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UCHWAŁA Nr LVI/423/10 

RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE 

z dnia 30 wrzeŌnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wyszkowa dla obszaru „Na Skarpie”. 

Działajņc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 
2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 
2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 
poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 i 
art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz.1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 
123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz.1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804) Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, 
co nastňpuje: 

§ 1. 

1. Zgodnie z uchwałņ nr XXX/216/2008 Rady 
Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 
2008r. w sprawie przystņpienia do sporzņ-
dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Wyszkowa dla ob-
szaru „Na Skarpie”, po stwierdzeniu zgodno-
Ōci ze Studium uwarunkowaŊ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Wy-
szków przyjňtego uchwałņ Rady Miejskiej 
Wyszkowie nr XVII/103/2007 z dnia 29 listo-
pada 2007r. oraz uchwałņ Rady Miejskiej w 
Wyszkowie nr XXI/149/2008 z dnia 27 marca 
2008r., uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Wyszkowa 
dla obszaru „Na Skarpie”. 

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego sņ tereny o funkcji 
mieszkaniowo-usługowej, usługowo - miesz-
kaniowej oraz tereny zieleni urzņdzonej, zie-
leni krajobrazowo - ekologicznej wraz z infra-
strukturņ technicznņ i komunikacyjnņ. 

3. Obszar planu obejmuje tereny połoŐone w 
gminie Wyszków o powierzchni ok. 61ha, któ-
rego granice wyznaczajņ: 

- od północnego - zachodu: południowo- 
wschodnia granica działki nr 4363/2 
(ul. Białostocka), 

- od południowego - wschodu: południowo 
- zachodnia granica działki 4646/23, 

- od zachodu: południowo - zachodnia gra-
nica działki 4616/2, do południowo - za-
chodniej granicy działki 4437 oraz połu-
dniowa granica działki 4435. 

4. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku 
planu w skali 1:1000 stanowiņcym załņcznik 
nr 1. 

5. Załņcznikami do uchwały sņ: 

1) rysunek miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wraz z wyrysem 
ze Studium uwarunkowaŊ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Wyszków, stanowiņcy załņcznik nr 1; 

2) rozstrzygniňcia w sprawie sposobu reali-
zacji oraz zasad finansowania inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, stano-
wiņce załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcia w sprawie uwag wniesio-
nych do projektu planu, stanowiņce za-
łņcznik nr 3. 

§ 2. 

WyjaŌnienie pojňń uŐytych w niniejszym planie: 

1. nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, któ-
rych nie naleŐy przekraczań przy lokalizacji 
Ōcian budynków. Linia nie dotyczy: balko-
nów, wykuszy, loggii, gzymsów, zadaszeŊ 
nad wejŌciami, przedsionków, schodów ze-
wnňtrznych, pochylni, tarasów, czňŌci pod-
ziemnych obiektów budowlanych, które 
mogņ przekraczań liniň zabudowy o mak-
symalnie 1,3m oraz okapów, podokienni-
ków, ryzalitów, które mogņ przekraczań liniň 
zabudowy o maksymalnie 0,8m, o ile usta-
lenia planu nie stanowiņ inaczej; linie nie 
dotyczņ obiektów małej architektury oraz 
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miejsc do czasowego gromadzenia odpa-
dów stałych (zadaszonych osłon); 

2. działka budowlana - działka budowlana w 
rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, tj. nierucho-
moŌń gruntowa lub działka gruntu, w tym, 
zabudowana, której wielkoŌń, cechy geome-
tryczne, dostňp do drogi publicznej oraz 
wyposaŐenie w urzņdzenia infrastruktury 
technicznej spełniajņ wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikajņcych z od-
rňbnych przepisów i aktów prawa miejsco-
wego; 

3. obiekt o cechach zabytku - budynek lub 
budowla, dawna lub współczesna, majņca 
w całoŌci lub w czňŌci znaczenie dla dzie-
dzictwa lub rozwoju kulturalnego ze wzglň-
du na swņ wartoŌń historycznņ, architekto-
nicznņ, naukowņ, artystycznņ lub tradycjň 
miejscowņ; 

4. nieruchomoŌń - naleŐy przez to rozumień 
czňŌci powierzchni ziemskiej, stanowiņce 
odrňbny przedmiot własnoŌci, jak równieŐ 
budynki trwale z gruntem zwiņzane lub czň-
Ōci takich budynków, jeŐeli na mocy przepi-
sów szczególnych stanowiņ odrňbny od 
gruntu przedmiot własnoŌci; 

5. noŌnik reklamowy - naleŐy przez to rozu-
mień obiekt składajņcy siň z konstrukcji no-
Ōnej oraz stałej lub zmiennej płaszczyzny 
ekspozycyjnej – oŌwietlonej, nieoŌwietlonej 
lub podŌwietlonej, który przeznaczony jest 
do prezentacji reklam; 

6. reklama - naleŐy przez to rozumień grafikň 
na materialnym podłoŐu, umieszczanņ na 
Ōcianach budynków lub nieaŐurowych czň-
Ōciach ogrodzeŊ tj. bez wolnostojņcej kon-
strukcji noŌnej; 

7. reklama podŌwietlana – naleŐy przez to 
rozumień reklamň, o jakiej mowa w § 11, 
czytelnņ w nocy poprzez podŌwietlenie wła-
snym zewnňtrznym Ŏródłem Ōwiatła; 

8. reklama Ōwietlna – naleŐy przez to rozumień 
reklamň, o jakiej mowa w § 11, czytelnņ w 
nocy dziňki wewnňtrznemu Ŏródłu Ōwiatła; 

9. szyld – naleŐy przez to rozumień zewnňtrzne 
oznaczenie stałego miejsca wykonywania 
przez przedsiňbiorcň działalnoŌci gospodar-
czej, zawierajņce oznaczenie przedsiňbiorcy 
- firmň lub nazwň przedsiňbiorcy ze wska-
zaniem formy prawnej, a w przypadku oso-
by fizycznej - imiň i nazwisko przedsiňbiorcy 
oraz nazwň, pod którņ wykonuje działalnoŌń 
gospodarczņ oraz zwiňzłe okreŌlenie 
przedmiotu wykonywanej działalnoŌci go-
spodarczej; 

10. szyld reklamowy – naleŐy przez to rozumień 
rodzaj szyldu, umieszczanego nad witrynņ 
lub wejŌciem do lokalu/miejsca prowadze-
nia działalnoŌci gospodarczej, zawierajņce-
go grafikň informacyjno-reklamowņ, okre-
Ōlajņcņ nazwň i charakter prowadzonej dzia-
łalnoŌci; 

11. obszar planu - naleŐy przez to rozumień 
obszar objňty planem w granicach przed-
stawionych na rysunku planu w skali 1:2000 
stanowiņcym załņcznik nr 1; 

12. powierzchnia biologicznie czynna - naleŐy 
przez to rozumień grunt rodzimy oraz wodň 
powierzchniowņ na terenie działki budow-
lanej, a takŐe 50% sumy powierzchni tara-
sów i stropodachów, o powierzchni nie 
mniejszej niŐ 10m2, urzņdzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłoŐu zapewnia-
jņcym ich naturalnņ wegetacjň; 

13. uchwała - naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň; 

14. typ zabudowy - zespół nastňpujņcych cech 
zabudowy 

a) usytuowanie na działce, 

b) gabaryty, 

c) kształt dachu. 

JeŐeli w ustaleniach jest mowa o projekto-
wanej zabudowie w typie zabudowy istnie-
jņcej - typ ten okreŌla zabudowa istniejņca 
w bliskim sņsiedztwie projektowanej (we 
wnňtrzu urbanistycznym np. przy tej samej 
ulicy, placu, skrzyŐowaniu ulic); 

15. usługi nieuciņŐliwe - naleŐy przez to rozu-
mień: usługi handlu detalicznego, gastro-
nomii, nieuciņŐliwego rzemiosła (obsługa 
ludnoŌci obejmujņca drobnņ wytwórczoŌń, 
naprawy i konserwacjň), administracji i 
bezpieczeŊstwa publicznego, łņcznoŌci, in-
formacji, nauki i oŌwiaty, zdrowia i opieki 
społecznej, kultu religijnego, kultury i roz-
rywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur, 
banków i innych o analogicznym do powyŐ-
szych charakterze i stopniu uciņŐliwoŌci, 
których funkcjonowanie: 

a) nie powoduje przekroczenia Őadnego z 
parametrów dopuszczalnego poziomu 
szkodliwych lub uciņŐliwych oddziały-
waŊ na Ōrodowisko poza zajmowanņ 
działkņ, 

b) ani w Őaden inny oczywisty sposób nie 
pogarsza warunków uŐytkowania tere-
nów sņsiadujņcych; 
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16. ustawienie budynków w stosunku do ulicy – 

usytuowanie budynku na działce od strony 
ulicy publicznej lub drogi wewnňtrznej 
okreŌlone przez połoŐenie głównej kalenicy 
budynku w stosunku do ulicy np. prostopa-
dłe lub równoległe; jeŐeli ustalenia szczegó-
łowe nie stanowiņ inaczej, dla budynków na 
działkach naroŐnych połoŐenie kalenicy 
głównej naleŐy dostosowań do jednej z ulic, 
przy których zlokalizowana jest działka; do-
puszcza siň inne usytuowanie budynku, je-
Őeli wynika to z potrzeby dostosowania do 
istniejņcej zabudowy w bezpoŌrednim sņ-
siedztwie; 

17. wskaŎniku powierzchni biologicznie czynnej 
- naleŐy przez to rozumień udział procento-
wy sumy powierzchni biologicznie czyn-
nych wzglňdem powierzchni działki budow-
lanej lub do sumy powierzchni działek bu-
dowlanych objňtych zamierzeniem budow-
lanym, 

18. wskaŎnik powierzchni zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień udział procentowy sumy 
powierzchni zabudowanej wzglňdem po-
wierzchni działki budowlanej lub wzglňdem 
sumy powierzchni działek budowlanych ob-
jňtych zamierzeniem budowlanym; 

19. wysokoŌń zabudowy - naleŐy przez to rozu-
mień wysokoŌń budynków; 

20. wysokoŌń budynku lub jego czňŌci - naleŐy 
przez to rozumień wysokoŌń budynku lub 
jego czňŌci, słuŐņcņ do okreŌlenia maksy-
malnego, pionowego wymiaru budynku, 
którņ liczy siň od poziomu terenu przy naj-
niŐej połoŐonym wejŌciu do budynku do 
górnej krawňdzi Ōciany zewnňtrznej, gzym-
su lub attyki bņdŎ jako wymiar liczony od 
poziomu terenu do najwyŐej połoŐonej kra-
wňdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu 
połaci dachowych; 

21. stawka procentowa – stawka słuŐņca usta-
leniu jednorazowej opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

22. przeznaczenie podstawowe - podstawowe 
przeznaczenie terenu lub podstawowe prze-
znaczenie obiektu; naleŐy przez to rozumień, 
Őe okreŌlone przeznaczenie zabudowy lub 
sposobu zagospodarowania terenu zajmuje 
co najmniej 60% powierzchni działki bu-
dowlanej lub powierzchni uŐytkowej bu-
dynku, chyba Őe ustalenia szczegółowe dla 
terenu stanowiņ inaczej; 

 

23. przeznaczenie uzupełniajņce - uzupełniajņce 
przeznaczenie terenu lub uzupełniajņce 
przeznaczenie obiektu; naleŐy przez to ro-
zumień, Őe okreŌlone przeznaczenie zabu-
dowy lub sposobu zagospodarowania tere-
nu zajmuje co najwyŐej 40% powierzchni 
działki budowlanej lub powierzchni uŐytko-
wej budynku, chyba Őe ustalenia szczegó-
łowe dla terenu stanowiņ inaczej, 

24. ogrodzenie aŐurowe – naleŐy przez to ro-
zumień ogrodzenie o łņcznej powierzchni 
przeŌwitów min. 40% powierzchni przňsła 
ogrodzenia. 

Ustalenia ogólne 

§ 3. 

1. Na rysunku planu zawarto nastňpujņce usta-
lenia: 

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnych 
funkcjach lub róŐnych zasadach zagospo-
darowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) oznaczenia identyfikacyjne terenów wy-
znaczonych liniami rozgraniczajņcymi - 
symbole cyfrowo-literowe, zawierajņce 
numer kolejny terenu i symbole literowe 
zawierajņce symbol przeznaczenia pod-
stawowego według klasyfikacji strefowej, 

5) granice stref i oznaczenia obiektów objň-
tych ochronņ oraz tereny i obiekty objňte 
ochronņ na podstawie przepisów odrňb-
nych. 

2. W planie nie wystňpujņ ustalenia dotyczņce: 

1) scalania i podziału nieruchomoŌci w ro-
zumieniu przepisów o gospodarce nieru-
chomoŌciami, 

2) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania 
terenów, 

3) granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, 

4) granic obszarów wymagajņcych prze-
kształceŊ lub rekultywacji, 

5) granic terenów pod budowň obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaŐy po-
wyŐej 2000m2, 

6) granic terenów rekreacyjno - wypoczyn-
kowych oraz terenów słuŐņcych organiza-
cji imprez masowych. 

3. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu sta-
nowiņ informacje i nie sņ ustaleniami planu. 
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§ 4. 

1. Ustalenia szczegółowe sformułowano w for-
mie kart terenów przyporzņdkowanych do te-
renów, na które podzielony został obszar 
planu. 

2. Przez teren rozumie siň teren wydzielony 
liniami rozgraniczajņcymi o jednakowych za-
sadach zagospodarowania, przeznaczony 
pod okreŌlonņ grupň funkcji według klasyfi-
kacji, o której mowa w ust. 5 pkt 1 do 8. 

3. Symbole terenów składajņ siň z: 

a) kolejnego numeru terenu; 

b) symbolu literowego oznaczajņcego prze-
znaczenie terenu według oznaczeŊ, o któ-
rych mowa w ust. 5 pkt od 1 do 8. 

4. Dla kaŐdego terenu obowiņzuje suma ustaleŊ 
ogólnych zawartych w § 3 do § 14, szczegó-
łowych zawartych w odpowiedniej karcie te-
renu znajdujņcej siň w § 15 oraz koŊcowych 
znajdujņcych siň w § 17, § 18 i § 19 w niniej-
szej uchwały. W § 16 znajduje siň zestawienie 
stawek procentowych. 

5. Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem usług 
nieuciņŐliwych. Pod warunkiem realizacji 
funkcji mieszkaniowej dopuszcza siň nie-
uciņŐliwe usługi wbudowane, spełniajņce 
równoczeŌnie warunki: brak kolizji z funk-
cjņ mieszkaniowņ, mieszczņce siň w loka-
lach do 100m2 powierzchni uŐytkowej, 
dysponujņce odrňbnym wejŌciem z ze-
wnņtrz lub wejŌciem z zewnņtrz wspólnym 
z najwyŐej jednym mieszkaniem. Wyklucza 
siň obiekty hotelarskie, stacje paliw, 
warsztaty samochodowe, blacharskie i la-
kiernicze. Tereny oznaczono symbolem 
MW; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z wykluczeniem zabudowy 
szeregowej oraz z dopuszczeniem usług 
nieuciņŐliwych. Pod warunkiem realizacji 
funkcji mieszkaniowej na działce dopusz-
cza siň usługi nieuciņŐliwe, spełniajņce 
równoczeŌnie warunki: brak kolizji z funk-
cjņ mieszkaniowņ, mieszczņce siň w loka-
lach do 100m2 powierzchni uŐytkowej, 
dysponujņce odrňbnym wejŌciem z ze-
wnņtrz lub wejŌciem z zewnņtrz wspólnym 
z najwyŐej jednym mieszkaniem; tereny 
oznaczono na rysunku symbolem MN; 

 

3) tereny zabudowy mieszkaniowo - usługo-
wej – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojņcej (domy jed-
no- lub dwumieszkaniowe) z dopuszcze-
niem usług nieuciņŐliwych, tereny ozna-
czono symbolem MNU; 

4) tereny zabudowy usługowo - mieszkanio-
wej – tereny zabudowy usługowej z do-
puszczeniem mieszkaŊ na wyŐszych kon-
dygnacjach (poza parterem), tereny ozna-
czono symbolem UM; 

5) tereny zabudowy usługowej - tereny za-
budowy usługowej, obiektów wolnostojņ-
cych lub lokali niemieszkalnych wbudo-
wanych w inne obiekty lub fragmenty lo-
kali mieszkalnych, w których prowadzona 
jest działalnoŌń w zakresie: handlu, ga-
stronomii, rzemiosła i usług bytowych, 
kultury i administracji (siedziby firm), nie 
zwiņzana z wytwarzaniem dóbr material-
nych metodami przemysłowymi, z wyklu-
czeniem usług uciņŐliwych i budynków 
zamieszkania zbiorowego; tereny ozna-
czono symbolem U; 

6) tereny zieleni parkowej – tereny przestrze-
ni publicznej, np.: parki, zieleŊce, ogrody, 
w których co najmniej 60% powierzchni 
stanowi powierzchniň biologicznie czynnņ. 
Dopuszcza siň: obiekty budowlane obsłu-
gujņce uŐytkowników, np.: gastronomia, 
szalety oraz obiekty obsługujņce uŐytkow-
ników nie wymagajņce pozwolenia na bu-
dowň. Tereny oznaczono symbolem ZP; 

7) tereny zieleni nieurzņdzonej - np.: zadrze-
wienia i zakrzewienia, tereny podmokłe, 
zieleŊ na skarpach, drobne cieki wraz z zie-
leniņ przywodnņ, zbiorniki wodne, otwarte 
tereny nadwodne. Istniejņcņ zabudowň i 
urzņdzenia uznaje siň za zgodne z planem. 
Dopuszcza siň urzņdzanie dojŌń i dojaz-
dów. Tereny oznaczono symbolem ZN; 

8) tereny komunikacji z dopuszczeniem loka-
lizacji jezdni, ŌcieŐek rowerowych, chodni-
ków, przyulicznych pasów postojowych, 
zatok parkingowych dla samochodów, za-
tok przystankowych dla pojazdów komu-
nikacji zbiorowej i taksówek, wiat przy-
stankowych, zieleni przyulicznej i izolacyj-
nej, sieci i urzņdzeŊ technicznego uzbroje-
nia terenu, urzņdzeŊ organizacji ruchu, 
oŌwietlenia ulic, elementów wyposaŐenia 
ulic i urzņdzenia przestrzeni publicznych, 
tereny oznaczono symbolami: 

a) KDL – publiczne ulice lokalne, 

b) KDD – publiczne ulice dojazdowe, 

c) KDW – drogi wewnňtrzne, 

d) KDX – ciņgi pieszo-jezdne i ciņgi piesze. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 216 – 51596 – Poz. 7323 
 

§ 5. 

1. Ustala siň zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego w obszarze planu pole-
gajņce na: 

1) kształtowaniu zabudowy przez: 

a) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii 
zabudowy; 

b) ujednolicenie wysokoŌci zabudowy; 

c) okreŌlenie zasad kształtowania i kolo-
rystki dachów przez ograniczenie kņta 
nachylenia połaci dachowej dachów 
spadzistych do: 25-40° oraz ogranicze-
nie kolorystyki dachów spadzistych do 
odcieni czerwieni, brņzów i szaroŌci 
oraz czarnego; 

d) okreŌlenie zasad stosowania kolorysty-
ki i materiałów elewacji budynków 
przez: 

- nakaz stosowania pastelowych kolo-
rów tynku; 

- zakaz stosowania tynków w kolo-
rach intensywnych i jaskrawych: 
brņzowego, czerwonego, pomaraŊ-
czowego, cytrynowego, zielonego, 
seledynowego, niebieskiego, fiole-
towego, róŐowego i purpurowego 
oraz w kolorze czarnym; 

- nakaz utrzymania jednakowej kolo-
rystyki dla poszczególnych elemen-
tów elewacji budynku, takich jak: 
cokół, pilastry, stolarka okienna, ba-
lustrady; 

- zakaz stosowania materiałów reflek-
syjnych, dajņcych dokładne, lustrza-
ne odbicie otoczenia; 

e) zakaz realizacji zabudowy gospodarczej 
i tymczasowej w formie wolnostojņ-
cych budynków o konstrukcji nietrwa-
łej; 

f) zasada o której mowa w lit. b nie doty-
czy kominów, masztów, anten bňdņ-
cych integralnymi elementami wypo-
saŐenia technicznego budynków, słuŐņ-
cych ich poprawnemu funkcjonowaniu; 

g) usytuowanie budynku wzglňdem ulicy - 
główna kalenica równoległa do granicy 
działki z tolerancjņ odchylenia do 30o; 
dopuszcza siň inne ustawienie budyn-
ków dla działek, których szerokoŌń fron-
tu nie przekracza 16m; 

 

 

2) okreŌleniu zasad stosowania ogrodzeŊ: 

a) od strony dróg - w liniach rozgraniczajņ-
cych tych dróg, z dopuszczeniem miej-
scowego wycofania w głņb działki w miej-
scach istniejņcych przeszkód, tj. infrastruk-
tury technicznej, drzew itp. i w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych; 

b) maksymalna wysokoŌń ogrodzeŊ: 2,0m 
nad poziom terenu, z cokołem do wysoko-
Ōci 40 cm, powyŐej cokołu aŐurowe w mi-
nimum 30%; 

c) zakaz realizacji ogrodzeŊ z prefabrykowa-
nych elementów betonowych; 

d) zakaz stosowania ogrodzeŊ ostro zakoŊ-
czonych; 

3) okreŌleniu zasad rozmieszczania noŌników 
reklamowych, zgodnie z § 11, 

4) ustaleniu zakazu realizacji obiektów tymcza-
sowych, 

5) ustaleniu zakazu realizacji obiektów słuŐņ-
cych hodowli i chowu ptactwa domowego 
typu: kury, gňsi, kaczki, gołňbie, indyki oraz 
zwierzņt futerkowych typu: króliki, nutrie, 

6) dopuszczeniu sytuowania budynków na 
działce budowlanej w odległoŌci 1,5m od 
granicy lub bezpoŌrednio przy granicy z sņ-
siedniņ działkņ budowlanņ. 

§ 6. 

Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci: 

1. dopuszcza siň podziały nieruchomoŌci wzdłuŐ 
linii rozgraniczajņcych tereny niezaleŐnie od 
ustaleŊ zawartych w kartach terenów; 

2. minimalne wielkoŌci wydzielanych działek 
budowlanych nie dotyczņ podziałów doko-
nywanych w celu wydzielenia dróg i dojaz-
dów wewnňtrznych oraz pod obiekty budow-
lane infrastruktury technicznej; 

3. jeŐeli w zwiņzku z podziałem nieruchomoŌci 
na działki lub łņczeniem i ponownym podzia-
łem, niezbňdne jest utworzenie nowej drogi 
zapewniajņcej dojazd do działek, musi ona 
odpowiadań nastňpujņcym warunkom: 

a) dla obsługi 1 działki dopuszcza siň wydzie-
lenie dojazdu o minimalnej szerokoŌci  
5m, 

b) dla obsługi 2 - 5 działek dopuszcza siň wy-
dzielenie dojazdu o minimalnej szerokoŌci 
6 m i długoŌci nie wiňkszej niŐ 50m, 

c) obsługa wiňcej niŐ 5 działek wymaga wy-
dzielenia drogi wewnňtrznej o minimalnej 
szerokoŌci 8m, na koŊcu drogi plac do za-
wracania samochodów o wymiarach 
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min.12,5x12,5m lub zapewnienie wyjazdu 
na drogň publicznņ bez koniecznoŌci za-
wracania, 

d) włņczenie dogi wewnňtrznej nie wyzna-
czonej na rysunku planu do istniejņcego 
układu drogowego moŐe nastņpiń w osi 
włņczenia drugiej ulicy od strony przeciw-
nej lub w odległoŌci min. 35m od osi ta-
kiego włņczenia; 

4. szczegółowe zasady podziału nieruchomoŌci 
okreŌlone w ustaleniach szczegółowych w 
kartach terenów dotyczņ nowych wydzieleŊ; 

5. w planie nie wystňpujņ obszary wymagajņce 
przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci; 

6. istniejņce działki, które nie spełniajņ wyma-
gaŊ zawartych w kartach terenu uznaje siň za 
zgodne z planem. 

§ 7. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1. dla budynków o charakterze zabytkowym: 
ochrona brył budynków, kształtu dachu, roz-
planowania, proporcji i kształtu otworów 
okiennych i drzwiowych, detalu architekto-
nicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, 
portali, stolarki okien i drzwi); 

2. procesy budowlane zwiņzane z budynkami o 
charakterze zabytkowym oznaczonymi na ry-
sunku planu naleŐy prowadziń z uwzglňdnie-
niem przepisów szczególnych z zakresu 
ochrony zabytków; 

3. dla wskazanego na rysunku planu cmentarza 
Őydowskiego (Kirkut) oraz obiektów małej ar-
chitektury (kapliczki i krzyŐe przydroŐne) usta-
la siň ochronň obiektów i obowiņzek zacho-
wania; dopuszcza siň przeniesienie kapliczek i 
krzyŐy przydroŐnych w przypadku kolizji z re-
alizacjņ ustaleŊ planu; 

4. w planie wskazano stanowisko archeologicz-
ne oraz granicň strefy ochrony konserwator-
skiej: 

a) procesy budowlane zwiņzane z prowadze-
niem prac ziemnych w obrňbie stanowiska 
archeologicznego naleŐy poprzedziń ra-
towniczymi badaniami archeologicznymi, 

b) procesy budowlane zwiņzane z prowadze-
niem prac ziemnych w strefie ochrony 
konserwatorskiej naleŐy prowadziń pod 
nadzorem archeologiczno - konserwator-
skim; w przypadku stwierdzenia wystňpo-
wania obiektów podlegajņcych ochronie 
konserwatorskiej obowiņzuje przeprowa-
dzenie archeologicznych badaŊ ratowni-
czych, na zasadach okreŌlonych przepisa-
mi dot. ochrony zabytków. 

§ 8. 

Tereny lub obiekty znajdujņce siň w obszarze 
planu, podlegajņce ochronie na podstawie prze-
pisów odrňbnych: 

1. cały obszar planu leŐy w zasiňgu wystňpo-
wania wód podziemnych GZWP nr 221 „Do-
lina kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wy-
stňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 
„Subniecka Warszawska” - stosuje siň prze-
pisy prawa wodnego; 

2. czňŌń obszaru planu znajduje siň w granicach 
obszarów NATURA 2000: obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Dolina Dolnego Bugu” 
(PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony 
siedlisk „Ostoja NadbuŐaŊska” (PLH140011) - 
stosuje siň przepisy o ochronie przyrody; 

3. w planie zróŐnicowano tereny i przyporzņd-
kowano do odpowiednich grup, dla których 
przepisy o ochronie Ōrodowiska okreŌlajņ 
dopuszczalne poziomy hałasów; 

4. w planie wskazano obszar naraŐony na osu-
wanie siň mas ziemnych oraz naraŐony na 
niebezpieczeŊstwo powodzi o prawdopodo-
bieŊstwie 1% - stosuje siň przepisy prawa 
wodnego; nowopowstajņce obiekty powinny 
byń lokalizowane poza terenem zalewowym 
wody 1%; 

5. w planie wskazano granice stanowiska ar-
cheologicznego oraz strefň ochrony konser-
watorskiej - stosuje siň przepisy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami; 

6. w planie wskazano granicň obszaru ograni-
czeŊ (50m) od cmentarza, stosuje siň przepi-
sy o ochronie Ōrodowiska. 

§ 9. 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji: 

a) publiczne ulice: ulice lokalne 01KDL, 
02KDL, 03KDL stanowiņ główne elementy 
układu komunikacyjnego obszaru objňte-
go planem, 

b) powiņzania układu komunikacyjnego na 
obszarze objňtym planem z układem ze-
wnňtrznym zapewniajņ ulice lokalne 
01KDL, 02KDL i 03KDL, 

2. warunki w zakresie urzņdzania miejsc parkin-
gowych: 

a) obowiņzujņ wskaŎniki parkingowe do obli-
czania zapotrzebowania inwestycji w po-
staci zamierzenia budowlanego na iloŌń 
miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych: 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 216 – 51598 – Poz. 7323 
 

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia WskaŎniki miejsc 
postojowych 

1 Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie min 1,2 

2 Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie min 2 

3 Sklepy o powierzchni sprzedaŐowej do 400m2 100m2 pow. sprzedaŐy min 2,5 

4 Restauracje, kawiarnie, bary 10 miejsc konsumpcji min 3 

5 Biura, urzňdy, poczty, banki 100m2 pow. uŐytkowej min 3 

6 Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie 

100m2 pow. uŐytkowej min 3 

7 Rzemiosło usługowe 100m2 pow. uŐytkowej min 3 

 
b) obliczonņ za pomocņ wskaŎników iloŌń miejsc parkingowych, naleŐy zaokrņgliń w górň do pełnej 

liczby, 

c) w przypadkach szczególnych dla funkcji niewymienionych w powyŐszym wykazie, iloŌń miejsc 
parkingowych naleŐy okreŌliń w sposób indywidualny, dostosowujņc do programu zamierzenia 
inwestycyjnego, 

d) iloŌń miejsc parkingowych dla samochodów ciňŐarowych naleŐy okreŌliń w sposób indywidualny, 
dostosowujņc do programu zamierzenia inwestycyjnego, 

e) ustala siň obowiņzek zaspokajania potrzeb parkingowych dla obiektów nowowznoszonych, rozbu-
dowywanych lub zmieniajņcych funkcjň na terenie objňtym zamierzeniem budowlanym, 

f) dopuszcza siň dla istniejņcych obiektów zbilansowanie potrzeb parkingowych na terenach w bez-
poŌrednim sņsiedztwie, 

g) ustala siň koniecznoŌń zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w iloŌci 10 miejsc/10 miejsc 
postojowych dla samochodów, o ile przepisy szczegółowe nie stanowiņ inaczej, 

h) dopuszcza siň realizowanie zatok postojowych w ulicach o szerokoŌci min.15m w liniach rozgrani-
czajņcych ulic, 

i) dopuszcza siň realizacjň parkingów naziemnych i podziemnych. 

3. ustala siň nastňpujņce oznaczenia i klasy dla poszczególnych terenów komunikacji wydzielonymi li-
niami rozgraniczenia na rysunku planu: 

 
symbol 

na rysunku 
planu 

klasa ulicy nazwa ulicy SzerokoŌń w liniach rozgraniczenia 

01KDL lokalna ul. Bohaterów Armii Krajowej min.12m, 

02KDL lokalna ul. Na Skarpie/Łabňdzia min.12m, 

03KDL lokalna ul. Łņczna min.12m; w czňŌci wschodniej ulicy dopuszcza 
siň min.10m, zgodnie z rysunkiem planu; 

04KDD dojazdowa  min. 10m, 

05KDD dojazdowa  min. 10m, 

06KDD dojazdowa ul. Nadgórze min. 10m, 

07KDD dojazdowa  min. 10m, 

08KDD dojazdowa  min. 10m, 

09KDD dojazdowa  min. 10m, 

10KDD dojazdowa  min. 10m, 

11KDD dojazdowa  min. 10m, 

12KDD dojazdowa  min. 10m, 

13KDD dojazdowa ul. Na Skarpie min. 10m, 

15KDD dojazdowa  min. 10m, 

16KDD dojazdowa  min. 10m, 

17KDD dojazdowa  min. 10m, 
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19KDD dojazdowa  min. 10m, 

20KDD dojazdowa  min. 10m, 

21KDD dojazdowa  min. 10m, 

22KDD dojazdowa  min. 10m, 

23KDD dojazdowa  min. 10m, 

24KDD dojazdowa  min. 10m, 

25KDD dojazdowa  min. 10m, 

26KDD dojazdowa  min. 10m, 

 

§ 10. 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

1. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej: 

a) głównych elementów układu: 

- woda - system magistral wodociņgo-
wych w układzie pierŌcieniowym, 

- elektrycznoŌń - sieci 15 kV, 

- ogrzewanie – z indywidualnych nisko-
emisyjnych Ŏródeł ciepła, dopuszcza siň 
kominki, 

- Ōcieki – do czasu realizacji sieci kanali-
zacyjnej dopuszcza siň indywidualne i 
grupowe zbiorniki na Ōcieki, 

- dopuszcza siň inne rozwiņzania, jeŐeli 
przepisy odrňbne nie stanowiņ inaczej; 

b) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicz-
nej: dopuszcza siň lokalizacjň sieci i urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej we wszyst-
kich strefach funkcyjnych (w tym powiņ-
zaŊ z układem zewnňtrznym), np.: wodo-
ciņgów, sieci elektrycznych niskich, Ōred-
nich i wysokich napiňń, gazowych, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i 
innych; 

c) na obszarze objňtym planem w zaleŐnoŌci 
od potrzeb na etapie projektów realizacyj-
nych naleŐy projektowań studnie awaryj-
ne; 

2. realizacjň nowych obiektów naleŐy skoordy-
nowań z uzbrojeniem terenu w infrastrukturň 
technicznņ: 

a) woda - z sieci wodociņgowej, do czasu re-
alizacji sieci dopuszcza siň alternatywne 
Ŏródła, 

b) elektrycznoŌń - z sieci elektrycznej, 

c) gaz - z sieci gazowej, dopuszcza siň na-
ziemne lub podziemne zbiorniki na gaz, 

d) ogrzewanie - z sieci cieplnej lub indywidu-
alnych niskoemisyjnych Ŏródeł ciepła, 

e) Ōcieki sanitarne - do sieci kanalizacji sani-
tarnej, do czasu realizacji sieci dopuszcza 
siň alternatywne odbiorniki, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji desz-
czowej, do czasu realizacji sieci dopuszcza 
siň do gruntu - stosuje siň przepisy prawa 
wodnego, 

g) gospodarka odpadami - naleŐy stworzyń 
warunki segregacji odpadów komunal-
nych oraz odbioru odpadów z nierucho-
moŌci (w celu dalszego ich zbierania, 
transportu, odzysku lub unieszkodliwia-
nia), gospodarka pozostałymi odpadami 
zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki 
odpadami oraz ochrony Ōrodowiska. 

§ 11. 

Ustala siň zasady rozmieszczania reklam polega-
jņce na: 

1. dopuszczeniu realizacji reklam w formie ta-
blicy reklamowej, szyldu, szyldu reklamowe-
go, reklamy Ōwietlnej lub podŌwietlanej o 
całkowitej powierzchni ekspozycyjnej mak-
symalnie 3m2 włņcznie; przy czym po-
wierzchni reklam dwustronnych oraz zmien-
nych nie sumuje siň, traktujņc je jak reklamy 
jednostronne; 

2. sytuowaniu reklam na budynkach lub ogro-
dzeniach w minimalnych odległoŌciach od 
innych elementów zagospodarowania prze-
strzeni miejskiej, tj.: 

a) co najmniej 20m od innych wolnostojņ-
cych noŌników reklamy; 

b) co najmniej 10m od znaków drogowych; 

c) co najmniej 3m od krawňdzi jezdni; 

d) co najmniej 3m od pnia drzewa; 

3. zakazie sytuowania reklam: 

a) na terenach MN w formie wolnostojņcych 
noŌników reklamowych; 

b) na aŐurowych ogrodzeniach terenów; 

c) na barierkach oddzielajņcych jezdnie i 
przystanki; 
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d) na latarniach ulicznych; 

e) na urzņdzeniach naziemnych infrastruktu-
ry technicznej; 

f) na balustradach balkonów i tarasów; 

g) w sposób powodujņcy pogarszanie wa-
runków wegetacyjnych drzew lub przyci-
nanie gałňzi; 

4. dopuszczeniu reklam i szyldów na małych 
obiektach handlowych (kioskach) z nastňpu-
jņcymi warunkami: 

a) dopuszcza siň umieszczanie maksymalnie 
dwóch pól reklamowych o łņcznej po-
wierzchni nie wiňkszej niŐ 3m2 i nie prze-
kraczajņcej 15% powierzchni wszystkich 
Ōcian kiosku; 

b) nie dopuszcza siň reklam wystajņcych po-
za obrys Ōciany; 

c) nie dopuszcza siň umieszczania reklam na 
attyce kiosku lub jego dachu; 

d) szyldy dopuszcza siň wyłņcznie na Ōcia-
nach i attykach, przy czym maksymalna 
wysokoŌń szyldu nie moŐe przekraczań 
50cm; 

e) nie dopuszcza siň umieszczania szyldów 
na dachach; 

5. dopuszczeniu rozmieszczania szyldów i tabli-
czek informacyjnych o powierzchni nie wiňk-
szej niŐ 1,0m2, które mogņ byń umieszczane 
przy wejŌciach do budynków tak, by ich ze-
wnňtrzne krawňdzie były oddalone od kra-
wňdzi tabliczek adresowych o co najmniej 
0,5m; 

6. umieszczaniu reklamy na Ōcianie budynku 
jest moŐliwe pod warunkiem dostosowania 
jej formy i wielkoŌci do kompozycji architek-
tonicznej całej Ōciany, z uwzglňdnieniem 
funkcji budynku; 

7. takim rozmieszczeniu, aby: 

a) odległoŌń pomiňdzy reklamami wynosiła 
co najmniej 20m w kaŐdņ stronň; 

b) kompozycja, wielkoŌń, kolorystyka i grafi-
ka szyldów umieszczanych na elewacjach 
budynków była indywidualnie dostoso-
wana do kompozycji architektonicznej, 
charakteru budynku, przekroju ulicy oraz 
aby pozostawała w funkcjonalnym zwiņz-
ku z uŐytkowaniem budynku; 

c) szyldy były umieszczane wyłņcznie w ob-
rňbie kondygnacji parteru; 

 

d) wielkoŌń szyldów semaforowych, umiesz-
czanych pod kņtem do Ōciany budynku, 
nie przekraczała wielkoŌci 1,5m2 a zakoŊ-
czenia tych szyldów nie wystawały poza 
płaszczyznň Ōciany wiňcej niŐ 80cm. 

§ 12. 

Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
przestrzeni publicznej: 

1. przestrzeniņ publicznņ na obszarze planu sņ 
tereny dróg publicznych, 

2. na terenach stanowiņcych przestrzeŊ pu-
blicznņ, o której mowa ust. 1, obowiņzuje: 

a) nakaz stosowania w granicach jednego te-
renu jednakowych elementów wyposaŐe-
nia powtarzalnego, takich jak: ławki latar-
nie, kosze na Ōmieci, donice kwiatowe, ba-
rierki, słupki itd.; 

b) nakaz dostosowania urzņdzeŊ słuŐņcych 
do ruchu pieszego do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych; 

c) system zapisów wg § 11 dotyczņcych 
rozmieszczenia noŌników reklam i szyl-
dów. 

§ 13. 

Ustala siň nakaz dostosowania przestrzeni miej-
skich, ogólnodostňpnych do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych poprzez: 

1. obniŐenie do poziomu jezdni krawňŐnika 
chodnika w rejonie skrzyŐowania na całej 
szerokoŌci przejŌń dla pieszych w sposób 
umoŐliwiajņcy zjazd i wjazd osobie porusza-
jņcej siň na wózku, 

2. wprowadzenie pasa nawierzchni o wyróŐnia-
jņcej siň fakturze, wyczuwalnej dla osób z 
dysfunkcjņ wzroku na chodnikach przed kra-
wňŐnikami opuszczonymi do poziomu jezdni, 

3. dostosowanie mebli ulicznych: ławek, kio-
sków, tablic i słupów informacyjnych do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, przy czym ich 
lokalizacja nie powinna kolidowań z pasami 
dla ruchu pieszego. Miejsca do wypoczynku 
(ławki) naleŐy lokalizowań przy chodnikach, 
obok ławki naleŐy przewidzień miejsce do za-
trzymania siň osoby poruszajņcej siň na wóz-
ku, 

4. lokalizowanie małej architektury: latarni, ła-
wek, tablic, słupów informacyjnych i rekla-
mowych oraz kiosków i znaków drogowych, 
w sposób nie kolidujņcy z ruchem pieszym i 
zapewniajņcy przejazd dla wózka inwalidz-
kiego, 
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5. stosowanie krawňŐników opuszczonych w 

miejscach postojowych wskazanych dla osób 
niepełnosprawnych w liniach rozgraniczajņ-
cych ulic. 

§ 14. 

Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony Ōrodowi-
ska, przyrody i krajobrazu: 

1. ochrona istniejņcego drzewostanu oraz ziele-
ni, o ile nie koliduje z istniejņcym lub projek-
towanym zagospodarowaniem terenu; 

2. kształtowanie powierzchni działek w sposób 
zabezpieczajņcy sņsiednie tereny i ulice przed 
spływem wód, 

3. zakaz odprowadzania wód opadowych i roz-
topowych na zbocza skarp. 

Ustalenia szczegółowe 

§ 15. 

Ustalenia szczegółowe sformułowano w formie 
kart terenów, zawierajņcych ustalenia obowiņzu-
jņce dla nastňpujņcych terenów: 

 

1. Karta terenu 1MW 

Symbol terenu: 1MW 

1) przeznaczenie terenu: Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przeznaczenie 
uzupełniajņce: dopuszcza siň usługi nieuciņŐliwe wbudowane w bryłň budynku. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1,  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 50%,  
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 25%,  
d) wysokoŌń zabudowy – max. 12 m,  
e) nachylenie dachu – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c),  
f) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,  
g) obowiņzujņ ustalenia zawarte w obowiņzuje § 11,  
h) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6;  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2,  
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 40 m. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w §14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

nie wystňpujņ obiekty chronione; 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska,  
b) cały obszar planu leŐy w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 
„Dolina kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 
215 „Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulicy lokalnej 03KDL,  
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 

2. Karta terenu 2MNU 

Symbol terenu: 2MNU 

1) przeznaczenie terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojņcej. Przeznaczenie uzupełniajņce: tereny zabudowy usługowej; Budynki usługowe 
wolnostojņce lub wbudowane w bryłň budynku mieszkalnego; Istniejņcņ zabudowň 
zagrodowņ uznaje siň za zgodnņ z planem; 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1,  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%,  
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%,  
d) wysokoŌń zabudowy: 2 kondygnacje,  
e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1; 
lit.c), dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej;  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. g;  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;  
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11;  
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6;  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2;  
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 18 m. 
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4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

na terenie znajdujņ siň budynki o cechach zabytku, obowiņzuje: ochrona brył budyn-
ków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwio-
wych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki 
okien i drzwi). 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska;  
b) tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina 
kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 
„Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego;  
c) teren leŐy w bezpoŌrednim sņsiedztwie granicy obszarów NATURA 2000: obszaru 
specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnego Bugu” (PLB140001) oraz obszaru specjal-
nej ochrony siedlisk „Ostoja NadbuŐaŊska” (PLH140011) - stosuje siň przepisy o 
ochronie przyrody. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic dojazdowych, dróg wewnňtrznych lub od ulicy Białostockiej (poza 
granicami planu);  
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 

3. Karta terenu 3MN,4MN 

Symbol terenu: 3MN,4MN 

1) przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza siň usługi nieuciņŐliwe. Istniejņcņ 
zabudowň zagrodowņ uznaje siň za zgodnņ z planem. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1;  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%;  
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%;  
d) wysokoŌń zabudowy – 2 kondygnacje;  
e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 
lit. c), dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej;  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. g);  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11;  
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2,  
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 18 m. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

nie wystňpujņ obiekty chronione; 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska; 
b) tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina 
kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 
„Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego;  
c) teren 4MN leŐy w sņsiedztwie granicy obszarów NATURA 2000: obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Dolina Dolnego Bugu” (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony 
siedlisk „Ostoja NadbuŐaŊska” (PLH140011) - stosuje siň przepisy o ochronie przyrody. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic dojazdowych lub od ulicy Białostockiej (poza granicami planu); 
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 

4. Karta terenu 5MNU 

Symbol terenu: 5MNU 

1) przeznaczenie terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojņcej. Przeznaczenie uzupełniajņce: tereny zabudowy usługowej; budynki usługowe 
wolnostojņce lub wbudowane w bryłň budynku mieszkalnego. Istniejņcņ zabudowň 
zagrodowņ uznaje siň za zgodnņ z planem; 
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2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1;  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%;  
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%;  
d) wysokoŌń zabudowy: 2 kondygnacje;  
e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 
lit. c), dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej;  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 lit. g);  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11;  
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6;  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2,  
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 18 m. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

na terenie znajdujņ siň budynki o cechach zabytku, obowiņzuje: ochrona brył budyn-
ków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwio-
wych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki 
okien i drzwi). 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska;  
b) tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina 
kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 
„Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic dojazdowych; 
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 

5. Karta terenu 6MNU 

Symbol terenu: 6MNU 

1) przeznaczenie terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojņcej. Przeznaczenie uzupełniajņce: tereny zabudowy usługowej; budynki usługowe 
wolnostojņce lub wbudowane w bryłň budynku mieszkalnego. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1;  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%; 
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%;  
d) wysokoŌń zabudowy: 2 kondygnacje;  
e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 
lit.c), dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej;  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 lit. g);  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11;  
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6;  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2,  
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 18 m. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

na terenie znajdujņ siň budynki o cechach zabytku, obowiņzuje: ochrona brył budyn-
ków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwio-
wych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki 
okien i drzwi); 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska; 
b) tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina 
kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 
„Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic lokalnych, dojazdowych lub od ulicy Białostockiej (poza obszarem 
planu);  
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 
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6. Karta terenu 7MN-10MN 

Symbol terenu: 7MN, 8MN, 9MN, 10MN; 

1) przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza siň usługi nieuciņŐliwe. Istniejņcņ 
zabudowň zagrodowņ uznaje siň za zgodnņ z planem. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1;  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%; 
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%;  
d) wysokoŌń zabudowy – 2 kondygnacje;  
e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 
lit.c), dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej;  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy- zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 lit. g);  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;  
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11;  
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6;  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2;  
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 16 m. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

a) fragmenty terenów 9MN,10MN leŐņ w granicach stanowisk archeologicznych: 
procesy budowlane zwiņzane z prowadzeniem prac ziemnych w obrňbie stanowiska 
archeologicznego naleŐy poprzedziń ratowniczymi badaniami archeologicznymi,  
b) tereny leŐņ w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – proce-
sy budowlane zwiņzane z prowadzeniem prac ziemnych naleŐy prowadziń pod nadzo-
rem archeologiczno-konserwatorskim; w przypadku stwierdzenia wystňpowania obiek-
tów podlegajņcych ochronie konserwatorskiej obowiņzuje przeprowadzenie archeolo-
gicznych badaŊ ratowniczych, na zasadach okreŌlonych przepisami dot. ochrony 
zabytków - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 7. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska; 
b) tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina ko-
palna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 „Sub-
niecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejsco-
wego;  
c) teren 9MN,10MN leŐy w sņsiedztwie granicy obszarów NATURA 2000: obszaru 
specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnego Bugu” (PLB140001) oraz obszaru specjal-
nej ochrony siedlisk „Ostoja NadbuŐaŊska” (PLH140011) - stosuje siň przepisy o 
ochronie przyrody;  
d) fragmenty terenów leŐņ w granicach stanowisk archeologicznych - stosuje siň 
przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic dojazdowych lub od ulicy Białostockiej (poza granicami planu),  
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 

7. Karta terenu 11U 

Symbol terenu: 11U 

1) przeznaczenie terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej; 
2) zasady kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1;  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 50%;  
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 35%;  
d) wysokoŌń zabudowy – 2 kondygnacje, tj max. 12 metrów;  
e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 
lit.c), dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej;  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy – zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 lit. g);  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;  
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11; 
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2; 
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie;  
b) obowiņzuje ustalenia zawarte w § 14. 
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5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

na terenie znajdujņ siň budynki o cechach zabytku, obowiņzuje: ochrona brył budyn-
ków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwio-
wych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki 
okien i drzwi). 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina kopalna 
Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 „Subniecka 
Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic lokalnych lub od ulicy Białostockiej (poza granicami planu);  
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 

8. Karta terenu 12MNU 

Symbol terenu: 12MNU 

1) przeznaczenie terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojņcej. Przeznaczenie uzupełniajņce: tereny zabudowy usługowej. Budynki usługowe 
wolnostojņce lub wbudowane w bryłň budynku mieszkalnego. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1;  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%;  
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%;  
d) wysokoŌń zabudowy: 2 kondygnacje;  
e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 
lit.c), dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej,  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. g;  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;  
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11;  
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6;  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2,  
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 18 m. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

na terenie znajdujņ siň budynki o cechach zabytku, obowiņzuje: ochrona brył budyn-
ków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwio-
wych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki 
okien i drzwi). 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska, 
b) tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina 
kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 
„Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic dojazdowych; 
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 

9. Karta terenu 13MN-16MN 

Symbol terenu: 13MN, 14MN, 15MN, 16MN; 

1) przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza siň usługi nieuciņŐliwe. Istniejņcņ 
zabudowň zagrodowņ uznaje siň za zgodnņ z planem. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1;  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%;  
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%; 
d) wysokoŌń zabudowy – 2 kondygnacje; 
e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych- zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 
lit.c, dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej, f) ustawienie budynków w 
stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. g;  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej  
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11;  
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6;  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2,  
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 16 m. 
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4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia naleŐy 
układań doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

nie wystňpujņ obiekty chronione. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska, 
b) tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina 
kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 
„Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego,  
c) teren 15MN leŐy w sņsiedztwie granicy obszarów NATURA 2000: obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Dolina Dolnego Bugu” (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony 
siedlisk „Ostoja NadbuŐaŊska” (PLH140011) - stosuje siň przepisy o ochronie przyrody. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic dojazdowych lub ciņgów pieszo-jezdnych,  
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 

10. Karta terenu 17MNU, 18MNU, 24MNU 

Symbol terenu: 18MNU 

1) przeznaczenie terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojņcej. Przeznaczenie uzupełniajņce: tereny zabudowy usługowej. Budynki usługowe 
wolnostojņce lub wbudowane w bryłň budynku mieszkalnego. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1; 
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%;  
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%;  
d) wysokoŌń zabudowy: 2 kondygnacje;  
e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 
lit.c, dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej;  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. g; 
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,  
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11;  
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6,  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2, 
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 18 m. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

na terenie znajdujņ siň budynki o cechach zabytku, obowiņzuje: ochrona brył budyn-
ków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwio-
wych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki 
okien i drzwi). 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska,  
b) tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina 
kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 
„Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego,  
c) fragment terenu leŐy w granicach obszaru ograniczeŊ (50m) od cmentarza, stosuje 
siň przepisy o ochronie Ōrodowiska. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic dojazdowych lub od ulicy Białostockiej (poza granicami planu);  
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 

11. Karta terenu 19MN-23MN 

Symbol terenu: 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN; 

1) przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza siň usługi nieuciņŐliwe. Istniejņcņ 
zabudowň zagrodowņ uznaje siň za zgodne z planem. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1,  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%,  
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%,  
d) wysokoŌń zabudowy – 2 kondygnacje,  
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e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 
lit.c, dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej,  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. g,  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,  
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11,  
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6,  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2,  
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 16m. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie,  
b) obowiņzuje ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

na terenie 18MNU znajduje siň budynek o cechach zabytku, obowiņzuje: ochrona bryły 
budynku, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i 
drzwiowych, detalu architektonicznego 
(np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska,  
b) tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina 
kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 
„Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego,  
c) teren 22MN leŐy w bezpoŌrednim sņsiedztwie granicy obszarów NATURA 2000: 
obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnego Bugu” (PLB140001) oraz obszaru 
specjalnej ochrony siedlisk „Ostoja NadbuŐaŊska” (PLH140011) - stosuje siň przepisy o 
ochronie przyrody,  
d) fragmenty terenów 22MN, 23MN leŐņ w granicach obszaru naraŐonego na niebez-
pieczeŊstwo powodzi o prawdopodobieŊstwie 1%, stosuje siň przepisy prawa wodne-
go. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic lokalnych, dojazdowych, dróg wewnňtrznych lub ciņgów pieszo- 
jezdnych,  
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 
12. Karta terenu 25UM, 26UM 

Symbol terenu: 25UM, 26UM; 

1) przeznaczenie terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie uzupełniajņce: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojņce. Budynki mieszkaniowe 
wolnostojņce lub mieszkania wbudowane w bryłň budynku usługowego. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1,  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 50%, 
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 35%,  
d) wysokoŌń zabudowy: – dla zabudowy mieszkaniowej: 2 kondygnacje, tj max. 12m, - 
dla zabudowy usługowej: 2 kondygnacje, tj max. 12m, - dla zabudowy usługowo – 
mieszkaniowej: 3 kondygnacje; tj max. 14,5 m,  
e) nachylenie dachu – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c,  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. g,  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,  
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11, 
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6,  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800m2, 
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 18m. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

nie wystňpujņ obiekty chronione. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska,  
b) cały obszar planu leŐy w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 
„Dolina kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 
215 „Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic dojazdowych,  
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 
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13. Karta terenu 27ZCn 

Symbol terenu: 27ZCn 

1) przeznaczenie terenu: Teren zieleni – dawny cmentarz. Dopuszcza siň obiekty małej architektury dawnego 
cmentarza. Dopuszcza siň obiekty słuŐņce korzystajņcym z zieleni oraz obiekty dla 
uczestników uroczystoŌci organizowanych na terenie kirkutu (np.: wiaty chroniņce 
przed deszczem, toalety, obiekty małej gastronomii) o wymiarach 4x4x4m; 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

dopuszcza siň podziały nieruchomoŌci wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych tereny oraz 
wydzielenia działek dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

nie wystňpujņ obiekty chronione. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

nie wystňpujņ obiekty chronione; 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

cały obszar planu leŐy w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 
„Dolina kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 
215 „Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

dojazd od ulicy dojazdowej. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 

14. Karta terenu 28ZN-30ZN 

Symbol terenu: 28ZN, 29ZN, 30ZN; 

1) przeznaczenie terenu: Teren zieleni nieurzņdzonej. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej. 

3) zasady podziału nieruchomoŌci: dopuszcza siň podziały nieruchomoŌci wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych tereny oraz 
wydzielenia działek dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

nie wystňpujņ obiekty chronione. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

nie wystňpujņ obiekty chronione. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) cały obszar planu leŐy w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 
„Dolina kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 
215 „Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego,  
b) tereny 28ZN i 30ZN leŐņ w bezpoŌrednim sņsiedztwie granicy obszarów NATURA 
2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnego Bugu” (PLB140001) oraz 
obszaru specjalnej ochrony siedlisk „Ostoja NadbuŐaŊska” (PLH140011) - stosuje siň 
przepisy o ochronie przyrody. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

dojazd od ulicy dojazdowej lub wewnňtrznej. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 

15. Karta terenu 31ZN-36ZN 

Symbol terenu: 31ZN, 32ZN, 33ZN, 34ZN, 35ZN, 36ZN; 

1) przeznaczenie terenu: Teren zieleni nieurzņdzonej. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

dopuszcza siň podziały nieruchomoŌci wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych tereny oraz 
wydzielenia działek dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

nie wystňpujņ obiekty chronione. 
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5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

a) fragment terenu 33ZN leŐy w granicach stanowisk archeologicznych: procesy bu-
dowlane zwiņzane z prowadzeniem prac ziemnych w obrňbie stanowiska archeolo-
gicznego naleŐy poprzedziń ratowniczymi badaniami archeologicznymi,  
b) fragment terenu 33ZN leŐy w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-
gicznych – procesy budowlane zwiņzane z prowadzeniem prac ziemnych naleŐy pro-
wadziń pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim; w przypadku stwierdzenia 
wystňpowania obiektów podlegajņcych ochronie konserwatorskiej obowiņzuje prze-
prowadzenie archeologicznych badaŊ ratowniczych, na zasadach okreŌlonych przepi-
sami dot. ochrony zabytków. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) cały obszar planu leŐy w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 
„Dolina kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 
215 „Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego,  
b) fragmenty terenów 34ZN i 35ZN leŐņ w granicach, a tereny 28ZN, 33ZN, 36ZN leŐņ 
w bezpoŌrednim sņsiedztwie granicy obszarów NATURA 2000: obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Dolina Dolnego Bugu” (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony 
siedlisk „Ostoja NadbuŐaŊska” (PLH140011) - stosuje siň przepisy o ochronie przyrody,  
c) fragment terenu 30ZN i 31ZN leŐy w granicach stanowisk archeologicznych - stosuje 
siň przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  
d) fragmenty terenów 34ZN i 36ZN leŐņ w granicach obszaru naraŐonego na niebez-
pieczeŊstwo powodzi o prawdopodobieŊstwie 1%, stosuje siň przepisy prawa wodne-
go. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

dojazd od ulicy dojazdowej lub wewnňtrznej. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 

16. Karta terenu 37MNU 

Symbol terenu: 37MNU 

1) przeznaczenie terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojņcej; Przeznaczenie uzupełniajņce: tereny zabudowy usługowej; Budynki usługowe 
wolnostojņce lub wbudowane w bryłň budynku mieszkalnego. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%;  
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%;  
d) wysokoŌń zabudowy: 2 kondygnacje;  
e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 
lit.c), dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej;  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. g;  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;  
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11;  
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6;  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2,  
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 18 m. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

na terenie znajdujņ siň budynki o cechach zabytku, obowiņzuje: ochrona brył budyn-
ków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwio-
wych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki 
okien i drzwi). 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska;  
b) tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina 
kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 
„Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic lokalnych lub dojazdowych lub od ulicy Białostockiej (poza obszarem 
planu);  
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 
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17. Karta terenu 38MNU 

Symbol terenu: 38MNU 

1) przeznaczenie terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojņcej. Przeznaczenie uzupełniajņce: tereny zabudowy usługowej. Budynki usługowe 
wolnostojņce lub wbudowane w bryłň budynku mieszkalnego. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1;  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%;  
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%;  
d) wysokoŌń zabudowy: 2 kondygnacje;  
e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 
lit.c, dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej;  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. g;  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,  
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11;  
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6,  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2,  
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 16 m. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

nie wystňpujņ obiekty chronione. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska,  
b) tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina 
kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 
„Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego,  
c) fragment terenu leŐy w granicach obszaru ograniczeŊ (50m) od cmentarza, stosuje 
siň przepisy o ochronie Ōrodowiska. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic dojazdowych lub od ulicy Białostockiej (poza granicami planu);  
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2; 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 

18. Karta terenu 39MN 

Symbol terenu: 39MN; 

1) przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza siň usługi nieuciņŐliwe. Istniejņcņ 
zabudowň zagrodowņ uznaje siň za zgodnņ z planem. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1;  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%;  
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%;  
d) wysokoŌń zabudowy – 2 kondygnacje;  
e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 
lit.c), dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej;  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy- zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 lit. g);  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;  
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11;  
i) zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6;  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2; 
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 18 m; 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia układań 
doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

teren leŐy w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – procesy 
budowlane zwiņzane z prowadzeniem prac ziemnych naleŐy prowadziń pod nadzorem 
archeologiczno-konserwatorskim; w przypadku stwierdzenia wystňpowania obiektów 
podlegajņcych ochronie konserwatorskiej obowiņzuje przeprowadzenie archeologicz-
nych badaŊ ratowniczych, na zasadach okreŌlonych przepisami dot. ochrony zabytków 
- obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 7. 
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6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska;  
b) tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina 
kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 
„Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego;  
c) teren leŐy w sņsiedztwie granicy obszarów NATURA 2000: obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Dolina Dolnego Bugu” (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony 
siedlisk „Ostoja NadbuŐaŊska” (PLH140011) - stosuje siň przepisy o ochronie przyrody;  
d) teren leŐy strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - stosuje siň 
przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic dojazdowych lub od ulicy Białostockiej (poza granicami planu),  
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 
19. Karta terenu 40MN 

Symbol terenu: 40MN; 

1) przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza siň usługi nieuciņŐliwe. Istniejņcņ 
zabudowň zagrodowņ uznaje siň za zgodnņ z planem. 

2) zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, obowiņzuje § 2 pkt 1;  
b) wskaŎnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%;  
c) wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 50%;  
d) wysokoŌń zabudowy – 2 kondygnacje;  
e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych- zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 
lit.c, dopuszcza siň inne w typie zabudowy istniejņcej,  
f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. g;  
g) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych infrastruktury technicznej  
h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 11; i) 
zasady stosowania ogrodzeŊ - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

a) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 6;  
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2, 
c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 18 m. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia naleŐy 
układań doziemnie;  
b) obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 14. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

nie wystňpujņ obiekty chronione. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) teren przeznaczony pod zabudowň mieszkaniowņ – dopuszczalne poziomy hałasów 
regulujņ przepisy o ochronie Ōrodowiska, 
b) tereny leŐņ w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 „Dolina 
kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 215 
„Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego,  
c) tereny leŐņ w sņsiedztwie granicy obszarów NATURA 2000: obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Dolina Dolnego Bugu” (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony 
siedlisk „Ostoja NadbuŐaŊska” (PLH140011) - stosuje siň przepisy o ochronie przyrody. 

7) zasady obsługi w zakresie komu-
nikacji: 

a) dojazd od ulic dojazdowych lub ciņgów pieszo-jezdnych,  
b) wymagania parkingowe - obowiņzujņ warunki zawarte w § 9 ust. 2. 

8) zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10. 

 
20. Karta terenu 01KDL-03KDL 

Symbol terenu: 01KDL, 02KDL, 03KDL; 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy lokalnej.  
a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronny o szer. min. 2m,  
b) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu: min. 12m; w 
czňŌci wschodniej ulicy 03KDL dopuszcza siň min.10m, zgodnie z rysunkiem planu. 

2) wymagania wynikajņce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 

zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojņcych. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

dopuszcza siň podziały nieruchomoŌci wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych tereny elemen-
tarne; 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia naleŐy 
skablowań – nie dotyczy istniejņcych linii. 

5) zasady ochrony dziedzictwa nie wystňpujņ obiekty chronione. 
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kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

cały obszar planu leŐy w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 
„Dolina kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 
215 „Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego. 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunika-
cji: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w §9 ust. 1. 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruk-
tury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10 ust. 1 lit.b. 

 
21. Karta terenu 04KDD-13KDD 

Symbol terenu: 04KDD, 05KDD, 06KDD, 07KDD, 08KDD, 09KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD; 
1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej.  

a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik przynajmniej jednostronny o szer. min. 2 m,  
b) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu, min. 10m; 

2) wymagania wynikajņce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 

zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojņcych, których powierzchnia jest 
wiňksza od 3600 cm2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

dopuszcza siň podziały nieruchomoŌci wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych tereny elemen-
tarne. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia naleŐy 
skablowań – nie dotyczy istniejņcych linii. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

nie wystňpujņ obiekty chronione. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

a) cały obszar planu leŐy w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 
„Dolina kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 
215 „Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego,  
b) fragment terenu 10KDD leŐy w granicach obszaru ograniczeŊ (50m) od cmentarza, 
stosuje siň przepisy o ochronie Ōrodowiska. 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunika-
cji: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 9 pkt 1. 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruk-
tury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10 ust. 1 lit.b. 

 
22. Karta terenu 14KDW 

Symbol terenu: 14KDW 
1) przeznaczenie terenu: Droga wewnňtrzna.  

a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik przynajmniej jednostronny o szer. min. 2 m  
b) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu; 

2) wymagania wynikajņce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 

zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojņcych, których powierzchnia jest 
wiňksza od 3600 cm2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

dopuszcza siň podziały nieruchomoŌci wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych tereny elemen-
tarne. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia naleŐy 
skablowań – nie dotyczy istniejņcych linii. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

nie wystňpujņ obiekty chronione. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

cały obszar planu leŐy w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 
„Dolina kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 
215 „Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego. 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunika-
cji: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 9 ust. 1. 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruk-
tury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10 ust. 1 lit.b. 
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23. Karta terenu 15KDD-17KDD 

Symbol terenu: 15KDD, 16KDD, 17KDD; 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej.  
a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik przynajmniej jednostronny o szer. min. 2 m,  
b) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu, min. 10m; 

2) wymagania wynikajņce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 

zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojņcych, których powierzchnia jest 
wiňksza od 3600 cm2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

dopuszcza siň podziały nieruchomoŌci wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych tereny elemen-
tarne. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia naleŐy 
skablowań – nie dotyczy istniejņcych linii. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

nie wystňpujņ obiekty chronione. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

wodnego oraz akty cały obszar planu leŐy w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych 
GZWP nr 221 „Dolina kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód pod-
ziemnych GZWP nr 215 „Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa miej-
scowego. 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunika-
cji: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 9 ust. 1. 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruk-
tury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10 ust. 1 lit.b. 

 
24. Karta terenu 18KDW 

Symbol terenu: 18KDW 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnňtrzna.  
a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik przynajmniej jednostronny o szer. min. 2 m,  
b) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu; 

2) wymagania wynikajņce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 

zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojņcych, których powierzchnia jest 
wiňksza od 3600 cm2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

dopuszcza siň podziały nieruchomoŌci wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych tereny elemen-
tarne. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia naleŐy 
skablowań – nie dotyczy istniejņcych linii. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

nie wystňpujņ obiekty chronione. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

cały obszar planu leŐy w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 
„Dolina kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 
215 „Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego. 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunika-
cji: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 9 ust. 1. 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruk-
tury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10 ust. 1 lit.b. 

 
25. Karta terenu 20KDD-26KDD 

Symbol terenu: 20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD, 26KDD; 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej.  
a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik przynajmniej jednostronny o szer. min. 2 m,  
b) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu, min. 10m; 

2) wymagania wynikajņce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 

zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojņcych, których powierzchnia jest 
wiňksza od 3600 cm2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

dopuszcza siň podziały nieruchomoŌci wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych tereny elemen-
tarne. 
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4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia naleŐy 
skablowań – nie dotyczy istniejņcych linii. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

nie wystňpujņ obiekty chronione. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

cały obszar planu leŐy w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 
„Dolina kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 
215 „Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego. 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunika-
cji: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 9 ust. 1. 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruk-
tury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10 ust. 1 lit.b. 

 
26. Karta terenu 27KDX-32KDX 

Symbol terenu: 27KDX, 28KDX, 29KDX, 30KDX, 31KDX, 32KDX; 

1) przeznaczenie terenu: Ciņg pieszo-jezdny. szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu; 

2) wymagania wynikajņce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 

zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojņcych, których powierzchnia jest 
wiňksza od 3600 cm2. 

3) zasady scalania i podziału nieru-
chomoŌci: 

dopuszcza siň podziały nieruchomoŌci wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych tereny elemen-
tarne. 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego napiňcia naleŐy 
skablowań – nie dotyczy istniejņcych linii. 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

tereny 28KDX, 29KDX leŐņ w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-
gicznych – procesy budowlane zwiņzane z prowadzeniem prac ziemnych naleŐy pro-
wadziń pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim; w przypadku stwierdzenia 
wystňpowania obiektów podlegajņcych ochronie konserwatorskiej obowiņzuje prze-
prowadzenie archeologicznych badaŊ ratowniczych, na zasadach okreŌlonych przepi-
sami dot. ochrony zabytków. 

6) tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie na podstawie odrňbnych 
przepisów: 

cały obszar planu leŐy w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 221 
„Dolina kopalna Wyszków” oraz w zasiňgu wystňpowania wód podziemnych GZWP nr 
215 „Subniecka Warszawska” - stosuje siň przepisy prawa wodnego oraz akty prawa 
miejscowego. 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunika-
cji: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 9 ust. 1. 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruk-
tury technicznej: 

obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 10 ust. 1 lit.b. 

 
§ 16. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala siň stawkň procentowņ słuŐņcņ 
naliczaniu opłaty od wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci w wysokoŌci 20% dla terenów: WM, 
MNU, UM, 0% dla terenów MN, U. 

Ustalenia koŊcowe 

§ 17. 

W granicach ustalonych niniejszym planem traci 
moc uchwała nr XIX/18/2000 Rady Miejskiej w 

Wyszkowie z dnia 20 kwietnia 2000r. w sprawie 
zmiany do miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Wyszkowa. 

§ 18. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň 
Burmistrzowi Wyszkowa. 

§ 19. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Józef Biernacki 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr LVI/423/10 

Rady Miejskiej w Wyszkowie 
z dnia 30 wrzeŌnia 2010r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr LVI/423/10 

Rady Miejskiej w Wyszkowie 
z dnia 30 wrzeŌnia 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy 
 

§ 1. Przez budowň urzņdzeŊ infrastruktury technicznej rozumie siň zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoŌciami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z póŎn. zm.) bu-
dowň drogi oraz wybudowanie pod ziemiņ, na ziemi albo nad ziemiņ przewodów lub urzņdzeŊ wodociņ-
gowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. 

§ 2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaŊców, w tym m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mo-
stów, placów oraz sprawy wodociņgów i zaopatrzenia w wodň, kanalizacji, zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ i cieplnņ oraz gaz stanowiņ, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.), zadania własne gminy. 

§ 3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie planowania, wykona-
nia i eksploatacji, okreŌlajņ obowiņzujņce przepisy szczególne, w tym: 

1. art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 
z póŎn. zm.) okreŌla, iŐ do zadaŊ własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, cie-
pło i paliwa gazowe naleŐy: 

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energiň elektrycznņ i paliwa gazowe na obszarze 
gminy, 

- planowanie oŌwietlenia miejsc publicznych i dróg znajdujņcych siň na terenie gminy, 

- finansowanie oŌwietlenia ulic, placów i dróg, znajdujņcych siň na terenie gminy, natomiast przed-
siňbiorstwa energetyczne zajmujņce siň przesyłaniem i dystrybucjņ energii elektrycznej, paliw ga-
zowych lub ciepła sņ obowiņzane zapewniań realizacjň i finansowanie budowy i rozbudowy sieci; 

2. art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odpro-
wadzaniu Ōcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póŎn. zm.) okreŌla, iŐ zbiorowe zaopatrzenie w wodň i zbio-
rowe odprowadzanie Ōcieków jest zadaniem własnym gminy. 

§ 4.1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega przepisom szczególnym, w tym m.in.: 
ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póŎn. zm.), ustawie z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieŊ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póŎn. zm.). 

2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budŐetu gminy (w tym inwestycje, których okres realizacji 
przekracza jeden rok budŐetowy) ujmowane sņ w uchwale budŐetowej Rady Miejskiej w Wyszkowie. 

3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowane bňdņ zgodnie z obowiņzu-
jņcymi przepisami i zawartymi umowami, z budŐetu gminy i ze Ŏródeł zewnňtrznych, tj. m.in.: ze Ōrod-
ków własnych przedsiňbiorstw wodociņgowo-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych i teleko-
munikacyjnych, kredytów i poŐyczek, funduszy unijnych i innych. 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Józef Biernacki 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr LVI/423/10 

Rady Miejskiej w Wyszkowie 
z dnia 30 wrzeŌnia 2010r. 

 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WYSZKOWA DLA OBSZARU „NA SKARPIE” 

 
 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imiň, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 
adres zgłasza-
jņcego uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nierucho-

moŌci, której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomoŌci, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie 
Burmistrza Wyszkowa 
w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady 
Miejskiej w Wyszkowie 
w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

uwagi 

Uwaga 
uwzglňd-

niona 

Uwaga 
nieuwzglňd-

niona 

Uwaga 
uwzglňd-

niona 

Uwaga 
nieuwzglňd-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1.06.2010r. Dominika 
Składanowska 
ul. Solaviego 
8/2 02-070 
Warszawa 

1. ProŌba o 
wykreŌlenie 
zapisu § 5 ust 1  
lit d) o treŌci 
„Nakaz stosowa-
nia jednakowej 
kolorystyki dla 
poszczególnych 
elementów 
elewacji budynku, 
takich jak: cokół, 
pilastry, stolarka 
okienna, balu-
strady”  
2. Proponowane 
okreŌlenie w/w §: 
„Zakaz stosowa-
nia materiałów 
refleksyjnych, 
dajņcych dokład-
ne lustrzane 
odbicie otocze-
nia” zmieniń na: 
dopuszcza siň 
stosowanie (…) 
na …% po-
wierzchni 
elewacji.  
3. Wniosek o 
okreŌlenie 
dopuszczalnej 
maksymalnej 
powierzchni 
przeszklenia. 

 § 5 ust 1 lit d) okreŌlenie zasad 
stosowania kolorystyki i materia-
łów elewacji budynków przez: - 
nakaz stosowania pastelowych 
kolorów tynku; - zakaz stosowa-
nia tynków w kolorach intensyw-
nych i jaskrawych: brņzowego, 
czerwonego, pomaraŊczowego, 
cytrynowego, zielonego, 
seledynowego, niebieskiego, 
fioletowego, róŐowego i purpu-
rowego oraz w kolorze czarnym; 
- nakaz utrzymania jednakowej 
kolorystyki dla poszczególnych 
elementów elewacji budynku, 
takich jak: cokół, pilastry, stolarka 
okienna, balustrady; - zakaz 
stosowania materiałów reflek-
syjnych, dajņcych dokładne 
lustrzane odbicie otoczenia; 

 +  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 +  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 

2. 7.06.2010r. Renata i Adam 
Wójcik ul. 
Nadgórze 50 
07-200 Wy-
szków 

ProŌba o umiesz-
czenie osiedlowej 
drogi dojazdowej 
wzdłuŐ działki nr 
4288/10. 

Działki nr 
4289/4, 
4288/10 

Wg. załņcznika graficznego  +  +  

3. 16.06.2010r. Grzegorz Kaflik 
07-221 BraŊsz-
czyk 

ProŌba o podzie-
lenie działek 
dwoma ulicami 
poprzecznymi. 
Ujňcie w planie 
drogi zaznaczonej 
w przedstawio-
nym projekcie 
liniami przerywa-
nymi. 

Działki nr 
4371/1, 
4369/1 

  +  +  

4. 22.06.2010r. Jolanta 
Niemczyk 
Antoni 
Niemczyk ul. 
ŋw. Idziego 100 
07-200 Wy-
szków 

1. Pozostawienie 
na całej działce nr 
6080 dotychcza-
sowego sposobu 
zagospodarowa-
nia dopuszczajņ-
cego zabudowň 
mieszkaniowņ 
zamiast planowa-
nych terenów 
zielonych ozn. 
symbolem 30.ZKE  
2. Przesuniňcie 
projektowanego 
ciņgu pieszego do 
podnóŐa skarpy w 
ten sposób, aby 
nie wkraczała w 
granice działki nr 
6080.  

Działka nr 
6080 

§ 15 ust 3. Karta terenu 3MN, 
4MN przeznaczenie terenu: 
Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. Dopuszcza siň 
usługi nieuciņŐliwe. Istniejņcņ 
zabudowň zagrodowņ uznaje siň 
za zgodnņ z planem. § 15 ust 13. 
Karta terenu 28ZN-30ZN prze-
znaczenie terenu: Teren zieleni 
nieurzņdzonej. 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+  
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   3. Dla przebiegu 
linii elektrycznej 
wysokiego 
napiňcia przebie-
gajņcej obecnie 
przez Os. Na 
Skarpie zaplano-
wanie zmiany 
przebiegu linii 
napowietrznej na 
ziemnņ biegnņcņ 
w projektowa-
nych ulicach bņdŎ 
istniejņcych 

   +  +  

5. 25.06.2010 I.M. KarpiŊscy 
ul. Białostocka 
38a 07-200 
Wyszków 

ProŌba o zwňŐe-
nie pasa drogo-
wego ul. Bohate-
rów A.K. 

   +  +  

6. 28.06.2010 Teresa 
Korzeniowska 
ul. 1. Maja 1/26 
07-200 Wy-
szków Mariola 
Mrozowska ul. 
ŋw. Idziego 92 
07-200 Wy-
szków 

Sprzeciw wobec 
usytuowania 
drogi na działce 
nr 4294/5 

Działki nr 
5591, 

4288/2, 
4288/4, 
4288/8, 
4276/2, 
4292/4, 
4292/2, 
4292/8. 

  +  +  

Przewodniczņcy Rady: 
Józef Biernacki 

 
 
 

7324 
732 4 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/191/2010 

RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 29 paŎdziernika 2010 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki. 

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 wrze-
Ōnia 1991r. o systemie oŌwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 z póŎn. zm.) - Rada Gminy Prze-
smyki uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň „Regulamin udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Prze-
smyki”, stanowiņcy załņcznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Prze-
smyki nr XXXVI/182/2010 z dnia 20 sierpnia 
2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Przesmyki: 

Zenon Lipiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


