zachowywań powierzchniň nie mniejszņ niŐ 250m2 w przypad-
ku terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem US/U1 lub nie 
mniejszņ niŐ 1000m w przypadku terenu oznaczonego w rysunku 
planu symbolem US/U2; e) w przypadku wydzielenia odrňbnych dzia-
łek pod ciņgi pieszo-jezdne lub drogi obsługujņce przeznaczenie ni-
niejszego terenu, ich przekształcenie w ciņgi i/lub drogi publiczne 
dopuszczalne jest wyłņcznie w przypadku zachowania nastňpujņcych, 
minimalnych szerokoŌci tych ciņgów i/lub dróg w liniach rozgranicza-
jņcych:- 5m – w przypadku działek pod publiczne ciņgi pieszo-jezdne;- 
10m – w przypadku działek pod publiczne drogi dojazdowe. 

Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytko-
waniu 

W obrňbie terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem US/U.2 
wskazuje siň obszar wyłņczony z zainwestowania w zwiņzku z lokaliza-
cjņ projektowanych urzņdzeŊ melioracji wodnych oraz docelowym 
kształtowaniem terenu o rzňdnych poniŐej poziomu wody stuletniej. 
Ww. zakaz nie dotyczy budowy sieci infrastruktury technicznej oraz 
przejŌń i przejazdów z przepustami. Na ww. obszarze, w odległoŌci 3m 
od krawňdzi rowu melioracyjnego zakazuje siň realizacji ogrodzeŊ 
oraz dokonywania nasadzeŊ zieleni w sposób utrudniajņcy dostňp 
komunikacyjny dla celów konserwacji i remontów urzņdzeŊ melioracji 
wodnych. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

Obsługa komunikacyjna działek budowlanych za pomocņ zjazdów z 
istniejņcych i/lub projektowanych dróg publicznych, publicznych 
ciņgów pieszo jezdnych lub projektowanych dróg wewnňtrznych, 
spełniajņcych wymagania okreŌlone w przepisach szczególnych i 
odrňbnych dla dróg poŐarowych. Dopuszcza siň realizacjň miejsc 
parkingowych dla obsługi zainwestowania danego terenu na po-
wierzchni nie przekraczajņcej 15% powierzchni całkowitej tego terenu. 
Ustala siň minimalny zakres uzbrojenia poszczególnych działek bu-
dowlanych w infrastrukturň technicznņ, obejmujņcy: zaopatrzenie w 
energiň elektrycznņ z sieci NN, zaopatrzenie w wodň z gminnej sieci 
wodociņgowej, odprowadzanie Ōcieków bytowych za poŌrednictwem 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siň dowolne rozszerze-
nie ww. minimalnego zakresu uzbrojenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ. Do czasu realizacji gminnych sieci: wodociņgowej i kanali-
zacyjnej – dopuszcza siň obsługň zainwestowania realizujņcego prze-
znaczenie terenu za pomocņ studni indywidualnych, szczelnych zbior-
ników na nieczystoŌci ciekłe i/lub indywidualnych/przydomowych 
oczyszczalni Ōcieków bytowych, zlokalizowanych na działkach budow-
lanych lub terenach inwestycji w sposób zgodny z przepisami szcze-
gólnymi i odrňbnymi. Miejsca do tymczasowego składowania odpa-
dów na poszczególnych działkach budowlanych lub terenach inwesty-
cji winny posiadań wymiary oraz byń urzņdzone w sposób okreŌlony 
w odpowiednich przepisach techniczno-budowlanych, a jednoczeŌnie 
w sposób umoŐliwiajņcy realizacjň ustaleŊ aktualnego, gminnego 
planu gospodarki odpadami oraz regulaminu utrzymania czystoŌci i 
porzņdku na terenie gminy, lub innych programów lub przepisów 
gminnych, właŌciwych w zakresie okreŌlania sposobu i zasad groma-
dzenia odpadów, ich selektywnej zbiórki oraz wywozu. Pozostałe 
zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – okreŌlone w 
ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzenia i uŐytkowania tere-
nów 

Dopuszcza siň uŐytkowanie terenu w sposób dotychczasowy do czasu 
jego zagospodarowania pod funkcje realizujņce jego przeznaczenie. 
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Stawka procentowa, na podstawie której 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 – 
z póŎniejszymi zmianami) 

-0% 

 
§ 11.1. Wyznacza siň tereny zieleni urzņdzonej, oznaczone w rysunku planu symbolami ZP.1, ZP.2 i 

ZP.3. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, okreŌla siň ustalenia szczegółowe jak nastňpuje: 
 

Zakres ustaleŊ TreŌń ustaleŊ 

Przeznaczenie terenów Przeznaczenie podstawowe – zieleŊ parkowa nieurzņdzona i izolacyj-
na. Przeznaczenie uzupełniajņce – budowle słuŐņce regulacji koryt 
cieków powierzchniowych, ochronie przeciwpowodziowej, budowle i 
urzņdzenia melioracji wodnych, obiekty, urzņdzenia i sieci infrastruk-
tury technicznej i komunikacyjnej, obsługujņcej tereny przyległe. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

Nakazuje siň zagospodarowań tereny poprzez nasadzenia zieleni urzņ-
dzonej (wysokiej i/lub niskiej), w sposób niekolidujņcy z lokalizacjņ i 
obsługņ budowli słuŐņcych koryt cieków powierzchniowych, ochronie 
przeciwpowodziowej oraz budowli i urzņdzeŊ melioracji wodnych. 
Dopuszcza siň realizacjň utwardzonych nawierzchni ŌcieŐek i placyków 
realizujņcych przeznaczenie podstawowe terenu oraz lokalizacjň nie-
kubaturowej małej architektury o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, 
w odległoŌci nie mniejszej niŐ 5m od krawňdzi rz. Wiņzownicy lub 
krawňdzi innych cieków powierzchniowych i zbiorników wodnych. 

Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

Zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń, których lokalizacja wymaga 
przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na Ōrodowisko 
zgodnie z przepisami o ochronie Ōrodowiska, za wyjņtkiem inwestycji 
realizujņcych cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomoŌciami oraz melioracji wodnych. Pozostałe zasady ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego okreŌlone w usta-
leniach ogólnych niniejszego planu. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie okreŌla siň. 

Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie okreŌla siň. 

Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenów 

Ze wzglňdu na charakter przeznaczenia terenu oraz zakaz zabudowy – 
nie okreŌla siň. 

Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrňbnych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 i 5 – nie okreŌla siň. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci 

Realizacja przeznaczenia terenów nie wymaga scalenia i podziału 
działek. 

Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytko-
waniu 

Ustala siň zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenów nie wymagajņ 
obsługi infrastrukturalnej i komunikacyjnej. Odprowadzanie wód 
opadowych z powierzchni utwardzonych – na powierzchnie biologicz-
nie czynne terenów. Dopuszcza siň realizacjň oŌwietlenia terenów. 
Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – 
okreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzenia i uŐytkowania tere-
nów 

Dopuszcza siň uŐytkowanie terenów w sposób dotychczasowy do 
czasu ich zagospodarowania pod funkcje realizujņce ich przeznacze-
nie. 

Stawka procentowa, na podstawie której 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 – 
z póŎniejszymi zmianami) 
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§ 12.1. Wyznacza siň teren uŐytków rolnych, oznaczony w rysunku planu symbolem R. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, okreŌla siň ustalenia szczegółowe jak nastňpuje: 
 

Zakres ustaleŊ TreŌń ustaleŊ 

Przeznaczenie terenu Przeznaczenie podstawowe – rolnicza przestrzeŊ produkcyjna 
(preferowana funkcja: łņki i pastwiska). Przeznaczenie uzupełniajņ-
ce – cieki powierzchniowe wraz z budowlami słuŐņcymi regulacji 
ich koryt, ochronie przeciwpowodziowej oraz budowlami i urzņ-
dzeniami melioracji wodnych. Przeznaczenie dopuszczalne – zieleŊ 
towarzyszņca usługom turystyki, rekreacji i wypoczynku. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

Dopuszcza siň realizacjň nieutwardzonych nawierzchni ŌcieŐek i 
placyków. 

Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego 

Dopuszcza siň przeciwdziałanie zarastaniu łņk, pastwisk i torfowisk 
poprzez wykaszanie, wypas i mechaniczne usuwanie samosiewów 
drzew i krzewów, z zachowaniem wiňkszych kňp drzew i krzewów. 
Nakazuje siň zachowanie Ōródpolnych torfowisk, bagien, podmo-
kłoŌci oraz oczek wodnych – w przypadku ich wystňpowania na 
przedmiotowym terenie po realizacji projektowanego na obsza-
rach przyległych od południa zbiornika retencyjnego. Zakazuje siň 
realizacji przedsiňwziňń, których lokalizacja wymaga przeprowa-
dzenia procedury oceny oddziaływania na Ōrodowisko zgodnie z 
przepisami o ochronie Ōrodowiska, za wyjņtkiem inwestycji reali-
zujņcych cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomoŌciami. Pozostałe zasady ochrony Ōrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego okreŌlone w ustaleniach ogólnych 
niniejszego planu. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie okreŌla siň. 

Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie okreŌla siň. 

Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

Ze wzglňdu na charakter przeznaczenia terenu oraz zakaz zabudo-
wy – nie okreŌla siň. 

Sposoby zagospodarowania terenu lub obiek-
tów podlegajņcych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrňbnych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 i 5 – nie okreŌla siň. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci 

Realizacja przeznaczenia terenu nie wymaga scalenia i podziału 
działek. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uŐytkowaniu 

Ustala siň zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej 

Obsługa komunikacyjna za pomocņ istniejņcych dróg dojazdo-
wych do pól. Dopuszcza siň budowň, rozbudowň, przebudowň i 
remonty istniejņcych urzņdzeŊ melioracji wodnych szczegóło-
wych. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenów nie 
wymagajņ innej obsługi infrastrukturalnej. Pozostałe zasady zago-
spodarowania w przedmiotowym zakresie – okreŌlone w ustale-
niach ogólnych niniejszego planu. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzenia i uŐytkowania terenu 

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany w sposób zgodny z 
jego przeznaczeniem. 

Stawka procentowa, na podstawie której usta-
la siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 – z póŎniejszymi zmia-
nami) 
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§ 13.1. Wyznacza siň teren urzņdzeŊ infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony w rysunku planu 
symbolem EE. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, okreŌla siň ustalenia szczegółowe jak nastňpuje: 
 

Zakres ustaleŊ TreŌń ustaleŊ 
Przeznaczenie terenu Przeznaczenie podstawowe – obiekty i urzņdzenia elektroenerge-

tyki (stacja transformatorowa SN/NN). 
Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

W całoŌci okreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego 

W całoŌci okreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie okreŌla siň. 

Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie okreŌla siň. 

Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

Nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków i budowli (z wyłņ-
czeniem budowli podziemnych oraz ciņgów komunikacyjnych i 
parkingów) – zwymiarowane w rysunku planu. Pozostałe odległo-
Ōci zabudowy od linii rozgraniczajņcych tereny, granic z sņsiedni-
mi działkami budowlanymi oraz budynków i budowli – zgodnie z 
obowiņzujņcymi, właŌciwymi przepisami techniczno-
budowlanymi. Max. powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni terenu – 30%. Min. powierzchnia biologicznie czynna w 
stosunku do powierzchni działki budowlanej – 30%. Max. szero-
koŌń elewacji frontowych projektowanych budynków – 6m; Geo-
metria dachu stacji STW (wnňtrzowej): a) dopuszcza siň realizacjň 
dachu stromego o nachyleniu połaci w zakresie 20-40° oraz dachu 
płaskiego lub o niewielkim nachyleniu połaci (poniŐej 15°), do-
puszcza siň realizacjň dachu jednospadowego; b) w przypadku 
realizacji dachu stromego (w wyŐej okreŌlonym zakresie nachyle-
nia połaci) – nakazuje siň zachowanie jednakowego nachylenia 
wszystkich połaci bryły dachu. Max. wysokoŌń elewacji stacji STW 
- 4m, liczņc od najniŐszego poziomu gruntu na linii rzutu stacji do 
dolnej krawňdzi okapu jej dachu. 

Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrňbnych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 5, 6, 7 i 8 – nie okreŌla 
siň. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci 

Realizacja przeznaczenia terenu nie wymaga scalenia i podziału 
działek. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uŐytkowaniu 

Dopuszcza siň realizacjň stacji transformatorowej słupowej STS 
lub stacji transformatorowej wnňtrzowej STW. Pozostałe warunki 
zagospodarowania terenu – zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrňbnymi oraz właŌciwymi normami branŐowymi. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej 

Obsługa komunikacyjna terenu za pomocņ odcinka publicznego 
ciņgu pieszo-jezdnego, zlokalizowanego na terenie oznaczonym w 
rysunku planu symbolem KD.X4. W przypadku realizacji transfor-
matorowej stacji wnňtrzowej STW, nakazuje siň realizacjň utwar-
dzonych nawierzchni dojazdu i placu do parkowania pojazdów 
obsługi technicznej. Zasilanie stacji transformatorowej – zgodnie z 
ustaleniami ogólnymi niniejszego planu, zrealizowane na warun-
kach właŌciwego dysponenta sieci SN. Odprowadzanie wód opa-
dowych z powierzchni utwardzonych i dachów obiektów kubatu-
rowych – na powierzchnie biologicznie czynne terenu. Pozostałe 
zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – okreŌlone 
w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzenia i uŐytkowania terenu 

Dopuszcza siň uŐytkowanie terenu w sposób dotychczasowy do 
czasu jego zagospodarowania pod funkcje realizujņce jego prze-
znaczenie. 

Stawka procentowa, na podstawie której usta-
la siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 – z póŎniejszymi zmia-
nami) 
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§ 14.1. Wyznacza siň teren drogi publicznej, zbiorczej, oznaczony w rysunku planu symbolem KD.Z. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, okreŌla siň ustalenia szczegółowe jak nastňpuje: 
 

Zakres ustaleŊ TreŌń ustaleŊ 

Przeznaczenie terenu Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna obsługujņca tereny 
zabudowy (ulica), w klasie drogi zbiorczej (Z).Przeznaczenie uzupeł-
niajņce – sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej zwiņzanej z 
funkcjņ przedmiotowych terenów oraz terenów przyległych. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

Nakazuje siň zastosowanie podstawowych parametrów przestrzen-
nych i technicznych poszczególnych elementów zagospodarowania 
terenów, okreŌlonych w rozporzņdzeniu Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 
1999r. Nr 43, poz. 430, z póŎniejszymi zmianami). NaleŐy przyjņń 
parametry okreŌlone dla ulic (drogi na terenie zabudowy) zbiorczych 
(Z), o przekroju jednojezdniowym. Zakazuje siň realizacji obiektów 
budowlanych, w tym ogrodzeŊ działek na terenach przyległych, 
wysuniňtych poza liniň rozgraniczajņcņ przedmiotowy teren. 

Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

W całoŌci okreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie okreŌla siň. 

Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie okreŌla siň. 

Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu 

Ze wzglňdu na charakter przeznaczenia terenu oraz zakaz zabudowy – 
nie okreŌla siň. 

Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrňbnych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 i 5 – nie okreŌla siň. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci 

Dopuszcza siň scalenie działki wchodzņcej w skład przedmiotowego 
terenu z czňŌciami działek terenów przyległych w przypadku koniecz-
noŌci poszerzenia pasa drogowego przedmiotowej drogi do parame-
trów zgodnych z jej klasņ funkcjonalnņ. 

Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego uŐytkowa-
niu 

Ustala siň zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi. Pozostałe wa-
runki zagospodarowania terenu – zgodnie z przepisami szczególnymi 
i odrňbnymi oraz właŌciwymi normami branŐowymi. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej 

Nakazuje siň zastosowanie podstawowych parametrów przestrzen-
nych i technicznych poszczególnych elementów zagospodarowania 
terenów, okreŌlonych w rozporzņdzeniu Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 
1999r. Nr 43, poz. 430, z póŎniejszymi zmianami). NaleŐy przyjņń 
parametry okreŌlone dla ulic (drogi na terenie zabudowy) zbiorczych 
(Z), o przekroju jednojezdniowym. Dopuszcza siň realizacjň oŌwietle-
nia terenu. NaleŐy zachowań odległoŌci poszczególnych elementów 
zagospodarowania, w tym odległoŌci sieci infrastruktury technicznej, 
okreŌlone w przepisach szczególnych i odrňbnych oraz odpowiednich 
normach branŐowych – na warunkach uzyskanych od właŌciwych 
dysponentów sieci. Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmio-
towym zakresie – okreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego 
planu. 

Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenu 

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany w sposób zgodny z jego 
przeznaczeniem. 

Stawka procentowa, na podstawie której 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 – z póŎ-
niejszymi zmianami) 
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§ 15.1. Wyznacza siň teren drogi publicznej, dojazdowej, oznaczony w rysunku planu symbolem: 
KD.D. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, okreŌla siň ustalenia szczegółowe jak nastňpuje: 
 

Zakres ustaleŊ TreŌń ustaleŊ 

Przeznaczenie terenu Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna obsługujņca tereny 
zabudowy (ulica), w klasie dróg dojazdowych (D). Przeznaczenie 
uzupełniajņce – sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej zwiņza-
nej z funkcjņ przedmiotowych terenów oraz terenów przyległych. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

Zakazuje siň realizacji ogrodzeŊ działek na terenach przyległych, 
wysuniňtych poza linie rozgraniczajņce przedmiotowy teren. 

Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

W całoŌci okreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie okreŌla siň. 

Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie okreŌla siň. 

Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu 

Ze wzglňdu na charakter przeznaczenia terenu oraz zakaz zabudowy 
– nie okreŌla siň. 

Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrňbnych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 i 5 – nie okreŌla siň. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci 

Realizacja przeznaczenia terenu nie wymaga scalenia i podziału 
działek. 

Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego uŐytkowa-
niu 

Ustala siň zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi. Pozostałe 
warunki zagospodarowania terenu – zgodnie z przepisami szczegól-
nymi i odrňbnymi oraz właŌciwymi normami branŐowymi. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej 

Nakazuje siň realizacjň jezdni utwardzonej, o min. szerokoŌń jezdni – 
5m oraz chodnika co najmniej jednostronnego, o szerokoŌci min. 
1,5m. Nakazuje siň zastosowanie podstawowych parametrów prze-
strzennych i technicznych poszczególnych elementów zagospoda-
rowania terenu, okreŌlonych w rozporzņdzeniu Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430, z póŎniejszymi zmianami). NaleŐy 
przyjņń parametry okreŌlone dla ulic (drogi na terenie zabudowy) 
dojazdowych (D), o przekroju jednojezdniowym. Nakazuje siň takie 
ukształtowanie profilu terenu, które zabezpieczy przed spływem wód 
opadowych w kierunku przyległych terenów przeznaczonych pod 
zainwestowanie. Dopuszcza siň realizacjň oŌwietlenia ulicznego 
terenu. NaleŐy zachowań odległoŌci poszczególnych elementów 
zagospodarowania, w tym odległoŌci sieci i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej, okreŌlone w przepisach szczególnych i odrňbnych oraz 
odpowiednich normach branŐowych – na warunkach uzyskanych od 
właŌciwych dysponentów sieci. Pozostałe zasady zagospodarowania 
w przedmiotowym zakresie – okreŌlone w ustaleniach ogólnych 
niniejszego planu. 

Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenu 

Dopuszcza siň uŐytkowanie poszczególnych czňŌci terenu w sposób 
dotychczasowy, do czasu zagospodarowania co najmniej jednej z 
działek wymagajņcych obsługi przedmiotowņ drogņ. 

Stawka procentowa, na podstawie której 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 – z póŎniej-
szymi zmianami) 

0% 
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§ 16.1. Wyznacza siň tereny publicznych ciņgów pieszo-jezdnych, oznaczone w rysunku planu symbo-
lami KD.X1, KD.X2, KD.X3 i KD.X4. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, okreŌla siň ustalenia szczegółowe jak nastňpuje: 
 

Zakres ustaleŊ TreŌń ustaleŊ 

Przeznaczenie terenów Przeznaczenie podstawowe – publiczne ciņgi pieszo-jezdne. Prze-
znaczenie uzupełniajņce – sieci i urzņdzenia infrastruktury technicz-
nej zwiņzanej z funkcjņ przedmiotowych terenów oraz terenów 
przyległych. Przeznaczenie dopuszczalne - drogi publiczne obsługu-
jņce tereny zabudowy (ulice), w klasie dróg dojazdowych (D). 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

Zakazuje siň realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeŊ 
działek na terenach przyległych, wysuniňtych poza liniň rozgranicza-
jņcņ dany teren. 

Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego 

W całoŌci okreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie okreŌla siň. 

Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie okreŌla siň. 

Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenów 

Ze wzglňdu na charakter przeznaczenia terenów oraz zakaz zabudo-
wy – nie okreŌla siň. 

Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrňbnych 

Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 i 5 – nie okreŌla siň. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci 

Realizacja przeznaczenia podstawowego terenów nie wymaga 
scalenia i podziału działek. Dopuszcza siň scalenie działek terenu 
oznaczonego w rysunku planu symbolem KD.X1 z czňŌciņ dział-
ki/działek przyległych do niego od południowego wschodu, poza 
terenem inwestycji, w celu uzyskania sumarycznej szerokoŌci 10m 
w liniach rozgraniczajņcych drogi dojazdowej, realizujņcej przezna-
czenie dopuszczalne terenu. 

Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu 

Ustala siň zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi. W celu stwo-
rzenia obwałowania zabezpieczajņcego przed podtapianiem teren 
oznaczony w rysunku planu symbolem MN/US.1 nakazuje siň 
utrzymanie rzňdnej dla ciņgu projektowanego na terenie oznaczo-
nym w rysunku planu KD.X1na wysokoŌci nie mniejszej niŐ 162.85m 
n.p.m. w jego południowo-zachodnim kraŊcu (w miejscu połņczenia 
z ciņgiem KD.X1) i 162.40m n.p.m. w jego północno-wschodnim 
kraŊcu (w miejscu połņczenia z ciņgiem KD.X3) z zachowaniem 
proporcjonalnego spadku na całej jego długoŌci pomiňdzy tymi 
kraŊcami. Pozostałe warunki zagospodarowania terenów – zgodnie 
z przepisami szczególnymi i odrňbnymi oraz właŌciwymi normami 
branŐowymi. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej 

Dopuszcza siň wydzielenie w ramach ciņgów pieszo-jezdnych pa-
sma dla ruchu pieszego oraz odrňbnej jezdni dla ruchu pojazdów o 
szerokoŌci nie mniejszej niŐ 3m. Dopuszcza siň realizacjň ciņgu 
pieszo-jezdnego bez wydzielania pasm dla ruchu pieszego i koło-
wego. Realizacja przeznaczenia dopuszczalnego terenów (publiczna 
droga dojazdowa) moŐliwa jest wyłņcznie pod warunkiem uzyskanie 
szerokoŌci projektowanej drogi w jej liniach rozgraniczajņcych nie 
mniejszej niŐ 10m. Nakazuje siň zastosowanie pozostałych, podsta-
wowych parametrów przestrzennych i technicznych odpowiednio: 
dla ciņgów pieszo-jezdnych (w przypadku realizacji przeznaczenia 
podstawowego) lub dróg dojazdowych na terenach zabudowy (w 
przypadku realizacji przeznaczenia dopuszczalnego), okreŌlonych w 
rozporzņdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadań bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z póŎniej-
szymi zmianami) i/lub w rozporzņdzeniu Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 
1999r. Nr 43, poz. 430, z póŎniejszymi zmianami) w zakresie: pro-
mieni łuków dojazdów, nachylenia podłuŐnego i poprzecznego, 
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noŌnoŌci nawierzchni, itp. Nakazuje siň takie ukształtowanie profilu 
niniejszych terenów, które zabezpieczy przed spływem wód opado-
wych w kierunku przyległych terenów wskazanych pod zabudowň. 
Dopuszcza siň realizacjň oŌwietlenia ulicznego. NaleŐy zachowań 
odległoŌci poszczególnych elementów zagospodarowania, w tym 
odległoŌci sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, okreŌlone w 
przepisach szczególnych i odrňbnych oraz odpowiednich normach 
branŐowych – na warunkach uzyskanych od właŌciwych dysponen-
tów sieci. Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym 
zakresie – okreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenów 

Dopuszcza siň uŐytkowanie terenów w sposób dotychczasowy do 
czasu zagospodarowania co najmniej jednej z działek wymagajņ-
cych obsługi przedmiotowymi ciņgami. 

Stawka procentowa, na podstawie której 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 – z póŎniej-
szymi zmianami) 

0% 

 
Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Potworów. 

§ 18. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy w Potworowie: 

Bogdan Milczarski 
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