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UCHWAŁA Nr 206/XXVIII/09 

RADY GMINY ZAŁUSKI 

z dnia 9 listopada 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kroczewo, 
gmina Załuski. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z póčniej-
szymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717), 
w związku z uchwałami Rady Gminy Załuski nr 
104/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. i 
122/XVI/2008 z dnia 24 wrzeċnia 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, 
Rada Gminy Załuski, po stwierdzeniu zgodnoċci 
ze „Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Załuski” 
(uchwała Rady Gminy Załuski nr 182/XXIX/2002 z 
dnia 24 kwietnia 2002r.), postanawia, co nastćpu-
je: 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowoċci 
Kroczewo, uchwalonego uchwałą nr 47/X/2007 
Rady Gminy Załuski z dnia 10 pačdziernika 
2007r., obejmującą obszar działek nr ew. 22, 
108/1, 108/2 i 108/3 oraz czćċci obszaru działek 
nr ew. 218 i 287/2, zwaną dalej zmianą planu. 

2. Integralnymi czćċciami uchwały są: 

a) czćċć tekstowa, stanowiąca treċć uchwały; 

b) czćċć graficzna, na którą składają sić rysunki 
zmiany planu w skali 1:1000, stanowiące za-
łączniki nr od 1 do 4 do niniejszej uchwały; 

c) lista nieuwzglćdnionych uwag do projektu 
planu, wraz z rozstrzygnićciami dotyczącymi 
sposobu ich rozpatrzenia, stanowiąca za-
łącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

d) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, stanowiące załącznik nr 6 do ni-
niejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Dla terenów objćtych zmianą planu tracą moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowoċci Kroczewo, uchwa-
lonego uchwałą nr 47/X/2007 Rady Gminy Załuski 
z dnia 10 pačdziernika 2007r. 

§ 3. 

Niniejsza uchwała składa sić z oċmiu rozdziałów: 

I. Ustalenia ogólne; 

II. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospo-
darowania; 

III. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego; 

IV. Ochrona ċrodowiska i przyrody; 

V. Komunikacja; 

VI. Infrastruktura techniczna; 

VII. Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i 
uďytkowanie terenów; 

VIII. Ustalenia koĉcowe. 

§ 4. 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. zmianie planu – naleďy przez to rozumieć 
ustalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, o którym mo-
wa w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treċci 
przepisu nie wynika inaczej; 

2. uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć, o ile z treċci przepisu nie wynika in-
aczej; 

3. zmienianym planie - naleďy przez to rozumieć 
ustalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miejscowoċci Krocze-
wo uchwalonego uchwałą nr 47/X/2007 Rady 
Gminy Załuski z dnia 10 pačdziernika 2007r.; 

4. ustawie – naleďy przez to rozumieć ustawć z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami); 
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5. przepisach odrćbnych – naleďy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

6. rysunku zmiany planu – naleďy przez to ro-
zumieć stanowiący integralną czćċć planu, 
rysunki w skali 1:1000, stanowiący załączniki 
nr od 1 do 4 do niniejszej uchwały; 

7. symbolu – naleďy przez to rozumieć symbol 
terenu funkcjonalnego lub terenu komunikacji 
okreċlony odpowiednio symbolem literowym 
i numerem, wyróďniającym go spoċród in-
nych terenów; 

8. terenie – naleďy przez to rozumieć teren funk-
cjonalny, dla którego obowiązują ustalenia 
planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi 
oraz okreċlony symbolem terenu zgodnie z 
rysunkiem zmiany planu; 

9. wskačniku intensywnoċci zabudowy działki - 
naleďy przez to rozumieć stosunek po-
wierzchni zabudowy obiektu na danej działce 
budowlanej, do powierzchni tej działki; 

10. linii zabudowy – naleďy przez to rozumieć 
linić ustaloną niniejszym planem, okreċlającą 
najmniejszą (nieprzekraczalną) dopuszczalną 
odległoċć płaszczyzny elewacji noworealizo-
wanego budynku od linii rozgraniczającej te-
renu bądč krawćdzi jezdni ulicy lub drogi; 

11. linii rozgraniczającej - naleďy przez to rozu-
mieć linić bćdącą granicą pomićdzy terenami 
o róďnym sposobie uďytkowania, zagospoda-
rowania lub róďnym przeznaczeniu podsta-
wowym (róďnej funkcji), w tym równieď po-
mićdzy terenami dróg a terenami przezna-
czonymi pod zabudowć bądč bćdącymi w 
uďytkowaniu rolnym lub leċnym; 

12. przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które musi prze-
waďać na danym terenie – nie moďe obejmo-
wać mniej niď 70% powierzchni uďytkowej 
zlokalizowanych na tym terenie budynków; 

13. przeznaczeniu uzupełniającym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które nie moďe 
przewaďać na danym terenie – nie moďe 
obejmować wićcej niď 30% powierzchni uďyt-
kowej zlokalizowanych na tym terenie budyn-
ków; 

14. usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to 
rozumieć usługi, słuďące przede wszystkim 
zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludno-
ċci, a które nie są zaliczane do przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko i wymagających sporządzenia raportu 

oddziaływania przedsićwzićcia na ċrodowisko 
lub, dla których obowiązek sporządzenia ra-
portu moďe być wymagany na podstawie 
przepisów odrćbnych, za wyjątkiem obiektów 
obsługi technicznej gminy; 

15. obiekcie obsługi technicznej gminy – naleďy 
przez to rozumieć wszelkie zagospodarowa-
nie, zabudowć oraz urządzenia słuďące do 
odprowadzania ċcieków, dostarczania wody, 
ciepła, energii elektrycznej, gazu, umoďliwia-
jące wymianć informacji oraz inne obiekty 
techniczne niezbćdne do prawidłowego za-
spokajania potrzeb mieszkaĉców; 

16. proekologicznych systemach cieplnych – na-
leďy przez to rozumieć systemy cieplne wyko-
rzystujące: gaz ziemny lub płynny, olej opa-
łowy niskosiarkowy, energić elektryczną, wia-
trową, słoneczną, pompy cieplne biomasć, 
itp.; 

17. powierzchni biologicznie czynnej – naleďy 
przez to rozumieć czćċć działki budowlanej o 
gruncie rodzimym, która pozostaje niezabu-
dowana, pokryta trwałą roċlinnoċcią, wodą 
powierzchniową, a takďe 50% sumy po-
wierzchni nawierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłoďu zapewniającym ich natu-
ralna wegetacjć, o powierzchni nie mniejszej 
niď 10m2; 

18. zieleni - rozumie sić przez to zespoły roċlin-
noċci spełniające cele wypoczynkowe, zdro-
wotne, dydaktyczno - wychowawcze i este-
tyczne. 

§ 5. 

Celem regulacji zawartych w zmianie planu jest 
okreċlenie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-
cych tereny o róďnym przeznaczeniu lub róď-
nych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3. zasad ochrony ċrodowiska i przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4. parametrów i wskačników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nii zabudowy, gabarytów obiektów i wskačni-
ków intensywnoċci zabudowy; 

5. szczegółowych zasad podziałów nieruchomo-
ċci; 

6. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
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7. sposobów i terminów tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów; 

8. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sić jednorazową opłatć z tytułu wzrostu 
wartoċci nieruchomoċci na skutek uchwalenia 
planu. 

§ 6. 

Na obszarze objćtym zmianą planu nie zachodzą 
przesłanki do okreċlenia: 

1. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
zagroďonych osuwaniem sić mas ziemnych; 

2. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków; 

3. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów; 

4. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
naraďonych na niebezpieczeĉstwo powodzi; 

5. szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczania w ich uďytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy; 

6. szczegółowych zasad i warunków scalania nie-
ruchomoċci. 

§ 7. 

Rysunki zmiany planu obowiązują w zakresie usta-
leĉ: 

1. granic obszaru objćtego planem; 

2. linii rozgraniczających tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospodaro-
wania; 

3. nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów; 

4. przeznaczenia terenów funkcjonalnych, okre-
ċlonych odpowiednio symbolem literowym i 
numerem wyróďniającym je spoċród innych te-
renów. 

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów  

i sposoby ich zagospodarowania 

§ 8. 

Przedmiotem zmiany planu są ustalenia dotyczą-
ce: 

1. terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonych na rysunkach zmiany 
planu symbolem MN; 

2. terenu usług, oznaczonego na rysunku zmiany 
planu symbolem U; 

3. terenu usług oraz obiektów i urządzeĉ produk-
cji, składów i magazynów, oznaczonego na ry-
sunku zmiany planu symbolem U, P. 

§ 9. 

Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

Przy realizacji zainwestowania na terenach wy-
znaczonych planem, ustala sić koniecznoċć prze-
strzegania zasad: 

1. Dla terenów, dla których rysunki niniejszej 
zmiany planu nie precyzują podziału na dział-
ki, w przypadku wydzielania wićcej niď dwóch 
działek budowlanych, ustala sić koniecznoċć 
opracowania przez inwestora, przed podzia-
łem geodezyjnym, koncepcji zagospodaro-
wania przestrzennego ww. terenów jako ma-
teriału urbanistycznego do akceptacji przez 
Wójta, przy czym: 

a) sposób zagospodarowania przestrzennego 
terenów przyległych do drogi publicznej 
musi być zaopiniowany przez zarządcć tej 
drogi; 

b) szerokoċć wewnćtrznych dróg do działek 
przeznaczonych pod zabudowć mieszka-
niową jednorodzinną ustala sić na min. 
8,0m. Dojazd do max trzech ww. działek i o 
długoċci nie przekraczającej 50,00m do-
puszcza sić w szerokoċci min. 6,0m; 

c) szerokoċć wewnćtrznych dróg do działek 
przeznaczonych pod zabudowć usługową, 
produkcyjną, magazynową i składową 
ustala sić na min. 12,0m; 

d) naleďy przewidzieć miejsca na pojemniki, 
związane z selektywną zbiórką odpadów. 

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala sić: 

a) dla zainwestowania uzupełniającego na te-
renach istniejącej zabudowy -– w nawią-
zaniu do istniejącej sąsiedniej zabudowy; 

b) od strony dróg gminnych i ulic wiejskich w 
odległoċci min. 8,0m od krawćdzi jezdni 
tej drogi; 

c) od korony rowów melioracyjnych w odle-
głoċci min. 5,0m. 

3. Uciąďliwoċć planowanych obiektów usługo-
wych i produkcyjnych winna sić zamknąć w 
granicach wyznaczonych dla nich terenów; 

4. Na wyznaczonych zmianą planu terenach 
dopuszcza sić moďliwoċć lokalizacji niezbćd-
nych stacji transformatorowych SN/NN; 
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5. Przy zagospodarowaniu terenów wyznaczo-

nych pod zainwestowanie, połoďonych po-
mićdzy istniejącymi drogami a uďytkami rol-
nymi i leċnymi, ustala sić obowiązek zapew-
nienia dojazdu do tych terenów rolnych i le-
ċnych; 

6. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej ustala sić: 

a) Dopuszczenie lokalizacji: 

- budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych; 

- budynków garaďowych i gospodar-
czych; 

- usług nieuciąďliwych - o uciąďliwoċci 
nie wykraczającej poza granice własno-
ċci - w budynkach mieszkalnych lub za-
budowie towarzyszącej; 

- dróg wewnćtrznych i innych urządzeĉ 
komunikacji kołowej i pieszej; 

- urządzeĉ infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych; 

- zabudowy letniskowej; 

c) Wysokoċć zabudowy mieszkaniowej do 
wysokoċci 9,0m w kalenicy oraz towarzy-
szącej zabudowy gospodarczej - partero-
wej, architektonicznie zharmonizowanej z 
zabudową mieszkaniową; 

d) Dachy dwu - lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci 30o – 45o; 

e) Poziom posadowienia posadzki parteru 
ustala sić na wysokoċci nawiązującej do 
istniejącej sąsiedniej zabudowy; 

f) Przy wydzielaniu nowych działek budow-
lanych, koniecznoċć zapewnienia ich po-
wierzchni min. 1000m2 i pozostawienie 
min. 70% ich powierzchni biologicznie 
czynnej; 

g) Wskačnik intensywnoċci zabudowy – do 
30%; 

h) Minimalna szerokoċć frontu nowo wydzie-
lanych działek budowlanych pod zabudo-
wć mieszkaniową wolnostojącą – 20m; 

i) Kaďda działka musi mieć zapewniony do-
stćp do drogi publicznej bezpoċrednio lub 
za poċrednictwem wydzielonych dróg 
wewnćtrznych; 

j) Wyklucza sić realizacjć przedsićwzićć mo-
gących znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko w rozumieniu przepisów ochrony ċro-

dowiska (za wyjątkiem obiektów obsługi 
technicznej). 

7. Dla terenów zabudowy o funkcjach: usługo-
wej, produkcyjnej, magazynowej i składowej 
ustala sić: 

a) Przy wydzielaniu nowych działek budow-
lanych, koniecznoċć zapewnienia ich po-
wierzchni min. 3000m2 i pozostawienie 
min. 40% ich powierzchni biologicznie 
czynnej; 

b) Wskačnik intensywnoċci zabudowy – do 
40%; 

c) Minimalna szerokoċć frontu nowo wydzie-
lanych działek budowlanych – 30m; 

d) Kaďda działka musi mieć zapewniony do-
stćp do drogi publicznej bezpoċrednio lub 
za poċrednictwem wydzielonych dróg 
wewnćtrznych; 

e) Wysokoċć zabudowy – do 12,0m w kaleni-
cy, przekrycie dachami dwu- i wielospa-
dowymi o kącie nachylenia połaci 30 -40o; 

8. Dla działki budowlanej o funkcji mieszkanio-
wej naleďy zapewnić co najmniej 2 miejsca 
postojowe samochodów osobowych na 1 lo-
kal mieszkalny (w tym miejsca w garaďu), w 
sytuacji działki o funkcji mieszkalno – usłu-
gowej iloċć miejsc tych naleďy zwićkszyć o 
iloċć wynikającą z punktu 9; 

9. Dla działki budowlanej o funkcji usługowej 
naleďy zapewnić: 

a) 1 miejsce parkingowe na 10m2 powierzch-
ni uďytkowej usług handlu, nie mniej jed-
nak niď 1 miejsce; 

b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w 
obiektach usług gastronomii, nie mniej 
jednak niď 3 miejsca; 

c) 3 miejsca parkingowe na 50m2 powierzch-
ni uďytkowej usług innych, nie mniej jed-
nak niď 3 miejsca; 

10. Dla działki budowlanej o funkcji produkcyjnej, 
składowej i magazynowej naleďy zapewnić 
niezbćdną, wynikającą z technologii i zatrud-
nienia iloċć miejsc parkingowych w granicach 
wyznaczonego terenu. 

§ 10. 

Z terenu oznaczonego w planie zmienianym sym-
bolem 9R (tereny rolnicze) wydziela sić teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmu-
jący czćċć obszaru działki nr ew. 287/2, oznaczony 
na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały, symbolem: 
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92 MN - pow. ok. 1,79 ha, dla którego ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciąď-
liwe; 

3. Zaopatrzenie w energie elektryczna i wodć 
bćdzie realizowane z istniejących sieci, zgodnie 
z indywidualnymi warunkami ustalonymi przez 
właċcicieli sieci; 

4. Przestrzeganie ustaleĉ zawartych w § 9 niniej-
szej uchwały; 

5. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
wysokoċci 25%. 

§ 11. 

Z terenów oznaczonych w planie zmienianym 
symbolami: 85R (tereny rolnicze) i 73RM (teren 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym) 
wydziela sić teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, obejmujący czćċć obszaru działki nr 
ew. 218, oznaczony na rysunku zmiany planu, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 
symbolem: 

93 MN - pow. ok. 0,06 ha, dla którego ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciąď-
liwe; 

3. Zakaz podziału geodezyjnego terenu; 

4. Zaopatrzenie w energie elektryczna i wodć 
bćdzie realizowane z istniejących sieci, zgodnie 
z indywidualnymi warunkami ustalonymi przez 
właċcicieli sieci; 

5. Przestrzeganie ustaleĉ zawartych w § 9 niniej-
szej uchwały, o ile nie są sprzeczne z ustale-
niami niniejszego paragrafu; 

6. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36 ust.4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym dla te-
renu MN ustala sić w wysokoċci 25%. 

§ 12. 

Z terenu oznaczonego w planie zmienianym sym-
bolem 53R (tereny rolnicze) wydziela sić teren 
usług, obejmujący obszar działki nr ew. 22, ozna-
czony na rysunku zmiany planu, stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, symbolem: 

 

 

94 U - pow. ok. 0,85 ha, dla którego ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa usłu-
gowa; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna dla potrzeb wła-
ċciciela obiektu usługowego; 

3. Moďliwoċć realizacji obiektu usługowego o 
uciąďliwoċci nie wykraczającej poza wyznaczo-
ny teren; 

4. Zakaz podziału geodezyjnego terenu; 

5. Zaopatrzenie w energić elektryczną i wodć 
bćdzie realizowane z istniejących sieci, zgodnie 
z indywidualnymi warunkami ustalonymi przez 
właċcicieli sieci; 

6. Przestrzeganie ustaleĉ zawartych w § 9 niniej-
szej uchwały, o ile nie są sprzeczne z ustale-
niami niniejszego paragrafu; 

7. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala sić w wysokoċci 25%. 

§ 13. 

Z terenów oznaczonych w planie zmienianym 
symbolami: 60RM,MN (tereny zabudowy zagro-
dowej i mieszkaniowej jednorodzinnej) i 61R (te-
reny rolnicze) wydziela sić teren usług oraz obiek-
tów i urządzeĉ produkcji, składów i magazynów, 
obejmujący obszar działek nr ew. 108/1, 108/2 i 
108/3, oznaczony na rysunku zmiany planu, sta-
nowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 
symbolem: 

95 U,P - pow. ok. 2,57 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie – zabudowa usługowa, produk-
cyjna, składowa i magazynowa. 

2. Adaptacja istniejącego i realizacja nowego 
zainwestowania. 

3. Dopuszcza sić moďliwoċć realizacji zabudowy 
mieszkaniowej dla właċciciela. 

4. Przestrzeganie ustaleĉ zawartych w § 9 niniej-
szej uchwały. 

5. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala sić w wysokoċci 25%. 
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Rozdział III 
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego 

§ 14. 

Wszelka zabudowa i zagospodarowanie terenu 
pod wzglćdem funkcjonalnym i przestrzennym 
powinna uwzglćdniać: 

1. wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i 
architektury, 

2. walory architektoniczne i krajobrazowe, 

3. wymagania ochrony przyrody, 

4. wymagania ochrony ċrodowiska, zdrowia oraz 
bezpieczeĉstwa ludzi i mienia, a takďe wyma-
gania osób niepełnosprawnych, 

5. wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i 
dóbr kultury, 

6. walory ekonomiczne przestrzeni i prawo wła-
snoċci, 

7. potrzeby obronnoċci i bezpieczeĉstwa paĉ-
stwa, 

8. wymagania przepisów odrćbnych i norm pol-
skich, w szczególnoċci dotyczących okreċlenia 
odległoċci i warunków usytuowania elemen-
tów zagospodarowania terenu, w tym mićdzy 
innymi: 

a) warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

§ 15. 

Ustala sić nastćpujące ogólne zasady kształtowa-
nia ładu przestrzennego: 

1. Działania porządkujące w zakresie ujednolice-
nia ogrodzeĉ. 

2. Przebudowć i modernizacjć infrastruktury 
technicznej. 

3. Kaďda działka budowlana musi mieć dostćp do 
drogi publicznej. Za dostćp do drogi publicznej 
uwaďa sić takie ukształtowanie działki budow-
lanej, które umoďliwia prawidłowy wjazd na 
działkć budowlaną z terenu drogi publicznej, 
zgodnie z przepisami szczegółowymi z zakresu 
gospodarki nieruchomoċciami, warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie oraz warunkami tech-
nicznymi jakim powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie. 

4. Wszelkie niezbćdne dla prawidłowego funkcjo-
nowania gminy obiekty i urządzenia, a w 
szczególnoċci: obiekty obrony cywilnej, ratow-

nictwa, bezpieczeĉstwa paĉstwa, obiekty ob-
sługi technicznej gminy, urządzenia melioracji, 
drogi wewnćtrzne, place publiczne, ciągi pie-
szo-jezdne, ciągi piesze, ċcieďki rowerowe 
moďna realizować na kaďdym terenie funkcjo-
nalnym w sposób zgodny z ustaleniami zmiany 
planu z zakresu warunków, zasad i standardów 
kształtowania zabudowy, przepisami odrćbny-
mi i zasadami współďycia społecznego. Wszel-
kie zagospodarowanie i zabudowć naleďy wy-
konywać w sposób zapewniający prawidłową 
eksploatacjć tych obiektów i urządzeĉ. 

Rozdział IV 
Ochrona środowiska i przyrody 

§ 16. 

W zakresie ochrony ċrodowiska ustala sić: 

1. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ċcie-
ków do wód powierzchniowych i do gruntu; 

2. Stosowanie w nowych i przebudowywanych 
obiektach proekologicznych systemów ciepl-
nych nie powodujących emisji szkodliwych 
substancji do ċrodowiska; 

3. Zakaz lokalizowania obiektów i urządzeĉ oraz 
prowadzenia działalnoċci usługowej i produk-
cyjnej mogącej powodować przekroczenia do-
puszczalnych poziomów hałasu i zanieczysz-
czenia powietrza atmosferycznego, poza tere-
nem działki budowlanej, do której jednostka 
organizacyjna posiada tytuł prawny; 

4. Obowiązek zgodnego z zasadami ochrony ċro-
dowiska unieszkodliwiania odpadów – selekcjć 
i gromadzenie odpadów na posesjach w urzą-
dzeniach przystosowanych do ich gromadze-
nia, odbiór i usuwanie zgodnie z systemem 
oczyszczania przyjćtym w gospodarce komu-
nalnej gminy; 

5. Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych 
i ogrodzeĉ w odległoċci mniejszej niď 5,0m od 
korony rowów melioracyjnych; 

6. Ochronć i utrzymywanie droďnoċci rowów me-
lioracyjnych, z zapewnieniem budowy przepu-
stów pod projektowanymi drogami; 

7. Minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni kaďdej działki wynosi 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
letniskowej i zagrodowej – 70%, a dla zabudo-
wy usługowej, produkcyjnej, składowej i ma-
gazynowej – 40%. 

§ 17. 

Minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej w powierzchni kaďdej działki wynosi dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i 
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zagrodowej – 70%, a dla zabudowy usługowej, 
produkcyjnej, składowej i magazynowej – 40%. 

1. Utrzymanie i rozbudowć systemu przyrodni-
czego - zieleni towarzyszącej innym funkcjom 
na poszczególnych terenach i działkach budow-
lanych – zieleĉ niska i wysoka, ogrody przy-
domowe i zieleĉ przydroďna. 

2. Ochronć i utrzymanie w maksymalnym stopniu 
istniejących na poszczególnych terenach za-
drzewieĉ, zakrzaczeĉ, grup zieleni i pojedyn-
czych drzew oraz odtwarzanie zieleni w miej-
scach koniecznego jej usunićcia, przy uwzglćd-
nieniu podstawowej funkcji terenów. 

3. Zakaz wycinania starodrzewu z dopuszczeniem 
wycinki jedynie pod inwestycje liniowe lub ze 
wzglćdów bezpieczeĉstwa. 

§ 18. 

Walory krajobrazowe, tzn. wartoċci ekologiczne, 
estetyczne i kulturowe terenu oraz związane z nim 
elementy przyrodnicze, ukształtowane przez siły 
przyrody lub w wyniku działalnoċci człowieka, 
podlegają ochronie niezaleďnie od tego, czy są 
objćte szczególnymi formami ochrony przyrody. 

Rozdział V 
Komunikacja 

§ 19. 

Ustala sić obsługć komunikacyjną terenów wy-
znaczonych niniejszą zmianą planu za poċrednic-
twem publicznych dróg lokalnych i zbiorczych 
wyznaczonych w planie zmienianym, zgodnie z 
jego ustaleniami. 

§ 20. 

1. Dopuszcza sić moďliwoċć prowadzenia ċcieďek 
rowerowych w granicach terenów funkcjonal-
nych wyznaczonych niniejszą zmianą planu, 
pod warunkiem spełnienia wymogów bezpie-
czeĉstwa i obowiązujących przepisów szcze-
gólnych; 

2. Szerokoċć ċcieďki rowerowej nie moďe być 
mniejsza niď: 

a) 1,5m dla ċcieďek jednokierunkowych, 

b) 2,0m dla ċcieďek dwukierunkowych; 

2. Szerokoċć ċcieďki rowerowej, jeċli jest realizo-
wana jako ciąg pieszo - rowerowy, tj. ċcieďki 
rowerowe, z których mogą korzystać równieď 
piesi, nie moďe być mniejsza niď: 

a) 2,5m dla ciągów, na których ruch rowerów 
jest jednokierunkowy, 

b) 3,0m dla ciągów, na których ruch rowerów 
jest dwukierunkowy; 

3. Tereny ċcieďek rowerowych połoďone na ob-
szarze zabudowy muszą być oċwietlone w spo-
sób właċciwy; 

4. Ċcieďki rowerowe realizowane jako cele pu-
bliczne powinny zachować ciągłoċć i pozostać 
ogólnodostćpne. 

Rozdział VI 
Infrastruktura techniczna 

§ 21. 

Zasady obsługi infrastruktury technicznej 

1. Utrzymanie istniejącego uzbrojenia terenu w 
infrastrukturć techniczną, z dopuszczeniem jej 
modernizacji, rozbudowy i przebudowy. 

2. Zaopatrzenie w wodć (w tym dla celów prze-
ciwpoďarowych) - z istniejących sieci wodo-
ciągowych. 

3. Ustala sić docelowo wykonanie kanalizacji 
sanitarnej. Do czasu realizacji sieci kanaliza-
cyjnej dopuszcza sić gromadzenie ċcieków w 
szczelnych zbiornikach bezodpływowych, 
okresowo opróďnianych. 

4. Dopuszcza sić moďliwoċć realizacji indywidu-
alnych, przydomowych oczyszczalni ċcieków. 

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sić 
sytuowanie urządzeĉ infrastruktury technicz-
nej na wszystkich wyznaczonych planem te-
renach, równieď na terenach nie przeznaczo-
nych na cele publiczne, po uprzednim uzy-
skaniu zgody właċciciela gruntu i na warun-
kach z nim ustalonych. 

6. Odprowadzenie wód opadowych – po-
wierzchniowo. 

7. Zaopatrzenie w ciepło ze čródeł indywidual-
nych, na bazie ekologicznych czynników 
grzewczych (alternatywnie): gaz, energia elek-
tryczna, olej opałowy (o niskiej zawartoċci 
siarki) lub odnawialne čródła energii. 

8. Zaopatrzenie wszystkich działek w energić 
elektryczną ustala sić z istniejących na terenie 
linii ċredniego napićcia za poċrednictwem 
istniejących i planowanych stacji transforma-
torowych, zgodnie z warunkami Zakładu 
Energetycznego. Zaleca sić realizacjć kablo-
wej sieci nn. 

9. Obsługa telekomunikacyjna - poprzez istnie-
jącą i planowaną sieć kablową. 

10. Gospodarka odpadami - koniecznoċć segre-
gacji odpadów w ramach poszczególnych te-
renów (naleďy przewidzieć miejsca na pojem-
niki, związane z selektywną zbiórką odpadów) 
oraz zorganizowany ich wywóz na spełniające 
wymogi ochrony ċrodowiska składowisko 
odpadów, w sposób zgodny z przepisami od-
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rćbnymi, na zasadach okreċlonych indywidu-
alnie przez słuďby komunalne. 

11. Sieci i przyłącza poszczególnych elementów 
infrastruktury technicznej, naleďy prowadzić 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. Ich realiza-
cjć zaleca sić poprzedzić wykonaniem kom-
pleksowej dokumentacji projektowej 
uwzglćdniającej wzajemne relacje pomićdzy 
sieciami. 

12. Dopuszcza sić na wyznaczonych planem te-
renach realizacjć liniowych elementów infra-
struktury technicznej, oraz niewielkich, zwią-
zanych z tą infrastrukturą obiektów, nie wy-
magających przeznaczenia terenów na ten cel 
i nie kolidujących z ustaleniami planu, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami odrćbnymi. 

Rozdział VII 
Tymczasowe zagospodarowanie,  

urządzanie i użytkowanie terenów 

§ 22. 

1. Plan nie dopuszcza, innego niď jest to w nim 
okreċlone, tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uďytkowania terenów, za wyjąt-
kiem tymczasowego wykorzystywania terenów 
do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej 
lub zagospodarowania w formie terenów ziele-
ni; 

2. Do czasu zabudowy i zagospodarowania po-
szczególnych terenów zgodnie z okreċlonymi w 
planie przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania, moďna je tymczasowo uďytkować w 
sposób dotychczasowy - jednak bez prawa 
utrwalania ich przeznaczenia, zasad zagospo-
darowania i zabudowy niezgodnych z planem. 

Rozdział VIII 
Ustalenia końcowe 

§ 23. 

Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gminy. 

§ 24. 

Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Załuski: 

Adam Gorzkowski 
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Załącznik nr 5 
do uchwały nr 206/XXVIII/09 

Rady Gminy Załuski 
z dnia 9 listopada 2009r. 

 
Lista nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miejscowoċci Kroczewo, gmina Załuski 
 
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie składania uwag do projektu zmiany planu miejscowego nie wpłynć-
ły uwagi. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Załuski: 

Adam Gorzkowski 
 
 

Załącznik nr 6 
do uchwały nr 206/XXVIII/09 

Rady Gminy w Załuskach 
z dnia 9 listopada 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) i art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) Rada Gminy w Zału-
skach rozstrzyga, co nastćpuje: 
 
Lp. Inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej 
Sposób realizacji Zasady finansowania 

Forma: 
 
 
1. zadania krótko-

okresowe 
2. zadanie wieloletnie 

Odpowiedzialni za 
realizacjć współpracu-
jący: 
1. wójt, burmistrz, 

prezydent, 
2. wykonawca, 
3. pracownik urzćdu 

właċciwy do spraw 
infrastruktury 

4. inne 

Prognozowanie 
čródła finansowania 
 
1. dochody własne, 
2. dotacje, 
3. kredyty, poďyczki, 
4. obligacje komu-

nalne, 
5. inne 

Potencjalny udział 
innych inwestorów w 
finansowaniu zadania: 
1. właċciciele nieru-

chomoċci 
2. fundacje i organiza-

cje wspomagające 
3. inwestorzy zewnćtrz-

ni 
4. inne 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Drogi 
publiczne 

Wykup terenów 2 1+4 1+2+5 1+3+4 

2. Budowa 2 1+3+4 1+2 1+3+4 

3. Pozostałe Wodociągi 2 2+4 1+2+5 1+3+4 

4. Kanalizacja 2 2+4 1+2+5 1+3+4 

5. Elektroenergetyka 2 2+4 1+2+5 1+3+4 

6. Gazownictwo 2 2+4 1+2+5 1+3+4 

Przewodniczący Rady Gminy Załuski: 
Adam Gorzkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


