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UCHWAŁA Nr 241/XXIX/10 

RADY GMINY STARA BIAŁA 

z dnia 16 września 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 
2005r. Nr 172, poz. 1441, 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. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 
2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 
880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, z 
2009r. Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24 poz. 124, 
Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, 
Nr 130 poz. 871) oraz w związku z uchwałą nr 
87/XII/04 Rady Gminy w Starej Białej z dnia  
29 kwietnia 2004r. o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru wsi Maszewo Rada Gminy 
Stara Biała uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

Zakres spraw regulowanych uchwałą  
i objaśnienie użytych w uchwale określeń 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla wsi Maszewo w gmi-
nie Stara Biała zwany dalej planem, obejmujący 
obszar według załącznika do uchwały nr 87/XII/04 
Rady Gminy w Starej Białej z dnia 29 kwietnia 
2004r. 

2. Obszar objęty planem wyznaczają granice 
wsi Maszewo. Granice te określone są na rysunku 
planu wykonanym na mapie sytuacyjno - wysoko-
ściowej w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 
do uchwały. 

 

 

3. Integralną częścią planu są: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu wniesionych w okresie wyło-
şenia do publicznego wglądu – stanowiące za-
łącznik nr 2 do uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania - sta-
nowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Stwierdza się zgodność planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Stara Biała uchwa-
lonego uchwałą nr 138/XVI/00 Rady Gminy Stara 
Biała z dnia 15 czerwca 2000r. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Maszewo jest podniesienie po-
ziomu warunków şycia mieszkańców poprzez: 

1) tworzenie warunków dla prowadzenia działal-
ności lokalizacyjnej umoşliwiającej wielofunk-
cyjny rozwój wsi z uwzględnieniem zasady 
rozwoju zrównowaşonego; 

2) ochronę wartości środowiska przyrodniczego i 
dziedzictwa historyczno-kulturowego; 

3) ustalenia dotyczące poprawy ładu przestrzen-
nego; 

4) ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej i komunikacji; 

5) minimalizację sytuacji kolizyjnych wynikają-
cych z przeznaczenia terenów dla róşnych 
funkcji 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika in-
aczej; 

2) planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego stanowiącego przepis gminny; 
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3) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 

rysunek planu na mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:2.000, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały; 

4) obszarze – naleşy przez to rozumieć obszar 
objęty ustaleniami planu, w granicach przed-
stawionych na rysunku planu; 

5) terenie – naleşy przez to rozumieć teren ozna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i symbolem określającym przeznaczenie 
i zasady zagospodarowania; 

6) przepisach szczególnych – naleşy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspono-
waniu terenem wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych; 

7) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje 
się za dominujące na danym terenie; 

8) przeznaczeniu uzupełniającym – naleşy przez 
to rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które 
uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe na danym terenie, a nie są z nim 
sprzeczne; 

9) linii rozgraniczającej – naleşy przez to rozu-
mieć granice pomiędzy terenem o róşnym 
sposobie uşytkowania, zagospodarowania 
lub o róşnym przeznaczeniu podstawowym i 
róşnej funkcji, ustalone niniejszym planem; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumieć moşliwość swobodnego sytu-
owania budynków (nadziemnych i podziem-
nych części obiektów kubaturowych) lecz bez 
prawa przekroczenia tej linii; 

11) powierzchni zabudowy – naleşy przez to ro-
zumieć wielkość powierzchni zabudowy i te-
renu utwardzonego w stosunku do po-
wierzchni działki lub terenu; 

12) powierzchni biologicznie czynnej – naleşy 
przez to rozumieć część powierzchni wyod-
rębnionego terenu, która nie zostanie zabu-
dowana ani utwardzona nawierzchnią trwałą, 
lecz zagospodarowana jako tereny zielone lub 
wodne; 

13) działce budowlanej – naleşy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę 
gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposaşenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej speł-
niają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych. Obowiązuje zasada, şe na jednej działce 
budowlanej moşe być realizowany jeden bu-
dynek mieszkalny; 

14) terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – naleşy przez to rozumieć teren prze-
znaczony pod budowę budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych w rozumieniu przepi-
sów szczególnych. 

15) zabudowie zagrodowej – naleşy przez to ro-
zumieć budynek mieszkalny jednorodzinny 
wraz z budynkami inwentarskimi i gospodar-
czymi słuşącymi do obsługi gospodarstwa 
rolnego. 

16) usługach związanych z funkcją mieszkaniową 
– naleşy przez to rozumieć drobne usługi 
podstawowe słuşące zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców np. sklep spoşywczy, apteka, 
gabinet stomatologiczny, naprawa sprzętu 
elektronicznego itp. 

§ 4. Plan ustala: 

1) podstawowe przeznaczenie terenów i zasady 
ich zagospodarowywania wyznaczone liniami 
rozgraniczającymi i określone symbolami; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego z określeniem nakazów, za-
kazów, dopuszczenia i ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów; 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, 
a w tym nieprzekraczalne linie zabudowy, pa-
rametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

4) zasady kształtowania ładu przestrzennego; 

5) zasady podziału terenów wyznaczonych pla-
nem; 

6) zasady obsługi w zakresie komunikacji; 

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej 

§ 5.1. Integralną częścią uchwały jest rysunek 
planu w skali 1:2.000, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu, o którym mowa w ust. 1 są obowiązują-
cymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego ustaleniami planu; 

2) przeznaczenie terenów; 

3) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

4) linie rozgraniczające dróg; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy 

6) inne oznaczenia na rysunku planu mają charak-
ter informacyjny. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 177 – 38564 – Poz. 4598 
 

3. Podstawowe formy przeznaczenia i zago-
spodarowania wyznaczonych terenów oznacza się 
na rysunku planu według następującej zasady: 

1) oznaczenia literowe, duşe drukowane litery, 
określają podstawowe przeznaczenie i zasady 
przeznaczenia zagospodarowania terenów 
określone w ustaleniach planu według § 6, 

2) cyfry arabskie określają numery wyznaczonych 
terenów na rysunku planu, dla których sformu-
łowano odrębne ustalenia planu. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne  

w zakresie przeznaczenia terenów 

§ 6. Plan ustala następujące przeznaczenia te-
renów: 

1) MN – tereny zabudowy jednorodzinnej; 

2) MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej; 

3) MNR – tereny zabudowy jednorodzinnej i 
zagrodowej; 

4) MNZ – tereny zabudowy rezydencjonalnej; 

5) RMU – tereny zabudowy zagrodowej, jedno-
rodzinnej z usługami; 

6) RM – tereny zabudowy zagrodowej; 

7) UI – tereny usług innych; 

8) PU – tereny produkcyjno-składowe i usługo-
we 

9) ZN – tereny zieleni; 

10) R1 – tereny rolne bez moşliwości lokalizacji 
nowej zabudowy; 

11) R2 – tereny rolne z moşliwością lokalizacji 
nowej zabudowy; 

12) R3 – tereny zieleni uşytkowane rolniczo; 

13) KO – teren oczyszczalni ścieków; 

14) KD – tereny komunikacji; 

15) E – tereny urządzeń elektroenergetycznych; 

16) K – tereny przepompowni ścieków 

§ 7.1. W zakresie ochrony środowiska ustala 
się: 

1) ochronę terenów o wyjątkowych walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych na obszarze 
objętym planem połoşonym w rejonie Bru-
dzeńskiego Parku Krajobrazowego i Nadwi-
ślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

 

2) na całym obszarze objętym planem obowiązuje 
zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zaw-
sze znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu oddziaływania na 
środowisko jest obligatoryjnie wymagane, za 
wyjątkiem komunikacji, instalacji infrastruktury 
technicznej oraz istniejących ferm hodowla-
nych, przy zachowaniu przepisów szczegól-
nych; 

3) w obrębie skarpy wiślanej obowiązuje zakaz 
wszelkiej zabudowy i prowadzenia jakiejkol-
wiek działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
niezbędnych robót z zakresu regulacji i utrzy-
mania terenu, wykonywanych przez admini-
stratora rzek 

4) zakaz wszelkiej zabudowy w rozległym jarze na 
granicy wsi Maszewo i Brwilno; 

5) ochronę stanowisk archeologicznych 

6) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
MN, MNU, MNR, MNZ, RMU, RM oraz tereny, 
na których dopuszcza się lokalizację funkcji 
mieszkaniowej jako przeznaczenia uzupełniają-
cego (PU) zalicza się do terenów „pod zabu-
dowę mieszkaniową” w rozumieniu przepisów 
szczególnych, pozostałe tereny nie są zaliczane 
do terenów chronionych akustycznie. 

2. W zakresie lokalizacji zabudowy ustala się: 

1) moşliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
w odległości nie mniejszej niş 1,5 m od granicy 
z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośred-
nio przy granicy, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; dopuszczenie to obowiązuje wyłącz-
nie w przypadkach, gdy rozmiary działki unie-
moşliwiają inny sposób lokalizacji budynków 
lub gdy przepisy szczegółowe niniejszej uchwa-
ły nie stanowią inaczej; 

2) nowe działki budowlane na terenach podlega-
jących podziałowi powinny mieć powierzchnię 
i kształt umoşliwiający ich prawidłowe zago-
spodarowanie, zapewnioną obsługę komunika-
cyjną do kaşdej działki, moşliwość sukcesyw-
nego wyposaşania w infrastrukturę techniczną; 
obowiązuje zasada – jeden budynek mieszkal-
ny na jednej działce; 

3) parametry działek określone w niniejszym pla-
nie nie dotyczą terenów dla urządzeń infra-
struktury technicznej, komunikacji oraz działek 
powstających w wyniku regulacji stanu praw-
nego, której celem nie jest wydzielanie działek 
budowlanych lecz poprawa istniejącego zago-
spodarowania; 
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4) w zakresie ochrony przeciwpoşarowej terenów 

i zlokalizowania na nich obiektów, obowiązują 
aktualne przepisy szczególne o ochronie prze-
ciwpoşarowej. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe  

dla poszczególnych terenów 

§ 8. Dla terenów, oznaczonych symbolami 
4MN, 16MN, 20MN, 21MN, 40MN plan ustala: 

1) wyznacza się tereny o podstawowym przezna-
czeniu pod zabudowę, mieszkaniową jednoro-
dzinną, a usługi związane z funkcją podstawo-
wą jako funkcję uzupełniającą, dla których 
obowiązuje: 

a) minimalna powierzchnia nowoutworzonej 
działki 1000m2, a minimalna szerokość fron-
tu działki 25m, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 50%, 
powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na 50%, 

d) maksymalna wysokość budynków miesz-
kalnych w najwyşszym punkcie kalenicy - 
10,0m, dla pozostałych budynków - 5m, 

e) kąt pochylenia połaci dachowych budynków 
mieszkalnych 250 - 450, 

f) dachy dwu i wielospadowe, z zaleceniem 
zachowania jednakowych spadków połaci, 

g) zaleca się stosowanie materiałów wykoń-
czeniowych zgodnych z lokalną tradycją bu-
dowlaną, 

h) pokrycie dachu wykonane w naturalnych 
kolorach materiałów ceramicznych lub kolo-
ry ciemnoczerwone oraz ciemnobrązowe; 
elewacje w kolorach nie kontrastujących z 
otoczeniem; zakaz stosowania sidingu, 

i) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, 

j) zaleca się ogrodzenia aşurowe wykonane z 
elementów metalowych lub drewna; zakaz 
stosowania betonowych prefabrykatów od 
strony przestrzeni publicznej, 

k) dopuszcza się usługi związane z funkcją 
mieszkaniową, wbudowane w bryłę budyn-
ku; uciąşliwość usługi nie moşe przekraczać 
granic lokalu, 

l) garaşe i budynki gospodarcze wbudowane 
w bryłę budynku mieszkalnego lub złączone 
z budynkiem mieszkalnym tj. stykających się 
z nim jedną ścianą lub jako wolnostojące; 
zaleca się ich sytuowanie w głębi działki i w 

granicy z działką sąsiednią złączone wspól-
ną ścianą, 

m) obsługa komunikacyjna od istniejących i 
projektowanych ulic zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 9. Dla terenów, oznaczonych symbolami 
2MN, 3MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 18MN, 
24MN, 25MN, 30MN, 31MN, 32MN, plan ustala: 

1) wyznacza się tereny o podstawowym przezna-
czeniu pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, a usługi związane z funkcją podstawo-
wą jako funkcją uzupełniającą, dla których 
obowiązuje: 

a) zachowanie istniejącej zabudowy z moşli-
wością przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy oraz odbudowy, pod warunkiem zacho-
wania odpowiednich ustaleń jak dla zabu-
dowy nowej, w ramach dokonywanej zmia-
ny, 

b) zamierzenia inwestycyjne w ramach istnie-
jących podziałów własnościowych 

c) dopuszcza się moşliwość podziałów i łącze-
nia działek pod warunkiem zapewnienia do-
jazdu oraz kształtu i wielkości umoşliwiają-
cych właściwe zagospodarowania działki; 
minimalna powierzchnia działki powstającej 
w wyniku łączenia lub podziału nierucho-
mości -1000 m2, 

d) dopuszcza się wymianę zabudowy w złym 
stanie technicznym zgodnie z ustaleniami 
jak dla nowej zabudowy, 

e) dla zabudowy istniejącej zlokalizowanej 
bezpośrednio przy granicy z działką sąsied-
nią, w ramach przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy, odbudowy dopuszcza się da-
chy płaskie lub jednospadowe; 

2) dla nowej zabudowy obowiązuje: 

a) minimalna powierzchnia nowoutworzonej 
działki 1000m2, a minimalna szerokość fron-
tu działki 25m, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 50%, 
powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na 50%, 

d) maksymalna wysokość budynków miesz-
kalnych w najwyşszym punkcie kalenicy - 
10,0m, dla pozostałych budynków - 5m, 

e) kąt pochylenia połaci dachowych budynków 
mieszkalnych 25o - 45o, 

f) dachy dwu i wielospadowe, z zaleceniem 
zachowania jednakowych spadków połaci, 
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g) zaleca się stosowanie materiałów wykoń-
czeniowych zgodnych z lokalną tradycją bu-
dowlaną, 

h) pokrycie dachu wykonane w naturalnych 
kolorach materiałów ceramicznych lub kolo-
ry ciemnoczerwone oraz ciemnobrązowe; 
elewacje w kolorach nie kontrastujących z 
otoczeniem; zakaz stosowania sidingu, 

i) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, 

j) zaleca się ogrodzenia aşurowe wykonane z 
elementów metalowych lub drewna; zakaz 
stosowania betonowych prefabrykatów od 
strony przestrzeni publicznej; 

k) dopuszcza się usługi związane z funkcją 
mieszkaniową, wbudowane w bryłę budyn-
ku; uciąşliwość usługi nie moşe przekraczać 
granic lokalu, 

l) garaşe i budynki gospodarcze wbudowane 
w bryłę budynku mieszkalnego lub złączone 
z budynkiem mieszkalnym tj. stykających się 
z nim jedną ścianą lub jako wolnostojące; 
zaleca się ich sytuowanie w głębi działki i w 
granicy z działką sąsiednią złączone wspól-
ną ścianą, 

m) obsługa komunikacyjna od istniejących i 
projektowanych ulic zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 10. Dla terenów, oznaczonych symbolami 
5MNU, 6MNU, 7MNU, 19MNU, 20MNU, 23MNU, 
28MNU, plan ustala: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usłu-
gowa jako podstawowe przeznaczenie tere-
nów, dla których obowiązuje: 

a) zachowanie istniejącej zabudowy z moşli-
wością przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy oraz odbudowy, pod warunkiem zacho-
wania odpowiednich ustaleń jak dla zabu-
dowy nowej, w ramach dokonywanej zmia-
ny; 

b) zamierzenia inwestycyjne w ramach istnie-
jących podziałów własnościowych 

c) dopuszcza się moşliwość podziałów i łącze-
nia działek pod warunkiem zapewnienia do-
jazdu oraz kształtu i wielkości umoşliwiają-
cych właściwe zagospodarowania działki; 
minimalna powierzchnia działki powstającej 
w wyniku łączenia lub podziału nierucho-
mości -1000m2, 

 

 

d) usługi w budynkach wolnostojących lub 
wbudowane w budynek mieszkalny o uciąş-
liwości nie wykraczającej poza granice 
działki; 

e) lokalizacja zabudowy usługowej pod wa-
runkiem, şe jej negatywne oddziaływanie 
zewnętrzne nie będzie wykraczać poza gra-
nice działki i şe nie wpłynie niekorzystnie na 
warunki zamieszkiwania terenu, dla którego 
jako przeznaczenie podstawowe ustalono 
funkcję mieszkaniową, 

f) dopuszcza się wymianę zabudowy w złym 
stanie technicznym zgodnie z ustaleniami 
dla nowej zabudowy; 

2) dla nowej zabudowy obowiązują następujące 
ustalenia 

a) minimalna powierzchnia działki -1000m2, 
minimalna szerokość frontu działki 25m, 

b) maksymalna wysokość zabudowy w naj-
wyşszym punkcie kalenicy – 10,0m dla bu-
dynków mieszkalnych i 5m dla budynków 
usługowych i gospodarczych, 

c) garaşe i budynki gospodarcze dopuszcza się 
jako wolnostojące; zaleca się ich sytuowanie 
w głębi działki i w granicy z działką sąsied-
nią złączone wspólna ścianą, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy 60%, 
powierzchni działki, 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na 40% powierzchni działki, 

f) kąt pochylenia połaci dachowych budynków 
mieszkalnych 25o - 45o, 

g) dachy dwu- lub wielospadowe z zaleceniem 
zasady symetrii, 

h) zakaz stosowania w elewacji kolorów ja-
skrawych, kontrastujących z otoczeniem; 

i) pokrycie dachu wykonane w naturalnych 
kolorach materiałów ceramicznych lub kolo-
ry ciemnoczerwone oraz ciemnobrązowe, 

j) ogrodzenia aşurowe wykonane z elementów 
metalowych lub drewna; zakaz stosowania 
betonowych prefabrykatów od strony prze-
strzeni publicznej, 

k) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, 

l) zapewnienie miejsc parkingowych w grani-
cach działki. 
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§ 11. Dla terenów, oznaczonych symbolami 
plan ustala: 22MNU, 33MNU i 34MNU - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa jako 
podstawowe przeznaczenie terenów, dla których 
obowiązuje: 

1) minimalna powierzchnia działki 1.000m2 dla 
zabudowy mieszkaniowej; 1.500m2 dla zabu-
dowy usługowo-mieszkaniowej; 

2) minimalna szerokość frontu działki mieszka-
niowej 25m; minimalna szerokość działki 
usługowo-mieszkaniowej 35m; 

3) maksymalna wysokość zabudowy w najwyş-
szym punkcie kalenicy – 10,0m dla budynków 
mieszkalnych i 7m dla budynków usługowych 
i gospodarczych; 

4) lokalizacja zabudowy usługowej pod warun-
kiem, şe jej negatywne oddziaływanie ze-
wnętrzne nie będzie wykraczać poza granice 
działki i şe nie wpłynie niekorzystnie na wa-
runki zamieszkiwania terenu, dla którego jako 
przeznaczenie podstawowe ustalono funkcję 
mieszkaniową; 

5) garaşe i budynki gospodarcze dopuszcza się 
jako wolnostojące; zaleca się ich sytuowanie 
w głębi działki i w granicy z działką sąsiednią 
złączone wspólna ścianą; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy 60%, 
powierzchni działki; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
40% powierzchni działki; 

8) kąt pochylenia połaci dachowych budynków 
mieszkalnych 25o - 45o, 

9) dachy dwu- lub wielospadowe z zaleceniem 
zasady symetrii; 

10) zakaz stosowania w elewacji kolorów jaskra-
wych, kontrastujących z otoczeniem; 

11) pokrycie dachu wykonane w naturalnych ko-
lorach materiałów ceramicznych lub kolory 
ciemnoczerwone oraz ciemnobrązowe; 

12) ogrodzenia aşurowe wykonane z elementów 
metalowych lub drewna; zakaz stosowania 
betonowych prefabrykatów od strony prze-
strzeni publicznej; 

13) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 

14) zapewnienie miejsc parkingowych w grani-
cach działki. 

 

 

§ 12. Dla terenów, oznaczonych symbolami 
9MNR, 10MNR, 17MNR i 26MNR, plan ustala: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i za-
grodową jako podstawowe równowaşne prze-
znaczenie, a zabudowę usługową jako funkcję 
uzupełniającą, dla których obowiązuje: 

a) zachowanie istniejącej zabudowy z moşli-
wością przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy oraz odbudowy, pod warunkiem zacho-
wania odpowiednich ustaleń jak dla zabu-
dowy nowej, w ramach dokonywanej zmia-
ny; 

b) dla zabudowy istniejącej zlokalizowanej 
bezpośrednio przy granicy z działką sąsied-
nią, w ramach przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy, odbudowy dopuszcza się da-
chy płaskie lub jednospadowe; zaleca się 
stosowanie materiałów wykończeniowych 
naturalnych; zakaz stosowania sidingu; 

2) dla nowej zabudowy ustala się: 

a) maksymalną powierzchnię zabudowy 60% 
powierzchni działki, 

b) minimalną powierzchnię biologicznie czyn-
ną 40% powierzchni działki, 

c) zamierzenia inwestycyjne w ramach istnie-
jących podziałów geodezyjnych 

d) dopuszcza się moşliwość podziałów i łącze-
nia działek pod warunkiem zapewnienia do-
jazdu oraz kształtu i wielkości umoşliwiają-
cych i właściwe zagospodarowanie działki, 

e) minimalna powierzchnia działki powstającej 
w wyniku łączenia lub podziału nierucho-
mości 1000m2, 

f) usługi w budynkach wolnostojących lub 
wbudowane w budynek mieszkalny o uciąş-
liwości nie wykraczającej poza granice 
działki, 

g) lokalizacja zabudowy usługowej pod wa-
runkiem, şe jej negatywne oddziaływanie 
zewnętrzne nie będzie wykraczać poza gra-
nice działki i şe nie wpłynie niekorzystnie na 
warunki zamieszkiwania terenu dla którego 
jako przeznaczenie podstawowe ustalono 
funkcję mieszkaniową, 

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, 

i) obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych w granicach działek, 
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j) maksymalna wysokość zabudowy w naj-
wyşszym punkcie kalenicy, – 10,0m dla bu-
dynków mieszkalnych, a dla pozostałych 
nowych obiektów 7m, przy czym nie doty-
czy to urządzeń towarzyszących, w których 
wysokość wynika bezpośrednio z wymogów 
technicznych i konstrukcyjnych, 

k) kąt pochylenia połaci dachowych budynków 
mieszkalnych 25o - 45o, 

l) dachy dwu- lub wielospadowe z zaleceniem 
zasady symetrii, 

m) pokrycie dachu wykonane w naturalnych 
kolorach materiałów ceramicznych lub kolo-
ry ciemnoczerwone oraz ciemnobrązowe, 

n) zakaz stosowania okładzin winylowych (ty-
pu siding), 

o) ogrodzenia aşurowe wykonane z elementów 
metalowych lub drewna, zakaz stosowania 
betonowych prefabrykatów od strony prze-
strzeni publicznej, 

p) zapewnienie miejsc parkingowych w grani-
cach działki; 

3) Utrzymanie dotychczasowych rolniczych funk-
cji produkcji zwierzęcej 

§ 13. Dla terenów, oznaczonych symbolami 
27RMU i 39RMU, plan ustala: 

1) zabudowę zagrodową i mieszkaniową jako 
podstawowe przeznaczenie terenu, a zabudo-
wę usługową jako funkcję uzupełniającą, dla 
których obowiązuje: 

a) zachowanie istniejącej zabudowy wraz z 
budynkami hodowli drobiu z moşliwością 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz 
odbudowy, pod warunkiem zachowania od-
powiednich ustaleń jak dla zabudowy no-
wej, w ramach dokonywanej zmiany; 

b) dla zabudowy istniejącej zlokalizowanej 
bezpośrednio przy granicy z działką sąsied-
nią, w ramach przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy, odbudowy dopuszcza się da-
chy płaskie lub jednospadowe; zaleca się 
stosowanie materiałów wykończeniowych 
naturalnych; zakaz stosowania sidingu; 

2) dla nowej zabudowy ustala się: 

a) maksymalną powierzchnię zabudowy 70% 
powierzchni działki, 

b) minimalną powierzchnię biologicznie czyn-
ną 30% powierzchni działki, 

c) zamierzenia inwestycyjne w ramach istnie-
jących podziałów geodezyjnych, 

d) dopuszcza się moşliwość podziałów i łącze-
nia działek pod warunkiem zapewnienia do-
jazdu oraz kształtu i wielkości umoşliwiają-
cych właściwe zagospodarowanie działki; 
minimalna powierzchnia działki powstającej 
w wyniku łączenia lub podziału nierucho-
mości 1500m2, 

e) usługi w budynkach wolnostojących lub 
wbudowane w budynek mieszkalny o uciąş-
liwości nie wykraczającej poza granice 
działki, 

f) lokalizacja zabudowy usługowej pod wa-
runkiem, şe jej negatywne oddziaływanie 
zewnętrzne nie będzie wykraczać poza gra-
nice działki i şe nie wpłynie niekorzystnie na 
warunki zamieszkiwania terenu dla którego 
jako przeznaczenie podstawowe ustalono 
funkcję mieszkaniową, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, 

h) obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych w granicach działek, 

i) maksymalna wysokość zabudowy w naj-
wyşszym punkcie kalenicy 10,0m dla bu-
dynków mieszkalnych, a dla pozostałych 
nowych obiektów 7m, przy czym nie doty-
czy to urządzeń towarzyszących, w których 
wysokość wynika bezpośrednio z wymogów 
technicznych i konstrukcyjnych, 

j) kąt pochylenia połaci dachowych 20o - 45o, 

k) dachy dwu- lub wielospadowe z zaleceniem 
zasady symetrii, 

l) pokrycie dachu wykonane w naturalnych 
kolorach materiałów ceramicznych lub kolo-
ry ciemnoczerwone oraz ciemnobrązowe, 

m) elewacje w naturalnych kolorach materia-
łów z uşyciem nie więcej niş dwóch róşnych 
materiałów wykończeniowych, zakaz stoso-
wania sidingu, 

n) ogrodzenia aşurowe wykonane z elementów 
metalowych lub drewna, zakaz stosowania 
betonowych prefabrykatów od strony prze-
strzeni publicznej; 

3) Utrzymanie dotychczasowych rolniczych funk-
cji produkcji zwierzęcej 

§ 14. Dla terenu, oznaczonego symbolem 
35RM, plan ustala: 

1) zabudowę mieszkaniową i gospodarczą w za-
budowie zagrodowej w gospodarstwach rol-
nych jako podstawowe przeznaczenie terenu, a 
zabudowę usługową jako funkcję uzupełniają-
cą, na którym obowiązuje: 
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a) zachowanie istniejącej zabudowy z moşli-
wością przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy oraz odbudowy, pod warunkiem zacho-
wania odpowiednich ustaleń jak dla zabu-
dowy nowej, w ramach dokonywanej zmia-
ny; 

b) dla zabudowy istniejącej zlokalizowanej 
bezpośrednio przy granicy z działką sąsied-
nią, w ramach przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy, odbudowy dopuszcza się da-
chy płaskie lub jednospadowe; zaleca się 
stosowanie materiałów wykończeniowych 
naturalnych; zakaz stosowania sidingu; 

2) dla nowej zabudowy ustala się: 

a) maksymalną powierzchnię zabudowy 70% 
powierzchni działki, 

b) minimalną powierzchnię biologicznie czyn-
ną 30% powierzchni działki 

c) zamierzenia inwestycyjne w ramach istnie-
jących podziałów własnościowych, 

d) dopuszcza się moşliwość podziałów i łącze-
nia działek pod warunkiem zapewnienia do-
jazdu oraz kształtu i wielkości umoşliwiają-
cych i właściwe zagospodarowanie działki; 
minimalna powierzchnia działki powstającej 
w wyniku łączenia lub podziału nierucho-
mości 1500m2, 

e) usługi w budynkach wolnostojących o 
uciąşliwości nie wykraczającej poza granice 
działki, 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, 

g) obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych w granicach działek, 

h) maksymalna wysokość zabudowy w naj-
wyşszym punkcie kalenicy, – 10,0m dla bu-
dynków mieszkalnych, a dla pozostałych 
nowych obiektów 7m, przy czym nie doty-
czy to urządzeń towarzyszących, w których 
wysokość wynika bezpośrednio z wymogów 
technicznych i konstrukcyjnych, 

i) kąt pochylenia połaci dachowych budynków 
mieszkalnych 20o - 45o, 

j) dachy dwu- lub wielospadowe z zaleceniem 
zasady symetrii, 

k) zaleca się stosowanie tradycyjnych form ar-
chitektonicznych oraz materiałów budowla-
nych, 

 

 

l) elewacje w naturalnych kolorach materia-
łów z uşyciem nie więcej niş dwóch róşnych 
materiałów wykończeniowych, zakaz stoso-
wania sidingu, 

m) ogrodzenia aşurowe wykonane z elementów 
metalowych lub drewna, zakaz stosowania 
betonowych prefabrykatów od strony prze-
strzeni publicznej. 

§ 15. Dla terenu, oznaczonego symbolem 
1MNZ, plan ustala: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu jako zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna o charakte-
rze rezydencjonalnym a usługi jako funkcja 
uzupełniająca związana z funkcją mieszkanio-
wą, na którym obowiązuje: 

a) minimalna powierzchnia nowoutworzonej 
działki 2.000m2; minimalna szerokość frontu 
działki 30 m; 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 
powierzchni działki, 

d) maksymalna wysokość zabudowy – 10m w 
najwyşszym punkcie kalenicy, budynek par-
terowy plus poddasze uşytkowe, 

e) dachy dwu- lub czterospadowe z zaleceniem 
zasady symetrii, kąt pochylenia połaci da-
chowych budynków mieszkalnych 25o - 45o, 

f) pokrycie dachu wykonane w naturalnych 
kolorach materiałów ceramicznych lub kolo-
ry ciemnoczerwone, ciemnobrązowe, ciem-
nozielone, 

g) elewacje w naturalnych kolorach materia-
łów z uşyciem nie więcej niş dwóch róşnych 
materiałów wykończeniowych lub pastelo-
wych kolorów, zakaz stosowania okładzin 
winylowych (typu siding), 

h) moşliwość lokalizacji pomieszczeń garaşo-
wych i gospodarczych jako wbudowanych 
w budynek mieszkalny lub integralnie z nim 
związanych oraz wolnostojących jako jed-
nokondygnacyjne bez poddasza uşytkowe-
go o powierzchni zabudowy do 50m2 pod 
warunkiem tworzenia z budynkiem miesz-
kalnym całości architektonicznej przy uşyciu 
tych samych materiałów wykończeniowych, 

i) dla funkcji uzupełniającej obowiązuje mak-
symalna powierzchnia uşytkowa do 30% 
powierzchni uşytkowej zabudowy podsta-
wowej; wbudowana w budynek mieszkalny 
o uciąşliwości nie wykraczającej poza grani-
ce lokalu, 
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j) obowiązek zachowania minimum 70% dział-
ki jako powierzchni biologicznie czynnej z 
zaleceniem, aby 1/3 stanowiła zieleń wyso-
ka, 

k) ogrodzenia aşurowe wykonane z elementów 
metalowych lub drewna, preferowane şy-
wopłoty, maksymalna wysokość - 1,8m, wy-
klucza się stosowanie ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych, 

l) forma architektoniczna obiektów powinna 
być dostosowana do tradycji i wartości ar-
chitektury lokalnej i krajobrazu, 

m) obsługa komunikacyjna od istniejących i 
projektowanych ulic zgodnie z rysunkiem 
planu, 

n) teren znajduje się w strefie ochrony arche-
ologicznej; w przypadku odkrycia nowych 
stanowisk archeologicznych naleşy je ozna-
czyć, zabezpieczyć i powiadomić Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 16. Dla terenów, oznaczonych symbolami 
8PU i 36PU, plan ustala: 

1) wyznacza się tereny o podstawowym przezna-
czeniu pod zabudowę produkcyjną, magazy-
nowo-składową i usługową, a funkcję mieszka-
niową jako uzupełniającą, dla których obowią-
zuje: 

a) zachowanie istniejącej zabudowy z moşli-
wością przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy oraz odbudowy, pod warunkiem zacho-
wania odpowiednich ustaleń jak dla zabu-
dowy nowej, w ramach dokonywanej zmia-
ny, 

b) uzupełniające przeznaczenie terenu jako 
funkcja mieszkaniowa ograniczona do jed-
nego mieszkania na kaşde zamierzenie in-
westycyjne o funkcji zgodnej z przeznacze-
niem terenu, w wbudowane w bryłę budyn-
ku produkcyjnego, usługowego lub złączone 
z tymi budynkami tj. stykających się z nimi 
jedną ścianą; 

2) dla nowej zabudowy obowiązują następujące 
ustalenia: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy nie 
moşe przekroczyć 70% powierzchni działki, 

b) obowiązek zachowania minimum 30% dział-
ki jako powierzchni biologicznie czynnej, 

c) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m 
w najwyşszym punkcie, przy czym nie doty-
czy to urządzeń towarzyszących, w których 
wysokość wynika bezpośrednio z wymogów 
technicznych i konstrukcyjnych, 

d) dachy jednospadowe i wielospadowe oraz 
płaskie, 

e) kąt pochylenia połaci dachowych 00 – 450, 

f) pokrycie dachu wykonane w naturalnych 
kolorach materiałów ceramicznych lub kolo-
ry ciemnoczerwone oraz ciemnobrązowe, 

g) elewacje w naturalnych kolorach materia-
łów z uşyciem nie więcej niş dwóch róşnych 
materiałów wykończeniowych; zakaz stoso-
wania sidingu, 

h) zamierzenia inwestycyjne w ramach istnie-
jących podziałów własnościowych 

i) dopuszcza się moşliwość podziałów i łącze-
nia działek pod warunkiem zapewnienia do-
jazdu oraz kształtu i wielkości umoşliwiają-
cych ich właściwe zagospodarowania dział-
ki, 

j) minimalna powierzchnia działki powstającej 
w wyniku scalenia lub podziału nierucho-
mości 2000 m2; minimalna szerokość frontu 
działki 35m, 

k) zaleca się ogrodzenia aşurowe wykonane z 
elementów metalowych lub drewna, zakaz 
stosowania prefabrykatów betonowych od 
strony przestrzeni publicznej, 

l) obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych w granicach działki 

m) w przypadku odkrycia stanowisk archeolo-
gicznych naleşy je oznaczyć, zabezpieczyć i 
powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; 

3) zachowanie istniejących ferm hodowlanych w 
tym takşe ferm drobiowych, z moşliwością 
przebudowy i rozbudowy, przy zachowaniu 
przepisów szczególnych. 

§ 17. Dla terenu, oznaczonego symbolem 15UI, 
plan ustala: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu dla usług 
innych – straşnica straşy poşarnej, na którym 
obowiązuje: 

a) zachowanie istniejącej zabudowy – obiekty 
straşy poşarnej, z moşliwością przebudowy, 
rozbudowy, nadbudowy oraz odbudowy, 

b) maksymalna wysokość zabudowy – 15,0m, 
przy czym nie dotyczy to obiektów towarzy-
szących, w których wysokość wynika bezpo-
średnio z wymogów technicznych i kon-
strukcyjnych, 

c) zamierzenia inwestycyjne w granicach wła-
sności, 
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d) dopuszcza się usługi związane z funkcją 
mieszkaniową (np. handel, gastronomia). 

§ 18. Wyznacza się na rysunku planu teren in-
frastruktury technicznej oznaczony symbolem 
29KO, dla którego ustala się: 

1) zachowanie zabudowy i urządzeń istniejącej 
oczyszczalni ścieków z moşliwością przebudo-
wy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy; 

2) zamierzenia inwestycyjne w granicach własno-
ści; 

3) uciąşliwość obiektu nie moşe wykraczać poza 
granice działki. 

§ 19. Dla terenu, oznaczonego symbolem  
37 ZN, plan ustala: 

1) podstawowe przeznaczenie - tereny zieleni na 
których obowiązuje: 

a) zakaz wszelkiej zabudowy i prowadzenia ja-
kiejkolwiek działalności gospodarczej w ob-
rębie skarpy wiślanej, 

b) zachowanie obecnego uşytkowania, w tym 
istniejącej zabudowy oraz lokalizacji nowej, 
zgodnie z prawomocnymi decyzjami admi-
nistracyjnymi, z moşliwością rozbudowy i 
odbudowy; dla kaşdej działki naleşy prze-
prowadzić badania nośności gruntu, 

c) zachowanie istniejących lasków, zadrzewień 
i zespołów zieleni z prawem do zalesienia 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

d) dopuszcza się niezbędne roboty z zakresu 
regulacji i utrzymania terenu, wykonywane 
przez administratora rzek, 

e) zakaz podziałów na działki budowlane. 

2) przewiduje się lokalizację ścieşki rowerowej. 

§ 20. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 38ZN, ustala się jako podstawowe 
przeznaczenie - tereny zieleni (oz Maszewski), na 
którym obowiązuje: 

1) zakaz wszelkiej zabudowy i prowadzenia jakiej-
kolwiek działalności gospodarczej mogącej 
powodować zmiany istniejącego ukształtowa-
nia terenu; 

2) zachowanie obecnego uşytkowania; 

3) dopuszcza się niezbędne roboty z zakresu regu-
lacji i utrzymania terenu, z prawem do zalesień 
zgodnie przepisami szczególnymi; 

4) dopuszcza się wykorzystanie terenu dla rekre-
acji i turystyki pieszej; 

5) zakaz podziałów na działki budowlane. 

§ 21. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R1, ustala się: 

1) podstawowe przeznaczenie jako tereny rolne; 

2) utrzymanie istniejących upraw polowych bez 
prawa zabudowy; 

3) utrzymanie istniejących zadrzewień śródpo-
lnych rowów i cieków oraz stawu. 

§ 22. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R2, ustala się: 

1) podstawowe przeznaczenie jako tereny rolne, 
dla których obowiązuje: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy lub będą-
cej w trakcie realizacji z moşliwością remon-
tu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
pod warunkiem zachowania odpowiednich 
ustaleń jak dla zabudowy nowej, w ramach 
dokonywanej zmiany, 

b) moşliwość rozbudowy i powiększania istnie-
jących siedlisk zagrodowych oraz realizacji 
nowych budynków dla potrzeb prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, 

c) moşliwość przebudowy, bądŝ zmiany na ce-
le pozarolnicze istniejących budynków 
mieszkalnych i gospodarczych; 

2) dla nowej zabudowy ustala się: 

a) maksymalną powierzchnię zabudowy 70% 
powierzchni działki, 

b) minimalną powierzchnię biologicznie czyn-
ną 30% powierzchni działki, 

c) zamierzenia inwestycyjne w ramach istnie-
jących podziałów własnościowych, 

d) usługi w budynkach wolnostojących o 
uciąşliwości nie wykraczającej poza granice 
działki, 

e) obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych w granicach działek, 

f) maksymalna wysokość zabudowy w naj-
wyşszym punkcie kalenicy – 10,0m dla bu-
dynków mieszkalnych, a dla pozostałych 
nowych obiektów 7,0m, przy czym nie doty-
czy to urządzeń towarzyszących, w których 
wysokość wynika bezpośrednio z wymogów 
technicznych i konstrukcyjnych, 

g) kąt pochylenia połaci dachowych budynków 
mieszkalnych 20o – 45o, 

h) dachy dwu- lub wielospadowe z zaleceniem 
zasady symetrii, 
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i) zaleca się stosowanie tradycyjnych form ar-
chitektonicznych oraz materiałów budowla-
nych, 

j) elewacje w naturalnych kolorach materia-
łów z uşyciem nie więcej niş dwóch róşnych 
materiałów wykończeniowych, zakaz stoso-
wania sidingu, 

k) ogrodzenia aşurowe wykonane z elementów 
metalowych lub drewna, zakaz stosowania 
betonowych prefabrykatów od strony prze-
strzeni publicznej; 

3) utrzymanie istniejących zadrzewień śródpo-
lnych i śródłąkowych oraz cieków i zbiorników 
wodnych; 

4) utrzymanie istniejących terenów upraw polo-
wych; 

5) moşliwość lokalizowania sieci urządzeń infra-
struktury technicznej wzdłuş dróg oraz po gra-
nicy działek; 

6) moşliwość zalesień na gruntach klasy V i VI 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 23. Dla terenu, oznaczonego symbolem R3, 
plan ustala: 

1) teren zieleni (jar Maszewski) – obecnie uşytko-
wany rolniczo; 

2) w obrębie wyznaczonego na rysunku planu 
terenu obowiązuje zakaz zabudowy i prowa-
dzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej 
mogącej powodować zmiany istniejącego 
ukształtowania terenu; 

3) zachowanie obecnego uşytkowania; 

4) zakaz podziałów na działki budowlane; 

5) moşliwość zalesień na gruntach klasy V i VI 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

6) lokalizacja budynku mieszkalnego – zgodnie z 
wydaną decyzją administracyjną na działce Ne 
76/3. 

§ 24. Teren oznaczony na rysunku planu sym-
bolem K przeznaczony jest pod istniejącą prze-
pompownię ścieków, dla której plan ustala: 

1) moşliwość rozbudowy i przebudowy zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

2) obsługa komunikacyjna zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 25. Tereny oznaczone na rysunku planu sym-
bolem E przeznaczone pod urządzenia elektro-
energetyczne, dla których plan ustala: 

1) realizację urządzeń zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, 

2) obsługa komunikacyjna zgodnie z rysunkiem 
planu. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania  
terenów dóbr kultury podlegających ochronie 

§ 26.1. Ustala się zachowanie i ochronę stano-
wisk archeologicznych i konserwatorskich stref 
archeologicznych. Wszelkie projektowane działa-
nia inwestycyjne w obrębie istniejących stanowisk 
archeologicznych naleşy uzgadniać z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków. 

2. Ustala się stanowiska archeologiczne znajdu-
jące się w Ewidencji i rejestrze Zabytków Arche-
ologicznych, zgodnie z ponişszym wykazem: 

 
 

3. 
 

Lp. Obszar AZP  
i oznaczenie 

Funkcja Okres Lokalizacja 

1. Maszewo st. nr 1  
AZP 49-53/3 

relikty osady wczesne średniowiecze Maszewo 

2. Maszewo st. nr 4  
AZP 49-53/5 

ślady osadnicze kultury łuşyckiej epoka brązu okresu średniowiecza Maszewo 

3. Maszewo st. nr 6  
AZP 49-53/13 

relikty osady okres wczesnego średniowiecza Maszewo 

4. Maszewo st. nr 5 relikty osady okres wczesnego średniowiecza Maszewo 

5. Maszewo st. nr 2  
AZP 49-53/20 

ślady osadnicze okres reliktu epoki kamienia Maszewo 

6. Maszewo st. nr 3  
AZP 49-53/21 

osady kultury łuşyckiej epoka brązu Maszewo 
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Rozdział 5 
Zasady obsługi w zakresie komunikacji 

§ 27.1. Wyznacza się tereny komunikacji z prze-
znaczeniem podstawowym na drogi, które na ry-
sunku planu w zaleşności od klas, oznaczone są 
symbolami: 

1) KDZ – droga zbiorcza; 

2) KDL – droga lokalna; 

3) KDD – drogi dojazdowe; 

4) KDW – drogi wewnętrzne 

2. Dla poszczególnych klas dróg ustala się: 

1) dla drogi klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 
01KDZ ustala się zmienną szerokość w liniach 
rozgraniczających 25m, z dopuszczeniem zwę-
şenia do 20m przy terenie 15UI, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

2) dla dróg klasy lokalnej, oznaczonych symbo-
lami 01KDL, 02KDL ustala się szerokość w li-
niach rozgraniczających od 12m do 15m, zgod-
nie rysunkiem planu; 

3) dla dróg klasy dojazdowej, oznaczonych sym-
bolami 01KDD, 02KDD, 03KDD, 04KDD, 05KDD, 
06KDD, 07KDD, 08KDD, 09KDD, 10KKD ustala 
się szerokość w liniach rozgraniczających od 
10m do 12m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla dróg wewnętrznych oznaczonych symbo-
lami KDW ustala się szerokość w liniach roz-
graniczających od 7m do 12m, zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

3. Dopuszcza się moşliwość odstępstw od po-
wyşszych ustaleń uzasadnionych szczegółowymi 
rozwiązaniami technicznymi bądŝ ze względu na 
istniejące uwarunkowania, takie jak: 

1) kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

2) kolizje z istniejącym obiektami budowlanymi; 

3) kolizje z zielenią o duşych walorach przyrodni-
czych; 

4) w przypadkach nieuregulowanych stanów 
prawnych. 

4. W liniach rozgraniczających istnieje moşli-
wość lokalizacji: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na 
warunkach określonych w przepisach szcze-
gólnych; 

2) zieleni izolacyjnej z zachowaniem pól widocz-
ności określonych w przepisach szczególnych; 

3) elementów małej architektury: słupy ogłosze-
niowe, ławki itp. 

5. W liniach rozgraniczających drogi oznaczo-
nej symbolem 01KDZ po jej północnej stronie 
przewiduje się przebieg ścieşki rowerowej dla 
której ustala się: 

1) szerokość ścieşki jednokierunkowej 1,5m; dwu-
kierunkowej 2,0m; 

2) dopuszcza się korektę przebiegu trasy ścieşki 
przy zachowaniu w/w parametrów; zmiana 
przebiegu ścieşki nie powoduje zmiany ustaleń 
planu. 

6. Przy realizacji nowych inwestycji ustala się 
konieczność zapewnienia miejsc parkingowych (w 
tym garaşowych i postojowych) na terenie danej 
działki w ilości minimalnych: 

1) dla terenów zabudowy jednorodzinnej i zagro-
dowej wraz z moşliwością lokalizacji obiektów 
usługowych: 2 miejsca na jedno mieszkanie, 
bądŝ 2 miejsca na 100m2 powierzchni uşytko-
wej obiektu usługowego; 

2) dla terenów usług i zabudowy produkcyjno-
składowej: 1 miejsce na 100m2 powierzchni 
uşytkowej obiektu, ale nie mniej niş 2 stanowi-
ska na jeden obiekt. 

Rozdział 6 
Infrastruktura techniczna 

§ 28. W zakresie zaopatrzenia w wodę, plan 
ustala: 

1) utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia za-
opatrzenia w wodę; 

2) ŝródło zaopatrzenia dla celów bytowo-
gospodarczych i p.poş. stanowić będzie nadal 
wodociąg komunalny m. Płocka; 

3) zaopatrzenie wszystkich terenów wyznaczo-
nych w planie na cele zabudowy przewiduje się 
z systemu zbiorowego po rozbudowie sieci, 
stosownie do potrzeb w oparciu o główny 
przewód wodociągowy ø 250 ÷ 225 mm istnie-
jący w ulicy zbiorczej 01KDZ, prowadzący od 
ul. Szpitalnej w Płocku; 

4) rozbudowa sieci rozdzielczej obejmuje doposa-
şenie przewidzianych do powiększenia terenów 
istniejącej zabudowy oraz terenów zabudowy 
planowanej; 

5) rozbudowa sieci będzie prowadzona w liniach 
rozgraniczających dróg; 

6) indywidualne ŝródła zaopatrzenia moşna do-
puścić jedynie przejściowo bądŝ, gdy będzie to 
uzasadnione ekonomicznie z racji znacznego 
oddalenia posesji od głównych koncentracji 
zabudowy i przy zapewnieniu jakości wody 
według wymogów określonych przepisami; 
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7) pierwotne ŝródło zaopatrzenia w sytuacjach 

kryzysowych winny stanowić zabezpieczenie 
przed skaşeniami i radioaktywnością studnie 
publiczne. Ich ilość i rozmieszczenie określi 
plan obrony cywilnej gminy. 

§ 29. W zakresie odprowadzania ścieków, plan 
ustala: 

1) utrzymuje się istniejącą na gruntach wsi Ma-
szewo przewidzianą do rozbudowy mechanicz-
no-biologiczną komunalną oczyszczalnię ście-
ków m. Płocka, prowadzący do niej kolektor o 
wymiarach 1,0 x 1,75m oraz istniejącą sieć ka-
nalizacji zbiorczej wsi Maszewo z odprowadze-
niem ścieków do tego kolektora; 

2) docelowe utrzymanie rozwiązań indywidual-
nych moşna dopuścić jedynie po uzasadnieniu 
ekonomicznym, gdy jest to spowodowane np. 
znacznym oddaleniem obiektu od głównych 
koncentracji zabudowy. Rozwiązania te nie 
mogą powodować zanieczyszczenia wód po-
wierzchniowych bądŝ gruntowych; 

3) wody opadowe odprowadzane będą poprzez 
spływ powierzchniowy, jednakşe obiekty stacji 
paliw, warsztatów samochodowych, parkingów 
itp. miejsc naraşonych na zanieczyszczenie 
produktami ropopochodnymi, wymagają od-
prowadzenia do odbiornika w sposób zorgani-
zowany, po uprzednim mechanicznym oczysz-
czeniu. 

§ 30. W zakresie zaopatrzenia w gaz, plan usta-
la: 

1) istnieje moşliwość objęcia miejscowości siecią 
gazu przewodowego średniego ciśnienia, wy-
prowadzoną z istniejącej stacji redukcyjno-
pomiarowej pierwszego stopnia w Srebrnej 
(gm. Stara Biała); 

2) budowa sieci gazowych w liniach rozgranicza-
jących dróg poza pasem jezdni za zgodą za-
rządcy drogi i na warunkach określonych przez 
właściwy zakład gazowniczy; 

3)  warunki techniczne, jakim powinny odpowia-
dać sieci gazowe określają przepisy szczegóło-
we; 

4) o realizacji sieci gazowej do poszczególnych 
terenów decydować będą względy ekonomicz-
ne i zainteresowanie odbiorców. Do czasu re-
alizacji sieci gazu przewodowego oraz dla od-
biorców nieobjętych programem gazyfikacji, 
będzie nadal stosowany gaz płynny w butlach. 

 

 

§ 31. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną, plan ustala: 

1) utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia elek-
troenergetyczne, tj. linie 15kV, stacje transfor-
matorowe 15/0,4kV oraz linie n.n.; 

2) zaopatrzenie w energię elektryczną następować 
będzie nadal z linii 15kV wyprowadzonych ze 
stacji transformatorowo-rozdzielczych 110/15kV 
w Płocku poprzez istniejące i projektowane sta-
cje transformatorowe 15/0,4kV oraz linie ni-
skiego napięcia; 

3) dla obsłuşenia planowanej zabudowy przewi-
duje się realizację nowej stacji transformato-
rowej 15/0,4 kV z odcinkiem linii zasilającej, 
oraz rozprowadzające napowietrzne lub kablo-
we linie elektroenergetyczne; stacje oznaczono 
na rysunku planu symbolem E. Ewentualne in-
ne usytuowanie stacji nie będzie wymagało 
zmiany ustaleń planu; 

4) lokalizacja linii kablowych średniego i niskiego 
napięcia w liniach rozgraniczających dróg poza 
pasem jezdni; 

5) oświetlenie uliczne na terenach zwartej zabu-
dowy w liniach rozgraniczających dróg; 

6) plan rezerwuje korytarz jako strefę oddziaływa-
nia pól elektromagnetycznych dwustronnie o 
szerokości od osi linii 15kV – po 7,5m. W strefie 
obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej i 
innej o charakterze chronionym; dopuszcza się 
lokalizację innych obiektów po uzgodnieniu z 
zarządcą sieci; 

7) modernizacja i rozbudowa linii SN, trafostacji i 
linii n.n. moşe być prowadzona w miarę nara-
stania potrzeb, przez właściwy zakład energe-
tyczny. Ewentualna zmiana konfiguracji linii, 
usunięcie kolizji, wykonanie połączeń manew-
rowych bądŝ wykonanie dodatkowych stacji 
transformatorowych nie będą wymagały zmia-
ny niniejszego planu przy zachowaniu odpo-
wiednich odległości wolnych od zabudowy, 
odpowiedniej powierzchni działki trafostacji i 
zapewnieniu bezpośredniego do niej dostępu z 
drogi dojazdowej; 

8) w przypadku wystąpienia kolizji sieci energe-
tycznych z zabudową, usunięcie tych kolizji 
przy realizacji zamierzenia powinno być pro-
wadzone w uzgodnieniu z gestorem sieci. 

§ 32. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) plan przewiduje wykorzystywanie lokalnych 
ŝródeł ciepła; 
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2) zaopatrzenie planowanych obiektów z ekolo-

gicznych nośników energii, tj. gazu – po prze-
prowadzonej gazyfikacji, prądu elektrycznego, 
oleju opałowego niskosiarkowego, bądŝ innych 
nośników spalanych w urządzeniach o wyso-
kim poziomie czystości emisji, jak równieş 
energii odnawialnej; 

3) sukcesywne eliminowanie istniejących nieeko-
logicznych kotłowni na paliwa stałe i zakaz ich 
odtwarzania; 

4) prowadzenie prac termomodernizacyjnych 
obiektów istniejących dla ograniczenia potrzeb 
cieplnych. 

§ 33. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) plan ustala obowiązek zbiórki komunalnych 
odpadów stałych indywidualnie w miejscach 
wyznaczonych w obrębie kaşdej nieruchomości 
i czasowego ich gromadzenia w szczelnych po-
jemnikach; 

2) wywóz odpadów komunalnych do Zakładu 
Utylizacji Odpadów w Kobiernikach (gm. Stara 
Biała) celem dalszego ich przetwarzania; 

3) utrzymanie istniejącego gminnego punktu 
składowania odpadów niebezpiecznych (obec-
nie we wsi Biała) i okresowego ich wywozu do 
zakładu przetwórstwa; 

4) w zakresie ograniczenia ilości wytwarzania 
odpadów, ich selektywnej zbiórki, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania, obowiązują usta-
lenia gminnego planu gospodarki odpadami. 

 

 

 

 

§ 34. W zakresie telekomunikacji, plan ustala: 

1) utrzymuje się urządzenia łączności, tj. linie na-
powietrzne i doziemne z przyłączami abonenc-
kimi operatorów sieci; 

2) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejących 
i projektowanych linii w uzgodnieniu z operato-
rem sieci; 

3) rozbudowa sieci telekomunikacyjnej ww. ope-
ratorów następować będzie w liniach rozgrani-
czających dróg; 

4) szczegółowe warunki rozwoju infrastruktury 
telekomunikacyjnej określą operatorzy sieci z 
gestorem terenu i zarządcą dróg; 

5) obsługa abonentów za pośrednictwem indywi-
dualnych podłączeń stacjonarnych i aktywacji 
telefonów komórkowych na warunkach okre-
ślonych przez operatorów sieci i systemów. 

Rozdział 7 
Ustalenia końcowe 

§ 35.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN, MNU, MNZ, RMU, RM, PU 
ustala się stawkę procentową słuşącą naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wyniku uchwalenia planu wynoszącej 30%, przy 
czym nie dotyczy to znajdujących się w tych tere-
nach działek posiadających według państwowej 
ewidencji gruntów opis uşytku rozpoczynający się 
od litery „B”. 

2. Dla pozostałych terenów ustala się stawkę 
0%. 

§ 36. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Stara Biała. 

§ 37. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 

Przewodniczący Rady: 
Jan Wrześniewski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 241/XXIX/10 

Rady Gminy Stara Biała 
z dnia 16 września 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Stara Biała w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych  

do wykładanego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stara Biała dla obszaru wsi Maszewo 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnymi (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póŝ-
niejszymi zmianami), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 
póŝniejszymi zmianami) Rada Gminy Stara Biała 
po zapoznaniu się z nieuwzględnionymi uwagami 
podtrzymuje stanowisko Wójta Gminy Stara Biała 
w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 
wniesionych do trzykrotnie wykładanego do pu-
blicznego wglądu planu miejscowego, które 
przedstawiają się następująco: 

Pierwsze wyłoşenie do publicznego wglądu (10 
paŝdziernika 2006r. – 8 listopada 2006r.) 

1) Uwaga z pierwszego wyłoşenia projektu planu 
do publicznego wglądu – dotyczy działki o nu-
merze ewidencyjnym 73. 
Treść uwagi: Składający uwagę nie wyraşa 
zgody na pas drogi przy ul. Szpitalnej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie ze względu na to, iş linia regulacyjna 
drogi zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ (ul. 
Szpitalnej) została określona na podstawie 
„koncepcji północno-zachodniej obwodnicy 
Płocka”. Przedmiotowa część działki wchodzi w 
skład terenów stanowiących rezerwę pod ww. 
trasę komunikacyjną. 

2) Uwaga z pierwszego wyłoşenia projektu planu 
do publicznego wglądu – dotyczy działki o nu-
merze ewidencyjnym 85/1. 
Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o prze-
znaczenie działki pod zabudowę. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie ze względu na to, iş brak jest zgodno-
ści z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego. Te-
ren w studium posiada funkcję terenu rolnego, 
stanowiącego strefę terenów otwartych. 

3) Uwaga z pierwszego wyłoşenia projektu planu 
do publicznego wglądu. 
Treść uwagi: Składający nie wyraşa zgody na 
przeprawę mostową przez Wisłę. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie ze względu na to, iş określona w pla-
nie trasa komunikacyjna stanowi ciąg drogi 

krajowej nr 2. Została ona wyznaczona na pod-
stawie „koncepcji północno-zachodniej ob-
wodnicy Płocka”. 

4) Uwaga z pierwszego wyłoşenia projektu planu 
do publicznego wglądu – dotyczy działek o 
numerach ewidencyjnych 195/6, 195/7, 195/8, 
195/9, 195/10, 195/11, 195/12, 196/13. 
Treść uwagi: Składający wnosi o przeznaczenie 
działek pod zabudowę zagrodową i mieszka-
niową z funkcją usługową jako uzupełniającą. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie ze względu na to, iş brak jest zgodno-
ści z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego. Te-
reny te w studium wchodzą w skład terenów 
rolnych. 

5) Uwaga z pierwszego wyłoşenia projektu planu 
do publicznego wglądu – dotyczy działki o nu-
merze ewidencyjnym 59. 
Treść uwagi: Składający wnosi o przeznaczenie 
działki pod zabudowę jednorodzinną. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie ze względu na to, iş brak jest zgodno-
ści z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego. Te-
ren w studium posiada funkcję terenu rolnego, 
stanowiącego strefę terenów otwartych. 

6) Uwaga z pierwszego wyłoşenia projektu planu 
do publicznego wglądu. 
Treść uwagi: Składający nie wyraşa zgody na 
lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie działki 
elektrowni wiatrowych. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie ze względu na to, iş lokalizacja elek-
trowni wiatrowych została wyznaczona w tere-
nach R2. Ustalenia planu dopuszczają moşli-
wość budowy instalacji wykorzystujących siłę 
wiatru do produkcji energii, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi w rejonie oznaczonym na 
rysunku planu. Nowe tereny mieszkaniowo-
usługowe znajdują się w odległości około 
500m od rejonu, gdzie plan dopuszcza moşli-
wość budowy elektrowni wiatrowych. 

Drugie wyłoşenie do publicznego wglądu  
(16 listopada 2009r. – 15 grudnia 2009r.): 
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7) Uwaga z drugiego wyłoşenia projektu planu do 

publicznego wglądu – dotyczy działki o nume-
rze ewidencyjnym 49/3. 
Treść uwagi: Składający wnosi o: 

a) powiększenie terenu 39RMU w kierunku 
wschodnim 

Uzasadnienie: 

a) Uwaga została rozpatrzona negatywnie ze 
względu na to, iş brak jest zgodności z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 

8) Uwaga z drugiego wyłoşenia projektu planu do 
publicznego wglądu – dotyczy działek o nume-
rach ewidencyjnych 26, 19. 

Treść uwagi: Składający wnosi o przeznaczenie 
działek pod zabudowę mieszkaniowo - usługo-
wą. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie ze względu na to, iş brak jest zgodno-
ści z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego. 

9) Uwaga z drugiego wyłoşenia projektu planu do 
publicznego wglądu – dotyczy działki o nume-
rze ewidencyjnym 59. 

Treść uwagi: Składający wnosi o przekwalifi-
kowanie działki i przeznaczenie działki pod za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie w zakresie przeznaczenia pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną ze względu 
na to, iş brak jest zgodności z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego. Działkę zakwalifikowano 
do terenów rolnych z moşliwością lokalizacji 
zabudowy (R2). 

Trzecie wyłoşenie do publicznego wglądu  
(16 lipca 2010r. – 16 sierpnia 2010r.): 

Ze względu na brak uwag wniesionych podczas 
trzeciego wyłoşenia do publicznego wglądu, 
Rada Gminy Stara Biała nie dokonuje rozstrzy-
gnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003r., 
poz. 717, z póŝniejszymi zmianami). 

 
Przewodniczący Rady: 

Jan Wrześniewski 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 241/XXIX/10 

Rady Gminy Stara Biała 
z dnia 16 września 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

gminy Stara Biała dla obszaru wsi Maszewo, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleşą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

 
W oparciu o „Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego”, ustala się: 

1) Zakres inwestycji: 

1.1. Wykup gruntów pod budowę dróg 24.000m2 x 10zł/m2 = 240.000zł. 

1.2. Budowa ulic 24.000m2 x 170zł/m2 = 4.080.000zł. 

1.3. Budowa kanałów sanitarnych 3.550mb x 360zł/mb = 1.278.000zł. 

1.4. Budowa sieci wodociągowej 2.460mb x 180zł/mb = 442.800zł. 

2) Ŝródła finansowania: 

Budşet gminy na ogólną kwotę 6.040.000zł, przy wykorzystaniu środków pomocowych i funduszy struktu-
ralnych. 
 

Przewodniczący Rady: 
Jan Wrześniewski 

 
 
 


