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Załącznik nr 20 
do uchwały nr 423/XLIII/10 

Rady Gminy Słupno 
z dnia 10 listopada 2010r. 

 
Stwierdzenie zgodnoċci „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słupno, obejmującej tereny połoďone w Miszewku Strzałkowskim – dz. nr 23/1, 23/2, Miszewku Stefany 
dz. nr 54/1, Starym Gulczewie – dz. nr 74/8, Liszynie – dz. nr 4, 9/2, 25, 27, 53/7, 75/7, 85/2, Borowiczkach 
Pieĉkach – dz. nr 18/1, 114/6, 114/8, 315/1, 155/7, Cekanowie – dz. nr 193, 194, 207/10, Słupnie – dz. nr 
64/20, 111/55, 111/56, 114/1” z ustaleniami „Zmiany Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Słupno”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póčn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) stwierdza sić: 

§ 1. 

„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, obejmująca tereny po-
łoďone w Miszewku Strzałkowskim – dz. nr 23/1, 23/2, Miszewku Stefany dz. nr 54/1, Starym Gulczewie – 
dz. nr 74/8, Liszynie – dz. nr 4, 9/2, 25, 27, 53/7, 75/7, 85/2, Borowiczkach Pieĉkach – dz. nr 18/1, 114/6, 
114/8, 315/1, 155/7, Cekanowie – dz. nr 193, 194, 207/10, Słupnie – dz. nr 64/20, 111/55, 111/56, 114/1 jest 
zgodna z ustaleniami „Zmiany Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Słupno” uchwalonym przez Radć Gminy w Słupnie uchwałą nr 327/XXXIV/10 z dnia 26 lutego 
2010r. 

Uzasadnienie 

Tereny objćte opracowaniem „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Słupno, połoďone w Miszewku Strzałkowskim – dz. nr 23/1, 23/2, Miszewku Stefany dz. nr 54/1, Starym 
Gulczewie – dz. nr 74/8, Liszynie – dz. nr 4, 9/2, 25, 27, 53/7, 75/7, 85/2, Borowiczkach Pieĉkach – dz. nr 
18/1, 114/6, 114/8, 315/1, 155/7, Cekanowie – dz. nr 193, 194, 207/10, Słupnie – dz. nr 64/20, 111/55, 
111/56, 114/1 zostały okreċlone w „Studium" jako tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowej na 
działce leċnej, mieszkaniowo-usługowej, produkcyjno-usługowej. Zgodnie z zapisem o realizacji polityki 
przestrzennej, dla terenów potencjalnego rozwoju naleďy sporządzić miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego lub ich zmiany. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Elżbieta Kuchta 
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UCHWAŁA Nr 424/XLIII/10 

RADY GMINY SŁUPNO 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno  
obejmującej tereny położone w Barcikowie – dz. nr 29; w Miszewku Strzałkowskim – dz. nr 105;  

w Starym Gulczewie – dz. nr 15/1, 22/6, 42/2; w Mijakowie – dz. nr 42/1, 58, 123, 124. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póčn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z póčn. zm.) oraz uchwały nr 
135/XIV/08, nr 139/XIV/08 Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 29 lutego 2008r. o przystąpieniu do zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Słupno, obejmującego tereny 
połoďone w Barcikowie, Miszewku Strzałkow-
skim, Starym Gulczewie i Mijakowie, zatwier-
dzonego uchwałą nr 262/XXXIII/06 Rady Gminy 
Słupno z dnia 17 marca 2006r., Rada Gminy w 
Słupnie uchwala, co nastćpuje: 
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Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić zmianć miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Słupno, obejmującą tereny połoďone w Barci-
kowie – dz. nr 29; w Miszewku Strzałkowskim – 
dz. nr 105; w Starym Gulczewie – dz. nr 15/1, 
22/6, 42/2; w Mijakowie – dz. nr 42/1, 58, 123, 
124 zwaną dalej „planem”, którego granice 
okreċla rysunek zmiany planu. 

2. Granice planu przedstawione zostały na 
rysunkach zmiany planu, które stanowią załącz-
niki graficzne do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 

1) rysunki zmiany planu stanowiące załączniki 
graficzne od numeru 1 do numeru 8 do ni-
niejszej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie Rady Gminy w Słupnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu pla-
nu, zgłoszonych w czasie wyłoďenia, stano-
wiące załącznik nr 9 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnićcie Rady Gminy w Słupnie o 
sposobie realizacji i zasadach finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, 
stanowiące załącznik nr 10 do niniejszej 
uchwały; 

4) stwierdzenie zgodnoċci ustaleĉ niniejszej 
uchwały ze zmianą Studium Uwarunkowaĉ i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy Słupno uchwalonego uchwałą nr 
327/XXXIV/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 
26 lutego 2010r., stanowiące załącznik nr 11 
do niniejszej uchwały. 

§ 2.1. Zakres planu jest zgodny z wymogami 
zawartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej w dniu 
uchwalenia planu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, przy czym z uwa-
gi na podmiot ustaleĉ planu nie okreċla: 

1) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów górniczych, a takďe naraďonych na nie-
bezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďonych 
osuwaniem sić mas ziemnych, podlegają-
cych specjalnej ochronie ustalonych na pod-
stawie odrćbnych przepisów; 

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

3) granic terenów słuďących organizacji imprez 
masowych. 

§ 3.1. Na rysunku zmiany planu obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 

1) granice obszaru objćtego planem w obrćbie, 
dla którego obowiązują ustalenia; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu oraz róďnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) przeznaczenie terenu - okreċlone symbolem; 

4) linie zabudowy - nieprzekraczalne; 

5) charakterystyczne wymiary; 

6) inne ustalenia i oznaczenia na rysunku planu 
mają charakter informacyjny. 

§ 4.1. Ilekroć w planie jest mowa o: 
1) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-

szą uchwałć Rady Gminy w Słupnie; 

2) planie - naleďy przez to rozumieć plan za-
twierdzony niniejszą uchwałą; 

3) przepisach szczególnych i odrćbnych - nale-
ďy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z 
aktami wykonawczymi, a takďe ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych; 

4) rysunku planu - naleďy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie sytuacyjno – wy-
sokoċciowej w skali 1:1000, 1:2000, stano-
wiące załączniki do uchwały; 

5) terenie – naleďy przez to rozumieć obszar 
planu wydzielony liniami rozgraniczający-
mi, bćdącymi jednoczeċnie granicami ob-
szaru objćtego planem, dla którego okre-
ċlone jest przeznaczenie, warunki i zasady 
zagospodarowania, obsługi w zakresie in-
frastruktury technicznej i komunikacji, ozna-
czony symbolem przeznaczenia; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznacze-
nie terenu pod funkcjć, których udział w za-
gospodarowaniu i zabudowie jest przewa-
ďający (stanowi wićcej niď 50% powierzchni 
terenu); 

7) liniach rozgraniczających – naleďy przez to 
rozumieć linie rozgraniczające tereny o róď-
nym przeznaczeniu lub róďnych warunkach 
zabudowy terenu; 

8) linii zabudowy nieprzekraczalnej - naleďy 
przez to rozumieć linić, w której moďe być 
umieszczona ċciana budynku lub fragment 
ċciany budynku, bez jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczającej drogi lub w kie-
runku innego elementu zagospodarowania, 
wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 (okre-
ċlanie i obliczanie wskačników powierzch-
niowych i kubaturowych); 

9) powierzchni biologicznie czynnej – naleďy 
przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro-
ċlinnoċcią oraz wodć powierzchniową na 
działce budowlanej, a takďe 50% sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłoďu zapewniającym ich naturalną we-
getacjć, o powierzchni nie mniejszej niď 
10m² stosownie do przepisów szczegól-
nych; 
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10) terenie zabudowy mieszkaniowej - naleďy 

przez to rozumieć teren przewidziany pod 
zabudowć jednorodzinną, wolnostojącą lub 
bličniaczą; 

11) terenie zabudowy usługowo – mieszkanio-
wej - naleďy przez to rozumieć teren przewi-
dziany pod zabudowć usługową z wbudo-
waną lub dobudowaną funkcją mieszka-
niową, funkcja usługowa nie moďe powo-
dować przekroczenia standardów jakoċci 
ċrodowiska przyrodniczego poza terenem, 
do którego prowadzący działalnoċć usłu-
gową ma tytuł prawny; 

12) terenie zabudowy produkcyjno-usługowej - 
naleďy przez to rozumieć teren przewidziany 
pod zabudowć wraz ze zlokalizowaną w niej 
funkcją produkcyjno-usługową, której uciąď-
liwoċć nie moďe powodować przekroczenia 
standardów jakoċci ċrodowiska przyrodni-
czego poza terenem, do którego prowadzą-
cy działalnoċć ma tytuł prawny; 

13) terenie zabudowy usługowo - produkcyjnej - 
naleďy przez to rozumieć teren przewidziany 
pod zabudowć wraz ze zlokalizowaną w niej 
funkcją usługowo-produkcyjną, której uciąď-
liwoċć nie moďe powodować przekroczenia 
standardów jakoċci ċrodowiska przyrodni-
czego poza terenem, do którego prowadzą-
cy działalnoċć usługową ma tytuł prawny; 

14) maksymalnej wysokoċci zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć wysokoċć liczoną od ist-
niejącego poziomu terenu do najwyďej po-
łoďonej krawćdzi dachu (kalenicy); 

15) strefa bezpieczeĉstwa - naleďy przez to ro-
zumieć strefć ograniczonego inwestowania, 
z ustaleniami zgodnie z przepisami odrćb-
nymi. 

2. Pojćcia i okreċlenia uďyte w uchwale, a wy-
ďej nie zdefiniowane, naleďy rozumieć zgodnie z 
ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 5. Przeznaczenie terenów: 

1. Ustala sić linie rozgraniczające tereny o róď-
nym przeznaczeniu i róďnych warunkach za-
budowy. 

2. W zmianie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ustala sić nastćpują-
ce przeznaczenie terenów: 

1) teren zabudowy produkcyjno-usługowej: 
połoďony w Starym Gulczewie – działka  
nr ew. 42/2, oznaczony symbolem P/U na 
rysunku planu bćdącym załącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały; 

2) teren zabudowy usługowo – produkcyjnej: 
połoďony w Mijakowie – działka nr ew.58, 
oznaczony symbolem U/P na rysunku pla-
nu bćdącym załącznikiem nr 2 do niniej-
szej uchwały; 

3) teren zabudowy usługowo – mieszkanio-
wej oznaczony symbolem U/MN na rysun-
ku planu połoďony: 

- w Starym Gulczewie – działka nr ew. 
22/6, bćdącym załącznikiem graficznym 
nr 3 do niniejszej uchwały; 

- w Miszewku Strzałkowskim – działka  
nr ew. 105, bćdącym załącznikiem gra-
ficznym nr 4 do niniejszej uchwały; 

4) teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony 
symbolem MN na rysunku planu połoďo-
ny: 

- w Starym Gulczewie – działka nr ew. 
15/1, bćdącym załącznikiem graficznym 
nr 5 do niniejszej uchwały; 

- w Barcikowie – działka nr ew. 29, bćdą-
cym załącznikiem graficznym nr 6 do 
niniejszej uchwały; 

- w Mijakowie – działka nr ew. 42/1, bć-
dącym załącznikiem graficznym załącz-
nik nr 7 do niniejszej uchwały; 

- w Mijakowie – działki nr ew. 123, 124, 
bćdącym załącznikiem graficznym za-
łącznik nr 8 do niniejszej uchwały; 

5) tereny dróg publicznych oraz ich posze-
rzenia, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami: R KD GP – rezerwa pasa terenu 
dla planowego nowego przebiegu drogi 
głównej krajowej nr 62; KD Z – poszerze-
nia ulic zbiorczych, KD L – poszerzenie ulic 
lokalnych, KD D – ulice dojazdowe i ich 
poszerzenia; 

6) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem KPJ; 

7) teren zieleni nieurządzonej - oznaczony 
symbolem Z na rysunku planu połoďony 
na działce nr 42/1 w Mijakowie. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, ogólne warunki zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich uďytko-
waniu 

1. Ustala sić ochronć i kształtowanie ładu prze-
strzennego: 

1) w zakresie kompozycji funkcjonalno - 
przestrzennej poprzez: 

a) rozwój zabudowy o funkcjach wymie-
nionych w § 5.2, 

b) rozbudowć układu dróg publicznych i 
ciągów pieszo-jezdnych; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) ustala sić nakaz lokalizowania zabudo-

wy zgodnie z nieprzekraczalnymi linia-
mi zabudowy, oznaczonymi na rysun-
kach planu oraz stosowania minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej; 
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b) zachowanie parametrów zabudowy, 
podanych w ustaleniach szczegóło-
wych dla terenów: maksymalna inten-
sywnoċć i wysokoċć zabudowy; 

c) stosowanie dachów o geometrii okre-
ċlonej w ustaleniach szczegółowych dla 
terenów; 

d) zaleca sić stosowanie kolorystyki da-
chów w odcieniach kolorów ceglaste-
go, brązowego i grafitowego; 

3) w zakresie zagospodarowania terenu po-
przez: 

a) kształtowanie powierzchni działek w 
sposób niezakłócający warunki grun-
towo – wodne sąsiednich działek; 

b) ogrodzenia od strony terenu przezna-
czonego pod drogi publiczne oznaczo-
nych symbolami RKDGP, KDL, KDD, 
powinny być sytuowane w liniach roz-
graniczających tych dróg, z tym, ďe do-
puszcza sić ich miejscowe wycofanie w 
miejscach usytuowania bram wjazdo-
wych; 

c) ogrodzenia od terenów wewnćtrznych 
powinny nie przekraczać wysokoċci 
1,8m od poziomu terenu. 

2. Na wszystkich terenach, niezaleďnie od ich 
przeznaczenia, ustala sić nakaz dostosowania 
projektowanych elementów zagospodarowa-
nia – jakoċcią i charakterem - do pełnionego 
przeznaczenia terenu, krajobrazu i architektu-
ry istniejącego otoczenia. 

3. Podział nieruchomoċci i sposób zagospoda-
rowania nie moďe ograniczać zgodnego z 
prawem dysponowania sąsiednimi posesja-
mi. 

4. Dla strefy bezpieczeĉstwa ropociągu nafto-
wego wskazanego na rysunku planu obowią-
zują ustalenia zgodnie z przepisami odrćb-
nymi. 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ċro-
dowiska i przyrody 

1. Dla obszarów, o których mowa w § 5.2, ppkt 
1), 2), 3) i 4) ustala sić nastćpujące warunki i 
wymagania w zakresie ochrony ċrodowiska i 
przyrody: 

1) pozostawienie powierzchni biologicznie 
czynnej w terenach inwestowanych wyra-
ďonej stosunkiem % do powierzchni dział-
ki: teren P/U - min. 20% teren U/P - min. 
20% teren U/MN - min. 30% teren MN - 
min. 40% 

2) na wszystkich terenach objćtych planem 
obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich 
działaĉ mogących powodować: 

- przekroczenie wartoċci odniesienia 
substancji w powietrzu, 

- degradacjć gleb i zieleni, 

- wprowadzenie nieoczyszczonych ċcie-
ków do wód, 

- dopuszczalny poziom hałasu na tere-
nach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN nie moďe przekroczyć 
dopuszczalnego poziomu hałasu okre-
ċlonego odrćbnymi przepisami dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej; 

3) ustala sić, ďe wszelkie oddziaływania wy-
nikające z prowadzonej działalnoċci pro-
dukcyjno-usługowej, usługowo - produk-
cyjnej i usługowej, nie mogą powodować 
przekroczenia standardów jakoċci ċrodo-
wiska przyrodniczego poza terenem, do 
którego prowadzący działalnoċć ma tytuł 
prawny; 

4) przy realizacji inwestycji produkcyjnych i 
usługowych nakazuje sić stosowanie naj-
lepsze dostćpne techniki z zakresu ochro-
ny ċrodowiska w rozumieniu przepisów 
odrćbnych; 

5) nakazuje przed rozpoczćciem inwestycji 
przeniesienie powierzchniowej warstwy 
ziemi (humusu) na tereny czynne biolo-
gicznie; 

6) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem 
proekologicznych noċników energii: gaz, 
energia elektryczna, olej opałowy, eko-
groszek lub inne o niskiej zawartoċci siar-
ki, odnawialne čródła energii; 

7) obowiązuje ochrona zieleni z konieczno-
ċcią jej sukcesywnego uzupełniania; 

8) dla terenów połoďonych w sąsiedztwie 
rzeki Słupianki oraz rowów melioracyj-
nych naleďy uwzglćdnić warunki zagospo-
darowania tych działek zgodnie z przepi-
sami ustawy Prawo Wodne. 

2. W terenie objćtym zmianą planu nie wystć-
pują warunki do tworzenia sić zagroďeĉ zwią-
zanych z osuwaniem sić mas ziemnych i za-
groďenia powodziowego. 

§ 8. Ustala sić zasady kształtowania prze-
strzeni publicznych: 

1. Ustala sić, ďe przestrzenią publiczną na ob-
szarze planu są tereny dróg publicznych 
oznaczone symbolami RKDGP, KDZ, KDD 
oraz tereny ciągów pieszo – jezdnych ozna-
czone symbolem KPJ. 

2. W obrćbie terenów wymienionych w ust. 1 
ustala sić dostosowanie przestrzeni publicz-
nych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
poprzez obniďenie do poziomu jezdni kra-
wćďnika w miejscach przejċć dla pieszych w 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 218 – 52223 – Poz. 7452 
 

sposób umoďliwiający zjazd i wjazd osobie 
poruszającej sić na wózku inwalidzkim. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 9.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem P/U wymienionego w § 5.2. 
ppkt obowiązują zasady i warunki zagospoda-
rowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoċci 
20,0m od linii rozgraniczającej ulicy głównej 
ruchu przyspieszonego R KD GP (rezerwa 
pod nowy przebieg drogi krajowej Nr 62) 
oraz w odległoċci 10,0m od linii rozgranicza-
jącej ulicy zbiorczej (droga powiatowa nr 
2901W), wyznaczone na rysunku planu; 

2) usytuowanie ogrodzenia w linii rozgranicza-
jącej ulicy głównej i ulicy zbiorczej; 

3) przeznaczenie podstawowe - zabudowa na 
potrzeby funkcji produkcyjno-usługowej, te-
ren przeznaczony jest do realizacji projekto-
wanej zabudowy na potrzeby funkcji produk-
cyjno-usługowej z dojazdami, dojċciami, in-
frastrukturą techniczną i zielenią; 

4) ustala sić, ďe wszelkie ponadnormatywne 
oddziaływanie wynikające z prowadzonej 
działalnoċci winno zamykać sić w granicach 
terenu, dla którego inwestor posiada tytuł 
prawny; 

5) kształtowanie gabarytów zabudowy w spo-
sób nie zakłócający harmonii krajobrazu, a w 
szczególnoċci ograniczenie wysokoċci obiek-
tów do 15m; 

6) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe, o nachyleniu połaci od 10° do 45°; 

7) powierzchnia zabudowy i utwardzona nie 
moďe przekraczać 80% ogólnej powierzchni 
działki; 

8) na terenie działki naleďy zapewnić miejsca 
postojowe dla korzystających z usług; 

9) obsługa komunikacyjna terenu – z ulicy 
zbiorczej poprzez zjazd; 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U/P wymienionego w § 5.2. ppkt 2) 
obowiązują zasady i warunki zagospodarowa-
nia: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowo-produkcyjna, której uciąďliwoċć nie 
moďe powodować przekroczenia standardów 
jakoċci ċrodowiska przyrodniczego poza te-
renem, do którego prowadzący działalnoċć 
usługową ma tytuł prawny; 

2) stosowanie rozwiązaĉ architektonicznych 
nawiązujących do tradycyjnej, regionalnej 
zabudowy, sprzyjających poprawie walorów 
estetycznych i krajobrazowych; 

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe, o nachyleniu połaci od 10° do 
45°,ograniczenie wysokoċci obiektów do 
15m; 

4) powierzchnia zabudowy i utwardzona nie 
moďe przekraczać 80% powierzchni działki; 

5) na terenie działki naleďy zapewnić miejsca 
postojowe dla korzystających z usług; 

6) dostćp do drogi publicznej (ulica zbiorcza – 
droga powiatowa nr 2941W) po ustanowie-
niu odpowiednich słuďebnoċci drogowych), 

7) dla terenu działki nr 58 połoďonej w Mijako-
wie przed realizacją inwestycji lub podziału 
na działki budowlane właċciciel/inwestor zo-
bowiązany jest przebudować urządzenie me-
lioracyjne lub zlikwidować sieć drenarską; 
projekt przebudowy lub likwidacji sieci naleďy 
uzgodnić w Wojewódzkim Zarządzie Meliora-
cji i Urządzeĉ Wodnych w Warszawie - Od-
dział w Płocku oraz uzyskać pozwolenie wod-
no-prawne na przebudowć lub likwidacjć sie-
ci drenarskiej. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem U/MN wymienionego w § 5.2  
ppkt 3) obowiązują zasady i warunki zagospoda-
rowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone 
na rysunku planu; 

2) przeznaczenie podstawowe – zabudowa na 
potrzeby funkcji usługowej i mieszkaniowej 
realizowane w obiektach wolnostojących lub 
zblokowanych; funkcja usługowa nie moďe 
powodować przekraczania norm dopuszczal-
nych stćďeĉ dla emitowanych zanieczyszczeĉ 
w rozumieniu aktualnie obowiązujących 
przepisów; 

3) przeznaczenie uzupełniające – budynki go-
spodarcze i garaďe realizowane dla potrzeb 
obsługi funkcji podstawowej, dopuszcza sić 
sytuowanie budynków przy granicy działki; 

4) wysokoċć kalenicy budynków (mierzona od 
ċredniego poziomu terenu przed głównym 
wejċciem do budynku) wynosić bćdzie mak-
symalnie 12,0m; 

5) dachy budynków wielospadowe, w tym dwu-
spadowe, o nachyleniu połaci od 25° do 45°; 

6) powierzchnia zabudowy i utwardzona nie 
moďe przekraczać 70% powierzchni ogólnej 
działki; 

7) obsługa komunikacyjna terenów – z dróg 
powiatowych nr 2940W i 2901W o szeroko-
ċciach w liniach rozgraniczających 20,0m; 

8) na terenie działki naleďy zapewnić miejsca 
postojowe pojazdów dla korzystających z 
usług; 
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9) dla terenu działki nr 105 połoďonej w Mi-

szewku Strzałkowskim przed realizacją inwe-
stycji lub podziału na działki budowlane wła-
ċciciel/inwestor zobowiązany jest przebudo-
wać urządzenie melioracyjne lub zlikwidować 
sieć drenarską; projekt przebudowy lub li-
kwidacji sieci naleďy uzgodnić w Wojewódz-
kim Zarządzie Melioracji i Urządzeĉ Wodnych 
w Warszawie - Oddział w Płocku oraz uzyskać 
pozwolenie wodno-prawne na przebudowć 
lub likwidacjć sieci drenarskiej. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem MN wymienionego w § 5.2 ppkt 3) 
obowiązują zasady i warunki zagospodarowa-
nia: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone 
na rysunkach planu; 

2) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna realizowana w 
formie budynków wolnostojących lub blič-
niaczych; 

3) przeznaczenie uzupełniające – budynki go-
spodarcze i garaďe realizowane dla potrzeb 
obsługi funkcji podstawowej, dopuszcza sić 
sytuowanie ich przy granicy działki; 

4) wysokoċć kalenicy budynków (mierzona od 
ċredniego poziomu terenu przed głównym 
wejċciem do budynku) wynosić bćdzie mak-
symalnie 10,0m; 

5) dachy budynków wielospadowe lub dwu-
spadowe o kącie nachylenia od 25° do 45°; 
poza zespołem osiedli mieszkaniowych do-
puszcza sić stosowanie indywidualnych roz-
wiązaĉ dachów z zachowaniem harmonii z 
otoczeniem; 

6) powierzchnia zabudowy i utwardzona nie 
moďe przekraczać 60% powierzchni ogólnej 
działki; 

7) obsługa komunikacyjna terenu – z istnieją-
cych dróg publicznych - ulicy lokalnej o sze-
rokoċciach w liniach rozgraniczających 
15,0m, drogi powiatowej nr 2958W o szero-
koċciach w liniach rozgraniczających 20,0m 
lub poprzez ciągi pieszo – jezdne o szerokoċci 
8,0m, 

8) dla terenu działki nr 29 połoďonej w Barciko-
wie przed realizacją inwestycji lub podziału 
na działki budowlane właċciciel/inwestor zo-
bowiązany jest przebudować urządzenie me-
lioracyjne lub zlikwidować sieć drenarską; 
projekt przebudowy lub likwidacji sieci naleďy 
uzgodnić w Wojewódzkim Zarządzie Meliora-
cji i Urządzeĉ Wodnych w Warszawie - Od-
dział w Płocku oraz uzyskać pozwolenie wod-
no-prawne na przebudowć lub likwidacjć sie-
ci drenarskiej. 

5. Dla terenów komunikacji wymienionych w 
§ 5.2 ppkt 5) i 6) obowiązują zasady i warunki 
zagospodarowania: 

1) teren przeznaczony pod poszerzenie ulicy 
głównej (droga krajowa nr 62) KDG do szero-
koċci w liniach rozgraniczających 45,0m; 

2) tereny przeznaczone pod poszerzenie dróg 
powiatowych do szerokoċci 20,0m w liniach 
rozgraniczających; 

3) tereny przeznaczone pod poszerzenie istnie-
jących dróg publicznych gminnych (ulic lo-
kalnych) do szerokoċci 15,0m, 12,0m i 10,0m 
oraz drogi publiczne (projektowane ulice do-
jazdowe) o szerokoċci w liniach rozgranicza-
jących od 10,0m do15,0m; 

4) dopuszcza obsługć komunikacyjną poprzez 
ciągi pieszo-jezdne wymienione w § 5.2  
ppkt 6) o szerokoċci 8,0m w liniach rozgrani-
czających; 

6. Dopuszcza sić lokalizacjć sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających ist-
niejących i projektowanych odcinków dróg 
(ulic) oraz ciągów pieszo – jezdnych. 

7. Dla terenu zieleni nieurządzonej oznaczonego 
na rysunku planu symbolem Z wymienione-
go w § 5.2 ppkt 7) obowiązują zasady i wa-
runki zagospodarowania: 

1) tereny przeznacza sić pod zieleĉ niską i wy-
soką; 

2) zakaz wszelkiej zabudowy. 

§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych za-
sad i warunków podziału nieruchomoċci 

1. Dla obszarów, o których mowa w § 5.2 ppkt 
1), 2), 3), 4) ustala sić nastćpujące szczegó-
łowe zasady i warunki podziału nieruchomo-
ċci oraz scalenia działek: 

1) w terenach dopuszcza sić wydzielenie 
działek przeznaczonych pod realizacjć 
dróg publicznych i ciągów pieszo – jezd-
nych, z trójkątem poszerzenia pasa dro-
gowego w obrćbie skrzyďowania z droga-
mi publicznymi i wzajemnie ze sobą o 
długoċciach boków trójkąta równoległych 
do osi jezdni, równych co najmniej 5,0m, a 
w przypadku wydzielania drogi wewnćtrz-
nej bez przejazdu („ċlepej”) dłuďszej niď 
6,0m naleďy ją zakoĉczyć placykiem do 
zawracania o wymiarach minimum 
12,50m x 12,50m; 

2) wydzielenie działek budowlanych z nieru-
chomoċci dopuszczalne jedynie po 
uprzednim wydzieleniu, w obrćbie nieru-
chomoċci podlegającej podziałowi, działek 
pod drogi publiczne projektowane niniej-
szym planem, a takďe działek pod posze-
rzenia istniejących dróg publicznych – 
zgodnie z rysunkami planu; 
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3) w wyniku podziału terenu na działki bu-
dowlane na terenach MN minimalna po-
wierzchnia działki winna wynosić 600m2 
dla terenów skanalizowanych, 1200m2 dla 
terenów nieskanalizowanych; na terenach 
U/MN – 1500m2, na terenach P/U i U/P- 
2000m2; 

4) zakazuje sić wydzielania działek, którym 
nie zapewniono bezpoċredniego dostćpu 
do drogi publicznej lub wewnćtrznej lub 
teď dla których nie ustanowiono odpo-
wiednich słuďebnoċci drogowych, za wy-
jątkiem sytuacji, kiedy wydzielenie działki 
słuďy powićkszeniu innej działki posiada-
jącej juď zapewniony dostćp do drogi pu-
blicznej lub wewnćtrznej. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej i komunikacji 

§ 11.1. Dla terenów, o których mowa w § 5 
pkt 2, ppkt 1), 2), 3) i 4) ustala sić nastćpujące 
warunki i wymagania w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji: 

1) w oparciu o istniejącą sieć wodociągową 
ustala sić docelowe wyposaďenie terenów 
w wodć dla potrzeb bytowo - gospodar-
czych i przeciwpoďarowych; 

2) ċcieki sanitarne odprowadzane do kanaliza-
cji zbiorczej z oczyszczalnią ċcieków w 
Słupnie, dopuszcza sić dla działek objćtych 
docelowym zorganizowanym systemem 
odprowadzania ċcieków, odprowadzanie 
ċcieków do szczelnych zbiorników bezod-
pływowych z okresowym wywozem do 
oczyszczalni ċcieków; 

3) ċcieki produkcyjne przed odprowadzeniem 
do kanalizacji winny być podczyszczone; 

4) zaopatrzenie w ciepło w systemie indywi-
dualnych i lokalnych čródeł ciepła z wyko-
rzystaniem proekologicznych noċników 
energii; 

5) zasilanie w gaz przewodowy przez rozbu-
dowć istniejącej sieci z zachowaniem prze-
pisów odrćbnych, na warunkach okreċlo-
nych w planie energetycznym gminy; 

6) gospodarka odpadami - na terenie kaďdej 
działki naleďy zapewnić pojemniki na odpa-
dy stałe z zachowaniem selektywnej zbiórki, 

zgodnie z gminnym planem gospodarki od-
padami; 

7) wody opadowe naleďy zagospodarować 
powierzchniowo lub przez infiltracjć; 

8) zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej na warunkach tech-
nicznych ustalonych przez zarządcć sieci; 

9) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w 
liniach rozgraniczających istniejących i pro-
jektowanych dróg publicznych za zgodą za-
rządcy drogi; 

10) przebieg oraz klasyfikacja dróg publicznych 
okreċlają załączniki graficzne od nr 1 do nr 8 
do niniejszej uchwały. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące sposobów i terminów  

tymczasowego zagospodarowania, urządzenia 

i użytkowania terenu 

§ 12.1. Dla terenów, o których mowa w § 5.2 
ustala sić zasady tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uďytkowania terenu: 
1) Do czasu zagospodarowania terenów zgod-

nie z ich przeznaczeniem w planie, tereny 
mogą być zagospodarowywane i wykorzy-
stywane w sposób dotychczasowy. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące stawki procentowej  
służącej naliczeniu opłaty tytułu wzrostu  
wartości nieruchomości spowodowanego 

uchwaleniem planu. 

§ 13.1. Ustala sić stawkć procentową słuďącą 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu nieruchomoċci 
spowodowanego uchwaleniem niniejszego pla-
nu w wysokoċci 20%. 

Rozdział 6 
Przepisy końcowe 

§ 14.1. W granicach terenów objćtych niniej-
szą zmianą planu traci moc „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Słup-
no” zatwierdzony uchwałą nr 262/XXXIII/06 Ra-
dy Gminy w Słupnie z dnia 17 marca 2006r. 

§ 15.1. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Słupno. 

2. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

3. Uchwała podlega publikacji na stronie in-
ternetowej gminy Słupno. 

 
Przewodniczący: 
Elżbieta Kuchta 
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Załącznik nr 9 
do uchwały nr 424/XLIII/10 

Rady Gminy Słupno 
z dnia 10 listopada 2010r. 

 
Wykaz uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłoďenia projektu  
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Słupno 

 
Lp. Data 

wpłynićcia 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenia  
nieruchomoċci, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium 
dla nieruchomoċci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnićcia wójta, burmistrza  
albo prezydenta miasta w sprawie 

rozstrzygnićcia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy 
załącznik do uchwały 

nr…………….  
z dnia ……......……... 

Uwagi 

uwaga  
uwzglćdniona 

uwaga  
nieuwzglćdniona 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   Nie wniesiono uwag        

 
Do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, obejmującej tere-
ny połoďone w Barcikowie – dz. nr 29, Miszewku Strzałkowskim – dz. nr 105, Starym Gulczewie – dz. nr 15/1, 
22/6, 42/2, Mijakowie – dz. nr 42/1, 58, 123, 124 w terminie przewidzianym zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) nie 
złoďono ďadnych uwag i w związku z tym nie zachodzi potrzeba rozstrzygania o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
 

Załącznik nr 10 
do uchwały nr 424/XLIII/10 

Rady Gminy Słupno 
z dnia 10 listopada 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do 
zadaĉ własnych gminy, zapisanych w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Słupno, obejmującej tereny połoďone w Barcikowie – dz. nr 29, Miszewku Strzałkowskim – dz. nr 105, Starym 
Gulczewie – dz. nr 15/1, 22/6, 42/2, Mijakowie – dz. nr 42/1, 58, 123, 124 

 
Do zadaĉ własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z w/w planu naleďy budowa 

sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oċwietlenia ulic, budowa 
drogi. Sposób realizacji przedmiotowych inwestycji - budďet gminy. Lata realizacji 2010 - 2020. 
 
 

Załącznik nr 11 
do uchwały nr 424/XLIII/10 

Rady Gminy Słupno 
z dnia 10 listopada 2010r. 

 
Stwierdzenie zgodnoċci „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, 
obejmującej tereny połoďone w Barcikowie – dz. nr 29, Miszewku Strzałkowskim – dz. nr 105, Starym Gulcze-
wie – dz. nr 15/1, 22/6, 42/2, Mijakowie – dz. nr 42/1, 58, 123, 124” z ustaleniami „Zmiany Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-

nolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póčn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) stwierdza sić: 

§ 1. 
„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, obejmująca tereny połoďone 
w Barcikowie – dz. nr 29, Miszewku Strzałkowskim – dz. nr 105, Starym Gulczewie – dz. nr 15/1, 22/6, 42/2, 
Mijakowie – dz. nr 42/1, 58, 123, 124 jest zgodna z ustaleniami „Zmiany Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno" uchwalonej przez Radć Gminy w Słupnie uchwałą nr 
327/XXXIV/10 z dnia 26 lutego 2010r. 

Uzasadnienie 
Tereny objćte opracowaniem „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, 
połoďone w Barcikowie – dz. nr 29, Miszewku Strzałkowskim – dz. nr 105, Starym Gulczewie – dz. nr 15/1, 22/6, 
42/2, Mijakowie – dz. nr 42/1, 58, 123, 124 zostały okreċlone w „Studium” jako tereny zabudowy mieszkanio-
wej, usługowo-mieszkaniowej, produkcyjno-usługowej, usługowo-produkcyjnej. Zgodnie z zapisem o realiza-
cji polityki przestrzennej, dla terenów potencjalnego rozwoju naleďy sporządzić miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego lub ich zmiany. 
 


