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UCHWAŁA Nr 517/LX/10 

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o 
samorzņdzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeŌnia 1991r. o 
systemie oŌwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, 
poz.2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku 
uchwala co nastňpuje:  

§ 1. W Statucie OŌrodka Pomocy Społecznej 
uchwalonego uchwałņ nr 181/XXVI/2004 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 31 maja 2004r. w 
sprawie uchwalenia Statutu OŌrodka Pomocy 
Społecznej w Serocku wprowadza siň nastňpu-
jņce zmiany: 

1. W § 4 po pkt 8 dodaje siň pkt 9 w brzmieniu: 
„Prowadzenie postňpowaŊ w sprawach 
Ōwiadczenia pomocy materialnej o charakte-
rze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Serock oraz Kierowni-
kowi OŌrodka Pomocy Społecznej w Serocku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego z mocņ obowiņ-
zywania od 1 wrzeŌnia 2010r. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Serocku: 

Artur Borkowski 
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UCHWAŁA Nr 284/XLVIII/2010 

RADY GMINY GOSTYNIN 

z dnia 5 listopada 2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w obrębie wsi Białe, gm. Gostynin  
dla działek o nr ewid. 153/42, 153/45 ÷ 153/56, przeznaczonego pod zabudowę letniskową. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorzņdzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 14, ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z późniejszymi zmianami), w zwiņzku z 
uchwałņ nr 73/XIV/2007 Rady Gminy Gostynin z 
dnia 28 listopada 2007r w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w obrňbie wsi Białe, gm. Gostynin 
dla działek o nr ewid. 153/42, 153/45 ÷ 153/56, 
przeznaczonego pod zabudowň letniskowņ za-
twierdzonego uchwałņ nr 131/XVIII/2004 Rady 
Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2004r. (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego Nr 108, poz. 2641 z dnia  

9 maja 2004r.), po stwierdzeniu zgodnoŌci z 
ustaleniami Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Go-
stynin, zatwierdzonego uchwałņ nr 68/X/2003 
Rady Gminy Gostynin z dnia 9 lipca 2003r., Rada 
Gminy Gostynin uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň zmianň miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nu położonego w obrňbie wsi Białe, gm. Gosty-
nin dla działek o nr ewid. 153/42, 153/45 ÷ 
153/56, przeznaczonego pod zabudowň letni-
skowņ zatwierdzonego uchwałņ nr 
131/XVIII/2004 Rady Gminy Gostynin z dnia  
30 marca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
Nr 108, poz. 2641 z dnia 9 maja 2004r.). 
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2. Zmiana obejmuje tereny jednostek urbani-
stycznych, wyznaczonych ustaleniami planu 
miejscowego, o którym mowa w ust. 1 niniej-
szego paragrafu, oznaczonych w tym planie 
nastňpujņcymi symbolami:  

1) 1ML – o przeznaczeniu podstawowym: zabu-
dowa letniskowa, 

2) KP – o przeznaczeniu podstawowym: tereny 
parkingów, miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych,  

3) KD1/2 – projektowana droga dojazdowa. 

3. Jednostka urbanistyczna KP otrzymuje 
symbol 1ML. 

4. Jednostka urbanistyczna KD1/2 na odcinku 
wzdłuż granicy z rowem melioracyjnym (działki 
nr ewid. 157, 158) otrzymuje symbol 1ML. 

5. Z jednostki urbanistycznej 2ML: tworzy siň 
jednostkň urbanistycznņ 2ML- teren przeznaczo-
ny pod zabudowň letniskowņ wydziela siň jed-
nostkň urbanistycznņ 3RZ obejmujņcņ tereny 
bez prawa zabudowy. 

6. Zmiana planu obejmuje obszar ograniczo-
ny: 

1) Południowņ i wschodniņ liniņ rozgraniczajņcņ 
rowu melioracyjnego, północnņ liniņ brze-
gowņ jeziora Białego, północnņ granicņ dzia-
łek o nr ewid. 153/44, 153/30, 153/31, 
wschodniņ granicņ działek o nr ewid. 153/41, 
153/36, 153/37, 153/33, 153/31 i 155 (rów me-
lioracyjny). Granice terenów oznaczono sym-
bolami A-B-C-D-E-F-A, przedstawione sņ na 
rysunku zmiany planu. 

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

1) uchwale – należy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wy-
nika inaczej; 

2) planie miejscowym – należy przez to rozu-
mień tekst i rysunek planu miejscowego 
bňdņcy przedmiotem niniejszej uchwały; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumień 
czňŌń graficznņ planu miejscowego stano-
wiņcņ załņcznik do niniejszej uchwały – tek-
stu planu;  

4) obszarze - należy przez to rozumień obszar 
objňty niniejszym planem miejscowym w 
granicach przedstawionych na rysunku pla-
nu;  

5) terenie - należy przez to rozumień teren o 
okreŌlonym w planie przeznaczeniu, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jņcymi oraz oznaczony symbolem;  

6) linii rozgraniczajņcej - należy przez to rozu-
mień liniň rozdzielajņcņ tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnym sposobie użyt-
kowania;  

7) linii podziału na działki budowlane - należy 
przez to rozumień obligatoryjnņ liniň podzia-
łu terenu, wyznaczona stosownie do warto-
Ōci kartometrycznej mapy, na której sporzņ-
dzono rysunek planu tj. z dokładnoŌciņ do 
±0,5m;  

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień nieprzekraczalna granicň, 
w której mogņ byń umieszczone elementy 
elewacji budynków lub ich czňŌci; linia ta 
nie dotyczy czňŌci podziemnych obiektów 
budowlanych, balkonów, wykuszy, logii, 
gzymsów, okapów, zadaszeŊ nad wejŌciami 
do budynków oraz budowli;  

9) obowiņzujņcej linii zabudowy – należy przez 
to rozumień liniň, w której muszņ byń 
umieszczone elementy elewacji budynków 
lub ich czňŌci; linia ta nie dotyczy czňŌci 
podziemnych obiektów budowlanych, bal-
konów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, 
zadaszeŊ nad wejŌciami do budynków oraz 
budowli, z zastrzeżeniem, że w terenach 
przeznaczonych pod zabudowň letniskowņ 
linia ta dotyczy tylko budynków letnisko-
wych, a dla pozostałych budynków jest li-
niami nieprzekraczalnymi;  

10) wskaźniku intensywnoŌci zabudowy – nale-
ży przez to rozumień stosunek sumy po-
wierzchni wszystkich kondygnacji nadziem-
nych budynków liczonej w zewnňtrznym 
obrysie Ōcian, bez uwzglňdnienia balkonów 
loggi i tarasów, zlokalizowanych i przewi-
dzianych do lokalizacji na danej działce, do 
powierzchni działki, czňŌń niezabudowana i 
nieutwardzona do zagospodarowania ziele-
niņ, stanowi biologicznie czynnņ czňŌń 
działki,  

11) przeznaczeniu podstawowym - należy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które okre-
Ōla wiodņcņ funkcjň użytkowania terenu, 
wyznaczonego liniami rozgraniczajņcymi;  

12) przeznaczeniu uzupełniajņcym - należy 
przez to rozumień przeznaczenie inne niż 
podstawowe, które uzupełnia bņdź obsługu-
je przeznaczenie podstawowe;  

13) uciņżliwoŌci - należy przez to rozumień ne-
gatywne oddziaływanie na otoczenie po-
wodowane m.in. emisjņ hałasu, odorów, 
gazów, pyłów oraz wynikajņce ze wzmożo-
nego ruchu pojazdów zwiņzanego z funk-
cjonowaniem danego obiektu;  
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14) nowej zabudowie - należy przez to rozumień 

budynki nowoprojektowane;  

15) uzbrojeniu technicznym - należy przez to 
rozumień budowň nad ziemiņ, na ziemi, pod 
ziemiņ przewodów lub urzņdzeŊ wodociņ-
gowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i te-
lekomunikacyjnych;  

2. Pojňcia i okreŌlenia niezdefiniowane w 
powyższym tekŌcie, należy rozumień zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami prawa. 

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu miejscowego jest:  

1) ustalenie zasad tworzenia struktury funkcjo-
nalno- przestrzennej z uwzglňdnieniem istnie-
jņcego stanu zainwestowania, układu komu-
nikacyjnego, infrastruktury technicznej oraz 
minimalizacji konfliktów wynikajņcych ze 
zmian w tej strukturze, dla których jako pod-
stawň przyjňto ład przestrzenny oraz zrów-
noważony rozwój;  

2) ustalenie przeznaczenia terenów oraz okre-
Ōlenie sposobów ich zagospodarowania i za-
budowy;  

3) ochrona interesów publicznych o znaczeniu 
lokalnym i ponadlokalnym w zakresie ochro-
ny Ōrodowiska, komunikacji, infrastruktury 
technicznej poprzez okreŌlenie terenów dla 
inwestycji celu publicznego. 

§ 4.1. Przedmiotem planu jest:  

1) ustalenie przeznaczenia terenów oraz wyzna-
czenie linii rozgraniczajņcych terenów o róż-
nych funkcjach lub różnych zasadach zago-
spodarowania, w tym ustalenie przeznacze-
nia terenów do realizacji celów publicznych 
oraz wyznaczenie linii rozgraniczajņcych tych 
terenów;  

2) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego poprzez wyodrňbnienie tere-
nów o okreŌlonym przeznaczeniu i okreŌlo-
nych zasadach zagospodarowania, które 
gwarantujņ współistnienie różnych funkcji; 

3) okreŌlenie zasad obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej oraz linii rozgraniczajņ-
cych tereny tej infrastruktury;  

4) okreŌlenie warunków, zasad i standardów 
kształtowania zabudowy i urzņdzania tere-
nów, w tym również wyznaczenie linii zabu-
dowy, okreŌlenie gabarytów obiektów i 
wskaźników intensywnoŌci zabudowy;  

5) okreŌlenie granic i sposobu zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, 
a także narażonych na niebezpieczeŊstwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem siň 
mas ziemnych;  

6) ustalenie zasad ochrony Ōrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego poprzez okreŌle-
nie wymogów dotyczņcych korzystania z jego 
zasobów i rygorów w zakresie jego ochrony;  

7) okreŌlenie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

8) zapewnienie dostňpu do dróg publicznych 
oraz ustalenie parametrów ulic/dróg zapew-
niajņcych możliwoŌń realizacji uzbrojenia dla 
obszaru objňtego planem;  

9) ustalenie stawek procentowych, na podsta-
wie których ustala siň opłatň zwiņzanņ ze 
wzrostem wartoŌci nieruchomoŌci w wyniku 
uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym  

2. Ustalenia nie obejmujņ: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

2) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym; ze wzglňdu na niewystňpowa-
nie w/w zagadnieŊ na przedmiotowym tere-
nie. 

§ 5.1. Integralnņ czňŌciņ uchwały sņ:  

1) załņcznik nr 1 - rysunek planu - plansza pod-
stawowa w skali 1:1 000 wraz z wyrysem ze 
studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Gostynin w 
skali 1:25 000;  

2) załņcznik nr 2 - rozstrzygniňcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag, złożonych do ustaleŊ pro-
jektu planu miejscowego;  

3) załņcznik nr 3 – rozstrzygniňcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należņ 
do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych.  

2. Na rysunku planu miejscowego, o którym 
mowa w § 1, ust. 6, nastňpujņce oznaczenia gra-
ficzne sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu:  

1) granice obszaru objňtego planem;  

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnym sposobie użytkowania;  

3) symbole literowe okreŌlajņce przeznaczenie 
terenów – podstawowe; 
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4) oznaczenia nieprzekraczalnych i obowiņzujņ-

cych linii zabudowy; 5)oznaczenia liniowe 
projektowanych sieci infrastruktury technicz-
nej, okreŌlajņce ich orientacyjny przebieg do 
sprecyzowania w projektach technicznych 
poszczególnych sieci. 

3. Pozostałe oznaczenia, wystňpujņce na ry-
sunku planu majņ charakter informacyjny. 

§ 6.1. Ustala siň nastňpujņce kategorie prze-
znaczenia terenu: 

1) tereny zabudowy letniskowej, oznaczone 
symbolem 1ML, 2ML - przy okreŌleniu prze-
znaczenia podstawowego;  

2) tereny zieleni nieurzņdzonej bez prawa zabu-
dowy, oznaczone symbolem 3RZ - przy okre-
Ōleniu przeznaczenia podstawowego, w ob-
rňbie których wystňpuje teren istniejņcej zie-
leni izolacyjnej nieurzņdzonej oznaczonej 
symbolem ZI;  

3) strefa ograniczeŊ w zagospodarowaniu od 
linii elektroenergetycznej 15kV, oznaczona 
symbolem ZO;  

4) tereny dróg, oznaczone symbolem KD. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 § 6 mogņ 
byń w całoŌci wykorzystane na cele zgodne z ich 
podstawowym przeznaczeniem lub czňŌciowo 
na cele przeznaczenia podstawowego i dopusz-
czalnego, na zasadach okreŌlonych w ustale-
niach szczegółowych. 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne 

§ 7. Ustalenia ogólne obowiņzujņ na terenie 
całego obszaru planu. 

§ 8. Rozszerzenie lub odstňpstwa od przepi-
sów ogólnych zawarte sņ w przepisach szczegó-
łowych. 

§ 9.1. Na obszarze objňtym planem, tereny 
zabudowy letniskowej powinny spełniań wymo-
gi w zakresie obrony cywilnej i ochrony prze-
ciwpożarowej. 

2. Wyklucza siň lokalizacjň funkcji kolizyjnych 
w stosunku do funkcji podstawowej. 

3. Dopuszcza siň możliwoŌń podpiwniczenia 
budynków dla terenów, dla których w ustale-
niach szczegółowych brak zapisów o zakazie.  

4. WysokoŌń obiektów kubaturowych, o któ-
rej mowa w ustaleniach szczegółowych mierzy 
siň od Ōredniego poziomu terenu przed głów-
nym wejŌciem do budynku. 

 

 

§ 10.1. Na obszarze objňtym planem, nie 
ustala siň możliwoŌci przeprowadzania scaleŊ i 
podziałów, w rozumieniu ustawy o gospodarcze 
nieruchomoŌciami. 

2. Przebieg linii rozgraniczajņcych tereny o 
różnym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania 
może byń podstawņ do dokonania podziału nie-
ruchomoŌci. 

§ 11. Ustala siň ochronň warunków życia i 
zdrowia ludzi poprzez:  

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń, mogņcych 
oddziaływań na Ōrodowisko, dla których ist-
nieje obowiņzek sporzņdzenia raportu oddzia-
ływania przedsiňwziňcia na Ōrodowisko, oraz 
dla których obowiņzek taki może byń ustalo-
ny, z wyłņczeniem inwestycji infrastruktury 
technicznej;  

2) zakaz prowadzenia działalnoŌci uciņżliwej w 
obrňbie terenów letniskowych;  

3) zakaz hodowli zwierzņt gospodarskich na 
terenach o przeznaczeniu podstawowym za-
budowa letniskowa;  

4) nakaz selektywnego gromadzenia odpadów 
stałych w ramach obowiņzujņcego systemu 
utrzymania porzņdku i czystoŌci w gminie;  

5) obowiņzek zapewnienia na własnej nieru-
chomoŌci miejsca gromadzenia odpadków 
stałych. 

§ 12. Ustala siň zasady ochrony przed hała-
sem:  

1) dla terenów, dla których przeznaczeniem 
podstawowym jest zabudowa letniskowa ML, 
ustala siň dopuszczalny poziom hałasu w 
Ōrodowisku jak dla terenów przeznaczonych 
na cele rekreacyjno- wypoczynkowe;  

2) dla pozostałych terenów nie okreŌla siň do-
puszczalnego poziomu hałasu w Ōrodowisku. 

§ 13. Ustala siň ochronň istniejņcych walorów 
przyrodniczych poprzez:  

1) nakaz rekompensowania niezbňdnych wyciňń 
drzew i krzewów nowymi nasadzeniami;  

2) zalecenie maksymalnego nasycenia zieleniņ 
nowych terenów przeznaczonych do zabu-
dowy; 

3) utrzymanie naturalnego charakteru zieleni w 
strefie przybrzeżnej wód i w pasie 100m od 
linii brzegowej jeziora;  

4) w ramach zieleni towarzyszņcej zabudowie 
letniskowej, należy ograniczań dobór drzew i 
krzewów dostosowujņc ich skład do lokal-
nych warunków Ōrodowiskowych;  
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5) nakaz pozostawienia 100m pasa od linii brze-

gowej jeziora bez prawa wprowadzania za-
budowy i ogrodzeŊ, za wyjņtkiem urzņdzeŊ 
infrastruktury telekomunikacyjnej. 

§ 14. Ustala siň ochronň wód powierzchnio-
wych poprzez: 

1) nakaz docelowego wyposażenia terenu w 
gminne sieci kanalizacji sanitarnej; 

2) zakaz zrzutów zanieczyszczeŊ do wód i do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwar-
tych kanałów Ōciekowych;  

3) nakaz utwardzania miejsc parkingowych w 
sposób zabezpieczajņcy Ōrodowisko grunto-
wo- wodne przed zanieczyszczeniami;  

4) nakaz zachowania istniejņcych rowów melio-
racyjnych i rowów melioracji szczegółowej, w 
celu zapewnienia właŌciwych warunków od-
bioru wód powierzchniowych, wymagana 
jest ochrona i właŌciwe zabezpieczenie sys-
temu melioracyjnego, a w przypadku jej 
przebudowy zachowanie dotychczasowych 
korzyŌci wynikajņcych z ich funkcjonowania;  

5) zakaz grodzenia nieruchomoŌci przyległych 
do powierzchni wód publicznych tj. rowów 
melioracyjnych w odległoŌci mniejszej niż 
1,5m od linii brzegu rowu, za wyjņtkiem 
urzņdzeŊ infrastruktury telekomunikacyjnej. 

§ 15. Ustala siň ochronň powietrza atmosfe-
rycznego poprzez:  

1) zakaz lokalizowania inwestycji uciņżliwych 
(np. mogņcych emitowań odory, pyły); 

2) dopuszczenie zastosowania nieuciņżliwych 
dla Ōrodowiska odnawialnych źródeł ciepła 
np. pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz 
innych niewňglowych noŌników energii. 

§ 16. Ustala siň ochronň gleby poprzez: 

1) graniczenie urbanizacji przestrzeni zgodnie z 
zasadami inwestowania okreŌlonymi w prze-
pisach szczegółowych. 

§ 17.1. Ustalenia dotyczņce infrastruktury 
technicznej.  

1) ustala siň podstawowy program wyposaże-
nia obszaru, objňtego planem:  

a) zaopatrzenia w energiň elektrycznņ;  

b) zaopatrzenia w wodň;  

c) odprowadzenia Ōcieków sanitarnych,  

d) obsługa w zakresie łņcznoŌci publicznej.  

2) lokalizacja urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej zgodnie z obowiņzujņcymi w tym zakresie 
przepisami; 

3) projektowane sieci uzbrojenia technicznego 
terenu należy prowadziń w obrňbie linii roz-
graniczajņcych dróg/ulic;  

4) dopuszcza siň prowadzenie uzbrojenia tech-
nicznego maksymalnie blisko poza liniami 
rozgraniczajņcymi ulic lub maksymalnie zbli-
żone do granic innych działek w przypadku 
braku możliwoŌci technicznych realizacji 
ustalenia, zawartego w pkt 3;  

5) dopuszcza siň, w uzasadnionych przypad-
kach, możliwoŌń realizacji urzņdzeŊ technicz-
nych, uzbrojenia na terenach innych za zgodņ 
właŌciciela;  

6) wszystkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
zaopatrzenia w wodň, energiň elektrycznņ, 
odprowadzanie Ōcieków oraz lokalizacjň in-
nych urzņdzeŊ technicznych na terenie objň-
tym planem, wymagajņ uzyskania warunków 
technicznych od właŌciwych administratorów 
sieci;  

7) podłņczenia infrastruktury technicznej za-
równo do istniejņcych jak i projektowanych 
sieci, należy uzgodniń z ich administratorami;  

8) opuszcza siň wyposażenie terenów w sieci 
innych zbiorowych mediów infrastruktury 
technicznej oraz urzņdzenia innych mediów 
infrastruktury technicznej o zasiňgu obsługi 
ograniczonym do poszczególnych terenów, 
pod warunkiem zachowania pozostałych 
ustaleŊ niniejszego planu oraz interesów 
osób trzecich. 

2. Ustalone planem zasady uzbrojenia obsza-
ru, obejmujņce ideowe przebiegi sieci infrastruk-
tury technicznej, mogņ podlegań korekcie, uŌci-
Ōleniu i szczegółowemu rozwiniňciu w projek-
tach budowlanych; zmiany przebiegu, także wy-
kraczajņce poza linie rozgraniczajņce dróg/ulic, 
nie stanowiņ odstňpstwa od ustaleŊ planu, jeżeli 
nie naruszajņ struktury rozwiņzaŊ przestrzen-
nych, ustalonych planem. 

§ 18. Ustalenia dotyczņce zasilania w wodň:  

1) ustala siň zorganizowany sposób zaopatrze-
nia w wodň z istniejņcej i projektowanej sieci 
wodociņgowej opartej na ujňciu w Lucieniu;  

2) lokalizacja nowych sieci wodociņgowych 
poza jezdniami i skrzyżowaniami;  

3) dopuszcza siň odstňpstwa od zasady, zawar-
tej w punkcie 2), w przypadkach uzasadnio-
nych technologicznie;  

4) nakaz zaopatrywania sieci wodociņgowych w 
hydranty naziemne do celów przeciwpoża-
rowych;  
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5) ustalenia, dotyczņce zasilania w wodň wy-

znaczonych planem terenów, znajdujņ siň w 
ustaleniach szczegółowych dotyczņcych tego 
terenu. 

§ 19. Ustalenia dotyczņce odprowadzania 
Ōcieków sanitarnych:  

1) ustala siň obowiņzek odprowadzania Ōcieków 
sanitarnych do projektowanej gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji sieci 
utylizacja Ōcieków sanitarnych poprzez gro-
madzenie w zbiornikach szczelnych, bezod-
pływowych i wywóz na oczyszczalniň Ōcie-
ków w Lucieniu;  

2) nakaz likwidacji istniejņcych szczelnych 
zbiorników indywidualnych na Ōcieki – w ciņ-
gu 2 lat od czasu zrealizowania sieci kanaliza-
cyjnej, umożliwiajņcej odbiór Ōcieków z da-
nego terenu;  

3) zakazuje siň odprowadzania Ōcieków do wód 
powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia 
i utrzymywania otwartych kanałów Ōcieko-
wych;. 

§ 20. Ustalenia dotyczņce odprowadzania 
Ōcieków deszczowych:  

1) odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych powierzchniowo do naturalnych od-
biorników wód deszczowych;. 

§ 21. Ustalenia dotyczņce zaopatrzenia w gaz:  

1) dopuszcza siň korzystanie z gazu płynnego; 

§ 22. Ustalenia dotyczņce zaopatrzenia w cie-
pło:  

1) dopuszcza siň korzystanie z paliw gazowych, 
płynnych lub energii elektrycznej jako me-
diów dla celów grzewczych; 

2) dopuszcza siň zastosowanie nieuciņżliwych 
dla Ōrodowiska odnawialnych źródeł ciepła. 

§ 23. Ustalenia dotyczņce gospodarki odpa-
dami:  

1) ustala siň zorganizowany sposób gromadze-
nia i odbioru wytwarzanych odpadów;  

2) obowiņzuje selektywne gromadzenie odpa-
dów w ramach obowiņzujņcego systemu 
utrzymania porzņdku i czystoŌci w gminie w 
oparciu o przyjňty program gospodarki od-
padami, w szczególnoŌci koniecznoŌń za-
pewnienia na własnej nieruchomoŌci miejsca 
gromadzenia odpadów stałych. 

§ 24. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w 
energiň elektrycznņ:  

1) system uzbrojenia elektroenergetycznego dla 
obszaru objňtego planem powinien byń do-

stosowany do docelowego zapotrzebowania 
mocy elektrycznej;  

2) zaopatrzenie obszaru w energiň elektrycznņ, 
niezbňdnņ dla pokrycia wyżej okreŌlonych 
potrzeb, odbywań siň bňdzie poprzez układ 
istniejņcych napowietrznych linii rozdziel-
czych Ōredniego napiňcia 15kV i stacji trans-
formatorowo – rozdzielczych 15/0,4kV; dla 
odbiorców zasilanych niskim napiňciem po-
przez istniejņcņ i projektowanņ sień niskiego 
napiňcia i przyłņcza;  

3) linie kablowe 15kV oraz rozdzielcze linie ka-
blowe niskiego napiňcia, wyprowadzone ze 
stacji 15/04kV, powinny byń układane w ob-
rňbie linii rozgraniczajņcych ulic i innych ciņ-
gów komunikacyjnych; w przypadku braku 
takich możliwoŌci dopuszcza siň prowadzenie 
tych linii maksymalnie blisko poza liniami 
rozgraniczajņcymi ulic i dróg lub w maksy-
malnym zbliżeniu do granic innych działek;  

4) ustala siň maksymalny zasiňg strefy bezpie-
czeŊstwa od napowietrznych linii elektro-
energetycznych 15kV szerokoŌci 13m (po 
6,5m w poziomie, liczņc od osi przebiegu li-
nii), dla którego obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizacji budynków przeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi; 

b) zakaz sadzenia zieleni wysokiej pod liniņ 
elektroenergetycznņ napowietrznņ i w od-
ległoŌciach poziomych mniejszych niż 
10,0m. od osi linii; 

c) w indywidualnych przypadkach lokaliza-
cyjnych dopuszcza siň możliwoŌń zmniej-
szenia zasiňgu tej strefy, po uzgodnieniu 
szczegółowych warunków technicznych z 
zarzņdcņ sieci elektroenergetycznej;  

5) ustalona niniejszym planem, rozbudowa, 
przebudowa poszczególnych elementów 
miejscowej sieci dystrybucyjnej 15kV i ni-
skiego napiňcia powinna byń prowadzona w 
uzgodnieniu z zarzņdcņ (operatorem) tej sieci, 
przy uwzglňdnieniu potrzeb niezbňdnych dla 
poszczególnych etapów zagospodarowania 
obszaru oraz przy dotrzymaniu wymogów 
wynikajņcych z obowiņzujņcej ustawy Prawo 
energetyczne i przepisów zwiņzanych. 

§ 25. Ustalenia w zakresie łņcznoŌci publicz-
nej: 

1) na obszarze objňtym planem dopuszcza siň 
lokalizacjň sieci i urzņdzeŊ telekomunikacyj-
nych zgodnie z obowiņzujņcymi w tym zakre-
sie przepisami; 
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§ 26. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji:  

1) ustala siň system ulic ogólnodostňpnych, 
obsługujņcych obszar planu, w skład które-
go wchodzņ drogi (ulice) klasy: dojazdowa 
okreŌlone rysunkiem planu,  

2) plan wyznacza „tereny ulic (dróg) - KD” z 
podstawowym przeznaczeniem pod utrzy-
manie, modernizacjň i realizacjň dróg (ulic) 
oraz urzņdzeŊ zwiņzanych z ich obsługņ, 
oznaczone na rysunku planu symbolami li-
terowymi 1KD i KD:  

3) plan ustala podział dróg publicznych ze 
wzglňdów funkcjonalnych i technicznych na 
klasy: „D” – dojazdowa, zgodnie z obowiņ-
zujņcymi przepisami; parametry techniczne 
poszczególnych klas dróg (ulic) powinny 
spełniań wymogi okreŌlone obowiņzujņcy-
mi przepisami;  

4) plan ustala na skrzyżowaniach dróg (ulic) 
stosowanie narożnych Ōciňń linii rozgrani-
czajņcych o wielkoŌci w zależnoŌci od klas 
krzyżujņcych siň dróg -ulic, zgodnie z wa-
runkami technicznymi, nie mniejsze jednak 
niż 5m x 5m. W obrňbie trójkņtnego posze-
rzenia pasa drogowego obowiņzuje zacho-
wanie pola widocznoŌci;  

5) w obrňbie linii rozgraniczajņcych ulicy (dro-
gi), plan zakazuje lokalizacji nowych budyn-
ków i nie zwiņzanych z gospodarkņ drogo-
wņ lub potrzebami ruchu drogowego; do-
puszcza siň lokalizacjň zieleni, Ōcieżek rowe-
rowych, urzņdzeŊ komunikacyjnych zwiņza-
nych z obsługņ ruchu, (o ile szerokoŌń w li-
niach rozgraniczajņcych jest wystarczajņca 
do rozplanowania wszystkich elementów 
przekroju poprzecznego zakładanej klasy 
ulicy - drogi), oraz urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej pod warunkiem nienaruszania 
wymagaŊ okreŌlonych w odrňbnych przepi-
sach dotyczņcych dróg publicznych, a także 

uzyskania zgody właŌciwego zarzņdcy dro-
gi;  

6) plan ustala, iż wszystkie ulice (drogi) wy-
szczególnione na rysunku planu i w tabeli 
zarówno w zakresie modernizacji czy reali-
zacji stanowiņ inwestycje celu publicznego, 
za wyjņtkiem dróg wewnňtrznych;  

7) ogrodzenia działek budowlanych i innych 
nieruchomoŌci nie mogņ przekraczań wy-
znaczonych linii rozgraniczajņcych ulic;  

8) plan ustala, iż wszystkie ulice (drogi) wy-
szczególnione na rysunku planu i w tabeli, 
zarówno w zakresie modernizacji czy reali-
zacji stanowiņ inwestycje celu publicznego;  

9) powiņzania komunikacyjne obszaru z ukła-
dem komunikacyjnym zewnňtrznym reali-
zowane bňdņ za poŌrednictwem drogi 1KD i 
dalej układu dróg powiatowych;  

10) plan ustala pełnņ dostňpnoŌń komunikacyj-
nņ do terenów i działek obszaru opracowa-
nia z ulic/ dróg okreŌlonych niniejszym pla-
nem (dojazdowych) przylegajņcych do po-
szczególnych terenów i działek, o ile ustale-
nia niniejszego planu, zawarte w ustale-
niach szczegółowych do komunikacji nie 
stanowiņ inaczej; dopuszcza siň dostňpnoŌń 
komunikacyjnņ do drogi publicznej poprzez 
służebnoŌń gruntowņ – jedynie w tych 
przypadkach, gdy jest ona ustanowiona w 
aktach notarialnych, dotyczņcych nabycia 
nieruchomoŌci;  

11) ustala siň nastňpujņce wskaźniki wyposaże-
nia terenów budowlanych w miejsca posto-
jowe dla samochodów: 

a) w terenach o przeznaczeniu pod zabu-
dowň letniskowņ dla jednego budynku 
maksimum - 3 stanowiska. 

§ 27. Plan ustala dla poszczególnych dróg 
(ulic), oznaczonych symbolami zgodnie z rysun-
kiem planu, nastňpujņce docelowe parametry 
funkcjonalno – techniczne: 

 
Symbol 

drogi (ulicy) 
na planie 

Nazwa drogi (ulicy) 
(charakterystyka przebiegu 
odcinka) rodzaj działania 

Klasa 
drogi, 
ulicy 

SzerokoŌń drogi (ulicy) 
w liniach rozgraniczajņcych 

[m] 

Liczba jezdni/iloŌń 
pasów ruchu 

-min. szer. jezdni [m] 

1 2 3 4 5 

1KD istniejņca ulica dojazdowa o prze-
biegu zgodnie z rys. planu, 

D zgodnie z rys. planu min. 10,0 1/2 - 5,5 

KD projektowana ulica dojazdowa o 
przebiegu zgodnie z rys. planu: 

D 10,0 1/2 - 5,0 
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Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe 

§ 28.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
1 ML, 2ML ustala siň:  

1) przeznaczenie terenu:  

a) podstawowe – zabudowa letniskowa;  

b) uzupełniajņce – zieleŊ uporzņdkowana;  

2) warunki i zasady dotyczņce zagospodarowa-
nia terenu i realizacji zabudowy:  

a) realizacja nowych budynków letnisko-
wych, 

b) wyklucza siň zabudowň mieszkaniowņ 
jedno i wielorodzinnņ, usługowa i produk-
cyjno składowņ oraz wznoszenia obiektów 
gospodarczych, 

c) dopuszcza siň realizacjň zabudowy o funk-
cjach towarzyszņcych jako wbudowane w 
bryłň budynku o funkcji podstawowej 
(np. garaż);  

d) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-
sunku planu,  

e) forma zabudowy letniskowej – wolnosto-
jņca,  

f) wielkoŌń powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie może 
przekroczyń 25% na terenie 1ML; dla tere-
nu 2ML nie ustala siň powierzchni zabu-
dowy ze wzglňdu na mniejsze działki; 

g) wskaźnik intensywnoŌci zabudowy – max. 
0,3; 

h) wysokoŌń zabudowy: dla zabudowy letni-
skowej – do 2 kondygnacji nadziemnych w 
tym poddasze użytkowe; maksymalnie 
5,0m do okapu dachu (nie dotyczy dachów 
lukarn), maksymalnie 11,0m do kalenicy,  

i) kształt dachu – dwu lub wielospadowy w 
układzie kalenicowym równoległym lub 
prostopadłym do frontu działki; kņt nachy-
lenia połaci dachowych od 250 do 450, 

j) zakaz stosowania od strony ulic ogrodzeŊ 
betonowych pełnych, ogrodzenie działki 
od strony dróg dojazdowych ustala siň w 
jednolitym charakterze dla wszystkich 
działek, ażurowe z maksymalnym wyko-
rzystaniem drewna na jego budowň, przy-
najmniej 50%; 

k) zakaz tworzenia przegród utrudniajņcych 
naturalny odpływ wód, 

3) zasad podziału nieruchomoŌci:  

a) adaptuje siň istniejņcy podział nierucho-
moŌci na terenie 2ML,  

b) na terenie 1ML podział wtórny możliwy 
pod warunkiem (alternatywnie): wykorzy-
stania proponowanych na rys. planu gra-
nic działek zachowania: bezpoŌredniego 
dostňpu do drogi publicznej KD, kņta po-
łożenia granic działek 00 lub 900 (z toleran-
cjņ + /- 10%) w stosunku do pierwotnych 
granic działek, minimalnej szerokoŌci fron-
tu działki po podziale – 20m, minimalnej 
powierzchni działki 1500m2;  

c)  warunki, o których mowa w ppkcie a) i b) 
nie muszņ byń spełnione w przypadku do-
konywania podziałów w celu powiňksze-
nia działek sņsiednich;  

4) ustalenia dotyczņce zasad ochrony Ōrodowi-
ska i przyrody:  

a) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 50% na terenie 1ML; 30% na te-
renie 2ML, 

b) zachowanie istniejņcej zieleni wysokiej,  

c) ustala siň dopuszczalny poziom hałasu w 
Ōrodowisku jak dla terenów przeznaczo-
nych pod zabudowň rekreacyjno - wypo-
czynkowņ;  

d) zakaz prowadzenia działalnoŌci uciņżliwej;  

e) całkowity zakaz hodowli zwierzņt gospo-
darskich;  

f) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
niekorzystnie oddziaływań na Ōrodowisko, 
z wyłņczeniem inwestycji infrastruktury 
technicznej.  

5) warunki i zasady, dotyczņce komunikacji i 
infrastruktury technicznej:  

a) wyposażenie terenu docelowo w niezbňd-
ne media infrastruktury technicznej w ra-
mach wiejskich urzņdzeŊ sieciowych,  

b) zaopatrzenie w wodň z wodociņgu istnie-
jņcego i projektowanego w drodze 1KD1/2 
i KD1/2,  

c) odprowadzanie Ōcieków sanitarnych doce-
lowo do sieci kanalizacji sanitarnej; do 
czasu budowy sieci do szczelnych zbiorni-
ków bezodpływowych; 

d) zakaz bezpoŌredniego odprowadzania do 
wód lub do gruntu Ōcieków sanitarnych 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanałów Ōciekowych,  

e) odprowadzanie wód deszczowych (opa-
dowych i roztopowych) powierzchniowo 
do naturalnych odbiorników wód desz-
czowych,  
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f) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci 
elektroenergetycznej dystrybucji energii, z 
istniejņcych i projektowanych stacji trans-
formatorowo –rozdzielczych 15/0,4/0kV,  

g) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych 
punktów grzewczych: dopuszcza siň ko-
rzystanie z paliw gazowych, płynnych lub 
energii elektrycznej jako mediów dla ce-
lów grzewczych; dopuszcza siň zastoso-
wanie nieuciņżliwych dla Ōrodowiska od-
nawialnych źródeł ciepła, 

h) parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieŌciń siň na terenie własnym 
poszczególnych działek, 

i) dojazd do terenu od istniejņcej drogi 
oznaczonej symbolem 1KD1/2 i KD1/2. 

2. Wyznacza siň oznaczone symbolem „3RZ” 
tereny zieleni nieurzņdzonej bez prawa zabudo-
wy, w obrňbie których wystňpuje zieleŊ izolacyj-
na istniejņca, którņ siň adaptuje, ustala siň:  

 

1) przeznaczenie terenu:  

a) podstawowe – różne formy zieleni nie-
urzņdzonej;  

2) wyklucza siň wszelkņ zabudowň za wyjņtkiem 
urzņdzeŊ infrastruktury telekomunikacyjnej, 
grodzenie terenu;  

3) powierzchnia biologicznie czynna 100%. 

Rozdział IV 
Ustalenia końcowe 

§ 29. Ustala siň dla terenów ML stawkň pro-
centowņ służņcņ do rozliczania jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, 
spowodowanego ustaleniem miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w wyso-
koŌci: 1%. 

§ 30. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy. 

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Tomasz B. Lewandowski 
 

 
 
 

 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51317 – Poz. 7246 
 

 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51318 – Poz. 7246 
 

Załņcznik nr 2 
 do uchwały nr 284/XLVIII/2010 

Rady Gminy Gostynin 
z dnia 5 listopada 2010r. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglņdu projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego 
 

Wykaz dotyczy projektu zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrňbie wsi Białe, gm. Gostynin  

dla działek o nr ewid. 153/42, 153/45 ÷ 153/56, przeznaczonego pod zabudowň letniskowņ  
zatwierdzonego uchwałņ nr 131/XVIII/2004 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2004r. 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 108, poz. 2641 z dnia 9 maja 2004r.). 
 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Zgłaszajņcy uwagň TreŌń uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomoŌci 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenie 
projektu planu 
dla nierucho-
moŌci której 

dotyczy uwaga 

Zarzņdzenie Wójta Gminy 
nr .... z dnia .............. 

Rozstrzygniňcie Rady Gminy 
załņcznik do uchwały nr ..... z dnia ...... 

Uwagi 

Nazwisko i 
imiň lub nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

Adres Uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga 
nieuwzglňdniona 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga 
nieuwzglňdniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Uwag  
nie wniesiono 

Uwag 
nie wniesiono 

Uwag  
nie wniesiono 

Uwag  
nie wniesiono 

Uwag  
nie wniesiono 

Uwag  
nie wniesiono 

Uwag  
nie wniesiono 

Uwag  
nie wniesiono 

Uwag 
nie wniesiono 

Uwag 
 nie wniesiono 

Uwag  
nie wniesiono 

Uwag 
 nie wniesiono 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Tomasz B. Lewandowski 

 
 

Załņcznik nr 3 
 do uchwały nr 284/XLVIII/2010 

Rady Gminy Gostynin 
z dnia 5 listopada 2010r. 

 
W sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej,  

które należņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych 

 
Realizujņc ustalenia zawarte w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z dnia 27 marca 2003r. gmina przewiduje nastňpujņce wydatki zwiņzane z realizacjņ infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z zapisami w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w obrňbie wsi Białe, gm. Gostynin dla działek o nr ewid. 153/42, 153/45 ÷ 153/56, przezna-
czonego pod zabudowň letniskowņ (zawarte w Prognozie skutków finansowych uchwalenia „Miejsco-
wego planu...”), które bňdņ realizowane w sposób nastňpujņcy: 

Zadanie 1. – koszty zwiņzane z odpłatnym przejňciem gruntów pod drogi gminne w perspektywie 5 lat, 
szacuje siň na ok. 18.100zł; 

Zadanie 2. - koszty zwiņzane z wykonaniem infrastruktury technicznej w perspektywie 5 lat, szacuje siň 
na ok. 116.800zł. 

W/w wielkoŌci zostanņ uŌciŌlone na etapie sporzņdzania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz 
operatów szacunkowych dotyczņcych wyceny gruntów, celem wykupu przez gminň. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Tomasz B. Lewandowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


