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UCHWAŁA Nr XL/467/09 

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików Folwark. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity 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; Nr 214, poz. 1806; zm. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; zm. z 
2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 
102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759), z 2005r. Nr 172, 
poz. 1551 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 20 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; zm. 
z 2004r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; zm. z 
2005r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087) oraz z 
zwiņzku z uchwałņ nr VII/75/2007 z dnia 29 marca 
2007r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu połoŐonego w obrňbie so-
łectwa Janików i Janików Folwark Rada Miejska 
uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego sołectwa Janików i Jani-
ków Folwark, gmina Kozienice, zwany dalej pla-
nem, obejmujņcy obszar w granicach przedsta-
wionych na rysunku planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1. do uchwały. 

2. Rysunek planu sporzņdzono w skali 1:2000 
stanowiņcy integralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały, 
oznaczonņ jako załņcznik nr 1. 

3. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ po-
nadto: 

1) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu wniesionych w okresie wyło-
Őenia do publicznego wglņdu – stanowiņce za-
łņcznik nr 2 do uchwały; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy – stanowiņce załņcznik nr 3 do uchwały; 

4. Przedmiot planu stanowiņ zagadnienia okre-
Ōlone w przepisach art. 15 ust. 2 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003r. 

§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) ciekach naturalnych – naleŐy przez to rozu-
mień definicjň zawartņ w przepisach odrňb-
nych; 

2) dachu płaskim – naleŐy przez to rozumień 
dach o kņcie nachylenia połaci dachowych 
nie wiňkszym niŐ 12o; 

3) dachu wielospadowym – naleŐy przez to ro-
zumień dach dwu- lub czterospadowe o kņcie 
nachylenia połaci dachowych do 45 o; 

4) działce budowlanej – naleŐy przez to rozu-
mień definicjň zawartņ w przepisach odrňb-
nych; 

5) ekologicznych noŌnikach energii – naleŐy 
przez to rozumień stosowanie jako Ŏródeł cie-
pła energii elektrycznej, gazu, oleju opałowe-
go niskosiarkowego, energii odnawialnej oraz 
innych noŌników spalanych w urzņdzeniach o 
wysokim poziomie czystoŌci emisji; 

6) froncie działki – naleŐy przez to rozumień 
czňŌń działki, która przylega do drogi, z której 
odbywa siň główny wjazd lub wejŌcie na 
działkň; 

7) funkcja równorzňdna – naleŐy przez to rozu-
mień dopuszczenie jednoczeŌnie wszystkich 
wymienionych w przeznaczeniu podstawo-
wym funkcji lub zamienne ich wprowadzenie 
na danym terenie; 

8) istniejņcej zabudowie – naleŐy przez to rozu-
mień istniejņce budynki, działki, dla których 
zostały wydane decyzje administracyjne (po-
zwolenia na budowň); 

9) linii rozgraniczajņcej – naleŐy przez to rozu-
mień granice pomiňdzy terenami o róŐnym 
sposobie zagospodarowania lub róŐnym 
przeznaczeniu podstawowym i róŐnej funkcji, 
ustalone niniejszym planem; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone na rysunku 
planu linie, przed które nie moŐe byń wysu-
niňte lico zewnňtrznej nadziemnej Ōciany 
wznoszonego budynku z dopuszczeniem 
zgodnego z obowiņzujņcymi przepisami wy-
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suniňcia przed nie na głňbokoŌń do 1,5m 
gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, zada-
szeŊ nad wejŌciami, pochylni i schodów ze-
wnňtrznych; 

11) noŌniku reklamy - naleŐy przez to rozumień 
urzņdzenie reklamowe w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, zawierajņce po-
wierzchniň przeznaczonņ do eksponowania 
reklamy; 

12) obszarze – naleŐy przez to rozumień obszar 
objňty ustaleniami planu, w granicach przed-
stawionych na rysunku planu; 

13) obszarze przestrzeni publicznej - naleŐy przez 
to rozumień obszar o szczególnym znaczeniu 
dla zaspokojenia potrzeb mieszkaŊców, po-
prawy jakoŌci ich Őycia i sprzyjajņcy nawiņ-
zywaniu kontaktów społecznych ze wzglňdu 
na jego połoŐenie oraz cechy funkcjonalno-
przestrzenne, okreŌlony w studium uwarun-
kowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy; 

14) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia i 
rysunek planu, bňdņce przedmiotem niniej-
szej uchwały, okreŌlone w § 1 uchwały; 

15) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień wielkoŌń powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki; 

16) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień ustalone w planie przeznaczenie 
przewaŐajņce na danym terenie; 

17) przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy przez 
to rozumień takie rodzaje przeznaczenia, które 
uzupełniajņ lub wzbogacajņ przeznaczenie 
podstawowe na danym terenie, w sposób 
okreŌlony w ustaleniach planu; 

18) rowach – naleŐy przez to rozumień urzņdzenia 
melioracji wodnych szczegółowych w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych; 

19) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek wykonany na mapie w skali 1:2000, 
okreŌlony w § 1 ust. 1 uchwały; 

20) terenie – naleŐy przez to rozumień teren 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczajņcymi i symbolem przeznaczenia ozna-
czony według zasad okreŌlonych w § 3 ust. 3 
uchwały; 

21) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wynika in-
aczej; 

22) urzņdzeniach wodnych – naleŐy przez to ro-
zumień definicjň zawartņ w przepisach odrňb-
nych; 

23) usługach – naleŐy przez to rozumień działal-
noŌń prowadzonņ w obiektach wolnostojņ-
cych lub lokalach uŐytkowych wbudowanych, 
której celem jest zaspokojenie potrzeb ludno-
Ōci, a nie wytwarzanie bezpoŌrednio meto-
dami przemysłowymi dóbr materialnych, z 
wykluczeniem usług uciņŐliwych, 

24) usługach lub obiektach uciņŐliwych - naleŐy 
przez to rozumień działalnoŌń, która powodu-
je przekroczenia dopuszczalnych standardów 
jakoŌci Ōrodowiska okreŌlonych w przepisach 
prawa, spowodowane emisjņ pyłów i gazów 
pochodzņcņ z procesów spalania nie zwiņza-
nych z ogrzewaniem pomieszczeŊ lub pod-
grzewaniem wody na cele bytowe, wytwa-
rzaniem odpadów innych niŐ komunalne, wy-
twarzaniem Ōcieków innych niŐ bytowe, za-
nieczyszczeniem gleby i powierzchni ziemi, 
wytwarzaniem pól elektromagnetycznych, 
wzmoŐonņ emisjņ hałasu, 

25) usługach publicznych – naleŐy przez to rozu-
mień usługi zaspokajajņce potrzeby miesz-
kaŊców oraz wpływajņce na poprawň jakoŌci 
Őycia, o znaczeniu lokalnym, ponadlokalnym 
(usługi: oŌwiaty, zdrowia, kultury, administra-
cji, straŐy poŐarnej); 

26) utrzymaniu – naleŐy przez to rozumień za-
chowanie dotychczasowego sposobu uŐyt-
kowania terenu i jego funkcji, z prawem do 
konserwacji, remontu; 

27) wysokoŌci zabudowy – naleŐy przez to rozu-
mień wymiar pionowy zabudowy mierzonej 
od poziomu terenu przy najniŐej połoŐonym 
wejŌciu do budynku lub jego czňŌci, znajdujņ-
cego siň na pierwszej kondygnacji nadziem-
nej budynku do poziomu kalenicy przy da-
chach pochyłych lub do górnej powierzchni 
najwyŐej połoŐonego stropu, łņcznie z grubo-
Ōciņ izolacji cieplnej i warstwy jņ osłaniajņcej 
bez uwzglňdnienia wyniesionych ponad tň 
płaszczyznň kominów, dŎwigów i innych po-
mieszczeŊ technicznych – przy dachach pła-
skich i wyraŐonych w metrach; 

28) zieleni izolacyjnej – naleŐy przez to rozumień 
pas zwartej zieleni wielopiňtrowej, z wyłņcze-
niem przestrzeni zaplanowanej jako wjazdy 
na teren, odpornej na zanieczyszczenia, two-
rzņcy barierň wizualnņ i akustycznņ. 
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§ 3.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami pla-
nu: 

1) granica obszaru objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) oznaczenia porzņdkowe – cyfrowe i literowe 
terenów, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 majņ wyłņcznie charakter 
informacyjny 

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

1) symbol literowy – jedno przeznaczenie pod-
stawowe; 

2) symbol literowy/symbol literowy – dwa prze-
znaczenia podstawowe moŐliwe do zastoso-
wania równolegle w dowolnych wzajemnych 
proporcjach lub tylko jedno z nich; 

3) cyfry arabskie okreŌlajņ numery wyznaczonych 
terenów na rysunku planu, dla których sformu-
łowano odrňbne ustalenia planu. 

4. Ustala siň nastňpujņce symbole okreŌlajņce 
w planie podstawowe formy przeznaczenia i za-
gospodarowania terenów: 

1) 1MN, 6MN, 9MN, 10MN, 12MN, 16MN, 
17MN, 18MN, 21MN, 22MN. 23MN, 28MN, 
29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN, 
35MN, 36MN, 37MN, 51MN, 52MN, 54MN, 
56MN, 58MN, 60MN,69MN, 70MN, 71MN, 
80MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej; 

2) 19MN/UH, 20MN/UH – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
handlu; 

3) 42RM, 43RM, 45RM, 61RM, 77RM – tereny 
zabudowy zagrodowej; 

4) 8UP, 11UP – tereny usług publicznych; 

5) 27U/MN - tereny usług, zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej; 

6) 59UP/U, 63UP/U – tereny usług publicznych, 
usług; 

7) 62UT – teren usług turystycznych; 

8) 15U/P, 38U/P, 40U/P – tereny obiektów pro-
dukcyjnych, składów, magazynów i usług; 

9) 3R, 5R, 26R, 44R, 50R, 72R, 75R, 76R – tereny 
rolnicze; 

10) 2ZR, 4ZR, 67ZR, 83ZR, 84ZR – tereny łņk, pa-
stwisk i nieuŐytków; 

11) 74ZL, 78ZL, 82ZL, 85ZL – tereny lasów; 

12) 7 ZI, 13ZI, 14ZI, 39ZI, 57ZI – terenu zieleni 
izolacyjnej; 

13) 46ZP, 48ZP, 64ZP, 66ZP – tereny zieleni par-
kowej; 

14) 55W – ujňcie wody; 

15) 24K – oczyszczalnia Ōcieków; 

16) 25WS, 73WS, 79WS – tereny wód powierzch-
niowych Ōródlņdowych; 

17) Układ komunikacyjny, powiņzany z systemem 
infrastruktury technicznej wyznaczajņ tereny 
oznaczone symbolami: 

a) KDGP – drogi ruchu przyspieszonego klasy 
„GP” 

b) KDG – drogi główne klasy „G”; 

c) KDL – drogi lokalne klasy ”L” 

d) KDD – drogi dojazdowe klasy „D”; 

§ 5.1. Ustala siň wymagania wynikajņce z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej archi-
tektury w obszarach przestrzeni publicznych na 
zasadach wynikajņcych z zagospodarowania i 
przeznaczenia terenu; 

2) nakazy, zakazy, dopuszczenia, ograniczenia 
oraz zasady umieszczania noŌników reklamo-
wych i szyldów reklamowych okreŌlajņ ustale-
nia szczegółowe dla poszczególnych terenów w 
zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów usługowo – 
handlowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem UP jako obiektów towarzyszņcych 
imprezom masowym; 

4) nakazy, zakazy dopuszczenia i ograniczenia w 
zakresie zasad umieszczania urzņdzeŊ tech-
nicznych i zieleni okreŌlone sņ w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów 
oraz w ustaleniach ogólnych dotyczņcych za-
sad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji infrastruktury technicznej ni-
niejszej uchwały; 

2. Pozostałe ustalenia dotyczņce wymagaŊ wy-
nikajņcych z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych zostały zawarte w ustaleniach szcze-
gółowych dla poszczególnych terenów. 
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§ 6. Ustala siň tereny przeznaczone dla realiza-
cji celów publicznych: 

1) tereny przeznaczone dla realizacji celów pu-
blicznych: 

a) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lami UP, UP/U; 

b) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lami KDG, KDL, KDD jako istniejņce drogi 
publiczne, wymagajņce przebudowy i do-
stosowania do parametrów okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych i niniejszej uchwale. 

§ 7. Ustala siň zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, zawarte w ustale-
niach szczegółowych terenów; 

2) dla elewacji budynków obowiņzuje stosowanie 
takich materiałów, jak: kamieŊ naturalny, cegła 
licowa, tynk, drewno; zapis ten nie dotyczy 
obiektów produkcyjnych, składów i magazy-
nów; 

3) lokalizacjň ogrodzeŊ frontowych działek zgod-
nie z liniami rozgraniczajņcymi dróg wyznaczo-
nych planem, 

4) zakaz realizacji ogrodzeŊ z betonowych ele-
mentów prefabrykowanych; 

5) w przypadku wprowadzenia ogrodzenia, obo-
wiņzujņ ogrodzenia aŐurowe uzupełnione zie-
leniņ, do wysokoŌci 2,0m; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały okre-
Ōlone w ustaleniach szczegółowych; 

7) dopuszcza siň lokalizowanie noŌników rekla-
mowych na budynkach pod warunkiem, Őe ich 
łņczna powierzchnia nie zajmie wiňcej niŐ 10% 
powierzchni łņcznej wszystkich elewacji dane-
go budynku. 

8) zakaz umieszczania wolnostojņcych noŌników 
reklamowych; 

§ 8. Ustala siň zasady kształtowania zabudowy i 
sposobów zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň budynków na dział-
kach budowlanych w odległoŌci mniejszej niŐ 3 
m od granicy z sņsiedniņ działkņ budowlanņ 
lub bezpoŌrednio przy granicy, zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi; 

2) na terenach objňtych niniejszym planem obo-
wiņzuje zakaz lokalizowania wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych, o powierzchni 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

3) dopuszcza siň realizowanie zabudowy pod wa-
runkiem wczeŌniejszego lub jednoczesnego 
uzbrojenia działki budowlanej w sieci wodociņ-
gowe, kanalizacyjne, energetyczne, chyba, Őe 
ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały sta-
nowiņ inaczej; 

4) zagospodarowanie terenów leŌnych zgodnie z 
przepisami odrňbnymi. 

5) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej zakazuje siň lokalizacji nowej zabu-
dowy zagrodowej; 

6) na terenach 15U/P, 38U/P, 40U/P, 8UP, 11UP, 
59UP/U, 63UP/U obowiņzek wprowadzenia pa-
sa zieleni od terenów zabudowy mieszkanio-
wej, zabudowy zagrodowej; 

7) dopuszcza siň lokalizacjň stacji transformato-
rowych Ōredniego i niskiego napiňcia; 

8) dopuszcza siň lokalizowanie linii elektroenerge-
tycznych Ōredniego i niskiego napiňcia w li-
niach rozgraniczajņcych dróg; 

9) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej od 
osi linii energetycznej 220kV w odległoŌci 25m 
oraz od osi linii energetycznej 400kV w odle-
głoŌci 40m. 

§ 9. Ustala siň zasady i warunki łņczenia i po-
działu nieruchomoŌci: 

1) w przypadku wydzielenia nowych działek bu-
dowlanych szerokoŌń frontu nowo wydzielonej 
działki budowlanej wynosi minimum 25m dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 25m 
dla usług publicznych i usług, 30m dla zabu-
dowy zagrodowej, 40m dla obiektów, produk-
cyjnych, składów, magazynów i usług chyba Őe 
ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały sta-
nowiņ inaczej; 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 
działki budowlanej: 1200m2 dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 1500m2 dla 
usług publicznych i usług, 3000m2 dla zabudo-
wy zagrodowej, 4000 m2 dla terenu obiektów 
usługowych, produkcyjnych, składów, maga-
zynów i hurtowni, chyba, Őe ustalenia szczegó-
łowe stanowiņ inaczej; 

3) nowe działki budowlane na terenach podlega-
jņcych podziałowi powinny mień powierzchniň 
i kształt umoŐliwiajņcy ich prawidłowe zago-
spodarowanie, zapewnionņ dostňpnoŌń komu-
nikacyjnņ do kaŐdej działki zgodnie z przepisa-
mi odrňbnymi; 

4) dla istniejņcych działek podlegajņcych podzia-
łowi o innych szerokoŌciach frontu niŐ wymie-
nionym pkt 1 a mieszczņcych siň w przedziale 
od 17m do 25m dopuszcza siň ich zachowanie; 
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5) ustalenia pkt 1 i 2 nie dotyczņ działek budowla-

nych wydzielanych pod budowň stacji trans-
formatorowych; 

§ 10. Ustala siň zasady ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Obszar planu połoŐony jest czňŌciowo w grani-
cach otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazo-
wego im. Prof. Ryszarda Zarňby według rysun-
ku planu. 

2) Dla całego terenu objňtego ustaleniami planu 
połoŐonego w granicach otuliny Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego obowiņzujņ wszelkie 
nakazy, zakazy i ograniczenia okreŌlone w 
przepisach odrňbnych; 

3) Obszar planu jest czňŌciowo połoŐony w grani-
cach obszaru Natura 2000 „ Ostoja Kozienicka” 
PLB140013, bňdņcego potencjalnym obszarem 
specjalnej ochrony ptaków. Wszelkie działania 
na tym terenie powinny byń zgodne z przepi-
sami odrňbnymi, dotyczņcymi tego obszaru; 

4) Na obszarze objňtym planem ustala siň nastň-
pujņce zasady ochrony Ōrodowiska oraz ochro-
ny przyrody: 

a) dla działek budowlanych minimalnņ po-
wierzchniň czynnņ biologicznie, zgodnie z 
ustaleniami dla poszczególnych terenów; 

b) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lami 1MN, 6MN, 9MN, 10MN, 12MN, 16MN, 
17MN, 18MN, 21MN, 22MN, 23MN, 28MN, 
29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN, 
35MN, 36MN, 37MN, 51MN, 52MN, 54MN, 
56MN, 58MN, 60MN,69MN, 70MN, 71MN, 
80MN, 42RM, 43RM, 45RM, 61RM, 77RM 
oraz tereny 8UP, 11UP, 27U/MN, 59UP/U, 
63UP/U zalicza siň do terenów chronionych 
akustycznie; 

c) dopuszczalny poziom hałasu od dróg dla 
rodzajów terenów chronionych akustycznie 
nie moŐe przekraczań norm okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych; 

d) dopuszczalny poziom hałasu od pozostałych 
obiektów i działalnoŌci bňdņcej Ŏródłem ha-
łasu dla rodzajów terenów chronionych 
akustycznie nie moŐe przekraczań norm 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych; 

e) nakaz uwzglňdnienia w poszczególnych te-
renach ochrony przed uciņŐliwym oddziały-
waniem w zakresie klimatu akustycznego 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

f) w ternach oznaczonych symbolami: 8UP, 
11UP, 59UP/U, 63UP/U obowiņzuje wpro-
wadzenie pasa zieleni izolacyjnej tworzņcej 
barierň wizualnņ i akustycznņ, oddzielajņcņ 

te tereny od istniejņcych terenów mieszka-
niowych; 

g) utrzymanie wszystkich form zieleni urzņ-
dzonej i naturalnej, w miarň moŐliwoŌci, ze 
szczególnym uwzglňdnieniem terenów zie-
leni łňgowej towarzyszņcej ciekom; 

h) zabrania siň niszczenia lub uszkadzania 
brzegów Ōródlņdowych wód powierzchnio-
wych oraz urzņdzeŊ wodnych; 

i) ochrona Ōródlņdowych wód powierzchnio-
wych i urzņdzeŊ wodnych według przepi-
sów odrňbnych; 

j) inwestycje kolidujņce z urzņdzeniami wod-
nymi naleŐy uzgadniań z właŌciwym zarzņd-
cņ tych urzņdzeŊ 

k) obowiņzek zachowania niezabudowanych 
pasów ochronnych wzdłuŐ cieków wodnych 
i potoków (o szerokoŌci kaŐdorazowo 
uzgodnionej z administratorem cieku) w ce-
lu umoŐliwienia administratorowi prowa-
dzenia robót remontowych i konserwator-
skich w korytach rzeki i potoków a takŐe dla 
ochrony otuliny biologicznej cieków, oraz 
zakaz grodzenia nieruchomoŌci w odległoŌci 
mniejszej niŐ 1,5 m od linii brzegowej cieku; 

l) zakaz składowania odpadów; czasowe gro-
madzenie odpadów wytwarzanych na ob-
szarze planu zgodnie z przepisami odrňb-
nymi; 

m) odległoŌń cmentarza od zabudowaŊ miesz-
kalnych, od zakładów produkujņcych artyku-
ły ŐywnoŌci, zakładów Őywienia zbiorowego 
bņdŎ zakładów przechowujņcych artykuły 
ŐywnoŌci oraz studzien, Ŏródeł i strumieni, 
słuŐņcych do czerpania wody do picia i po-
trzeb gospodarczych, powinna wynosiń co 
najmniej 150 m; odległoŌń ta moŐe byń 
zmniejszona do 50 m pod warunkiem, Őe te-
ren w granicach od 50 do 150 m odległoŌci 
do cmentarza posiada sień wodociņgowņ i 
wszystkie budynki korzystajņce z wody sņ 
do tej sieci podłņczone. 

n) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, dla 
których sporzņdzenie raportu oddziaływania 
na Ōrodowisko jest obligatoryjne w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych, z wyjņtkiem 
obiektów infrastruktury technicznej i komu-
nikacyjnej, słuŐņcej obsłudze mieszkaŊców i 
uŐytkowników terenu; 

o) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych Ōcie-
ków do ziemi i wód powierzchniowych; 
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§ 11. Ustala siň zasady ochrony krajobrazu i 
dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

1) Obejmuje siň ochronņ konserwatorskņ poniŐ-
szy obiekt przedstawiony na rysunku planu: 

a) PozostałoŌci zabytkowego parku w Janiko-
wie 

b) W odniesieniu do objňtego ochronņ obiektu, 
o którym mowa w pkt 1 lit. a, obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia: 

ba) zachowanie istniejņcego drzewostanu o 
wysokich walorach krajobrazowych; 

bb) obowiņzuje przeprowadzenie prac re-
waloryzacyjnych i konserwatorskich 
oraz zachowanie formy i detalu archi-
tektonicznego i krajobrazowego obiek-
tu. 

bc) utrzymanie podziałów parcelacyjnych 

2) Obejmuje siň ochronņ planistycznņ poniŐsze 
obiekty: 

a) Dom drewniany w Janikowie 72 

b) Wodny młyn drewniany 

c) przedmiotem ochrony, o której mowa w 
ust. 1 pkt 2, sņ budynki, 

3) celem ochrony, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
jest zachowanie walorów architektonicznych 
tych obiektów, 

4) w odniesieniu do objňtych ochronņ obiektów, o 
którym mowa w ust. 1, obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia: 

a) zakazuje siň wyburzenia, 

b) zakazuje siň rozbudowy, nadbudowy obiek-
tów, 

c) zakazuje siň zmiany formy elewacji i dachu, 

d) w przypadku remontu, o których mowa w 
ust. 1, obowiņzuje przeprowadzenie prac re-
stauratorskich, rewaloryzacyjnych i konser-
watorskich oraz zachowanie formy i detalu 
architektonicznego obiektu. 

§ 12. Ustala siň zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

1) W zakresie lokalizacji urzņdzeŊ sieciowych in-
frastruktury technicznej: 

a) Plan ustala budowň sieci i urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej w liniach rozgranicza-
jņcych ulic, (w uzgodnieniu z właŌcicielem 
sieci oraz zarzņdcņ drogi w oparciu o prze-
pisy odrňbne) i oznaczonych w nastňpujņcy 
sposób: 

 kable elektroenergetyczne wysokiego 
napiňcia, oznaczone na rysunku kolorem 
czerwonym; 

 oczyszczalnia Ōcieków, oznaczona na ry-
sunku kolorem szarym, i symbolem K 

b) Ustala siň zasady uzbrojenia terenu w sieci 
infrastruktury technicznej: 

 sieci infrastruktury technicznej oraz urzņ-
dzenia z nimi zwiņzane powinny byń lo-
kalizowane w planowanych i przewidzia-
nych do przebudowy pasach drogowych, 
a w przypadku lokalizowania na innych 
terenach – w sposób podporzņdkowany 
okreŌlonej w planie funkcji terenu i nie 
kolidujņcy z planowanņ zabudowņ, 

 połoŐenie i parametry techniczne sieci 
podlegajņ uszczegółowieniu w projek-
tach budowlanych, 

 w pasach drogowych ulic sieci infrastruk-
tury technicznej powinny byń sytuowane 
z zachowaniem przedstawionego na ry-
sunku połoŐenia pod okreŌlonym ele-
mentem składowym ulicy (jezdniņ, chod-
nikiem, trawnikiem itp.); odległoŌci po-
miňdzy poszczególnymi sieciami oraz od-
ległoŌci od charakterystycznych linii pasa 
drogowego, podlegajņ uszczegółowieniu 
w projektach budowlanych, 

 w pasach drogowych ulic istniejņcych 
sieci infrastruktury technicznej uŐytku 
powszechnego mogņ byń, w przypad-
kach uzasadnionych, sytuowane w spo-
sób inny niŐ przedstawione na rysunku 
planu, pod warunkiem wykazania w pro-
jekcie budowlanym, Őe odmienne usytu-
owanie nie utrudni przewidzianej w pla-
nie przebudowy ulicy oraz usytuowania 
pozostałych sieci, 

 w przekrojach istniejņcych i planowanych 
pasów drogowych (poza jezdniami) nale-
Őy uwzglňdniń lokalizacjň istniejņcych i 
planowanych linii kablowych elektro-
energetycznych niskiego i Ōredniego na-
piňcia oraz istniejņcych i planowanych 
kablowych sieci teletechnicznych nie po-
kazanych na rysunku planu; parametry, 
szczegółowy przebieg i lokalizacja sieci 
okreŌlone zostanņ w projektach budow-
lanych, 

 w pasach drogowych planowanych dróg 
wewnňtrznych nieokreŌlonych na rysun-
ku planu sieci infrastruktury technicznej 
lokalizowań zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, 
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 rozdzielcze sieci infrastruktury technicz-
nej uŐytku powszechnego naleŐy projek-
towań i budowań uwzglňdniajņc potrzeby 
okreŌlonej w planie zabudowy oraz po-
trzeby zabudowy na terenach przyległych 
nie objňtych planem, a wskazanych w 
studium jako tereny inwestycyjne (po-
tencjalni uŐytkownicy sieci), 

 przyłņcza nieruchomoŌci do ciņgów 
ulicznych sieci infrastruktury technicznej 
powinny, w granicach pasa drogowego 
wyznaczonego liniami rozgraniczajņcymi, 
przebiegań prostopadle do osi podłuŐnej 
ulicy; w technicznie uzasadnionych wy-
padkach dopuszcza siň przebieg skoŌny 
pod katem nie mniejszym niŐ 45o, do osi 
podłuŐnej ulicy, o ile nie utrudni to przy-
łņczenia do sieci ulicznej nieruchomoŌci 
sņsiednich, 

 w przypadku koniecznoŌci przeprowa-
dzenia tranzytowych sieci infrastruktury 
technicznej nie pokazanych na rysunku 
planu wykonanie ich nie bňdzie sprzecz-
ne z ustaleniami planu pod warunkiem, 
Őe ich przebieg nie bňdzie kolidował z 
istniejņcņ i planowana zabudowņ, 

 stacje transformatorowe mogņ byń loka-
lizowane w granicach planu na terenach 
o innym przeznaczeniu pod warunkiem 
nie naruszenia wynikajņcych z niniejsze-
go planu przepisów szczególnych oraz 
warunków zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów sņsiednich – uszczegółowie-
nie w projekcie budowlanym, 

2) W zakresie zaopatrzenia w wodň, ustala siň: 

a) zasilanie w wodň z wodociņgu komunalne-
go z sieci rozdzielczej o Ōrednicach od 110 
do 150mm zlokalizowanej we wszystkich 
istniejņcych drogach objňtych granicņ obo-
wiņzywania ustaleŊ planu, jak i w drogach 
zlokalizowanych poza obszarem planu, a 
bezpoŌrednio z nim sņsiadujņcymi; 

b) jako podstawň do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sys-
temu wodociņgowego naleŐy przyjņń obo-
wiņzujņce programy; 

c) budowň nowych odcinków sieci wodociņ-
gowej w liniach rozgraniczajņcych dróg po-
za pasami jezdni w uzgodnieniu z zarzņdcņ 
drogi; 

d) przy realizacji nowych i modernizacji istnie-
jņcych ujňń i sieci wodociņgowych, w obsza-
rze planu, obowiņzek zapewnienia przeciw-
poŐarowego zaopatrzenia wodnego w za-

kresie Ŏródeł zaopatrzenia i sieci hydrantów 
nadziemnych; 

e) nakaz podłņczania nowych odbiorców do 
sieci wodociņgowej po jej wybudowaniu; 

f) dopuszcza siň realizowanie zabudowy pod 
warunkiem wczeŌniejszego lub jednocze-
snego uzbrojenia działek budowlanych w 
sień wodociņgowņ; 

3) W zakresie odprowadzania Ōcieków sanitar-
nych oraz wód opadowych, ustala siň: 

a) odprowadzenie Ōcieków sanitarnych do 
układu kanalizacyjnego m. Kozienice za po-
Ōrednictwem istniejņcej przepompowni KGK 
Kozienice – SUW Słoneczna w Kozienicach; 

b) odprowadzanie Ōcieków biologicznych po-
chodzņcych z zakładów przemysłowych do 
oczyszczalni biologicznej znajdujņcej siň w 
Janikowie; 

c) budowň nowych odcinków sieci kanaliza-
cyjnej w liniach rozgraniczajņcych dróg w 
uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi; 

d) moŐliwoŌń utrzymania rozwiņzaŊ indywidu-
alnych do czasu objňcia poszczególnych te-
renów sieciņ kanalizacyjnņ; 

e) jako podstawň do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w zakresie rozbudowy ukła-
du kanalizacji Ōciekowej naleŐy przyjņń 
zgodnie z obowiņzujņcymi programami; 

f) nakaz podłņczania nowych odbiorców do 
sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu; 

g) dopuszcza siň realizowanie zabudowy pod 
warunkiem wczeŌniejszego lub jednocze-
snego uzbrojenia działek budowlanych w 
sień kanalizacyjnņ; 

h) zakaz odprowadzania wód opadowych do 
urzņdzeŊ kanalizacji sanitarnej i na na-
wierzchnie ogólnie dostňpnych ciņgów ko-
munikacyjnych; 

i) zakaz odprowadzania wód opadowych za-
nieczyszczonych produktami organicznymi, 
ropopochodnymi i mineralnymi do ciņgów 
kanalizacji deszczowej, do wód otwartych i 
do gruntu; 

j) wody opadowe zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami odrňbnymi; 

4) W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala siň: 

a) zasilanie w gaz ziemny przewodowy za po-
Ōrednictwem istniejņcej sieci; 

b) budowň nowych gazociņgów w liniach roz-
graniczajņcych dróg, poza pasami jezdni 
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zgodnie z wymogami przepisów odrňbnych 
w uzgodnieniu z właŌciwym zakładem ga-
zowniczym i zarzņdcņ drogi; 

c) jako podstawň do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci 
gazowej naleŐy przyjņń obowiņzujņce pro-
gramy; 

d) majņ zastosowanie obowiņzujņce przepisy 
odrňbne; 

e) liniň ogrodzeŊ w odległoŌci min. 0,5m od 
gazociņgu; 

f) szafki gazowe (otwierane na zewnņtrz od 
strony ulicy) winny byń lokalizowane w linii 
ogrodzeŊ, w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarzņdzajņcym sie-
ciņ gazowņ; 

5) W zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, 
ustala siň: 

a) utrzymanie istniejņcej sieci elektroenerge-
tycznej; 

b) zasilanie odbiorców w energiň elektrycznņ 
za poŌrednictwem stacji transformatoro-
wych (słupowych lub wnňtrzowych); 

c) budowň oŌwietlenia ulicznego w liniach 
rozgraniczajņcych ulic; 

d) moŐliwoŌń przebudowy istniejņcych sieci 
elektroenergetycznych jedynie przez właŌci-
ciela sieci na warunkach okreŌlonych przez 
właŌciwy zakład energetyczny; 

e) budowň nowych słupowych lub wnňtrzo-
wych stacji transformatorowych w liniach 
rozgraniczajņcych dróg w lokalizacji i iloŌci, 
które okreŌli wymagane opracowanie bran-
Őowe; 

f) dopuszcza siň skablowanie istniejņcych sieci 
elektroenergetycznych; 

g) minimalna powierzchnia działki pod stacjň 
transformatorowņ 25m2; 

h) utrzymanie korytarza wolnego od budyn-
ków mieszkalnych i innych o charakterze 
chronionym okreŌlonych w przepisach od-
rňbnych o szerokoŌci po 7,5m od osi linii 
napowietrznej 15kV, o szerokoŌci 25m od 
osi linii napowietrznej 220kV oraz o szero-
koŌci 40m od osi linii napowietrznej 400kV 
jako strefa oddziaływania pól elektromagne-
tycznych; 

i) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ nowo 
przyłņczanych obiektów z sieci energetycz-
nej realizowane bňdzie na zasadach okre-

Ōlonych w warunkach przyłņczenia do sieci 
oraz umowach przyłņczeniowych; 

6) W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala siň: 

a) zasilanie w ciepło odbiorców ze Ŏródeł in-
dywidualnych; 

b) nakaz stosowania ekologicznych noŌników 
energii; preferowane czynniki grzewcze to: 
gaz, olej opałowy o niskiej zawartoŌci siarki, 
energia elektryczna lub odnawialne Ŏródła 
energii; 

7) W zakresie telekomunikacji, ustala siň: 

a) obsługň przez dotychczas funkcjonujņce au-
tomatyczne centrale telefoniczne; 

b) w obszarze planu umoŐliwia siň lokalizacjň 
niezbňdnej do Ōwiadczenia usług telekomu-
nikacyjnych infrastruktury telekomunikacyj-
nej, która moŐe obejmowań sieci bezprze-
wodowe z urzņdzeniami radiowego systemu 
dostňpowego oraz sieci przewodowe nad-
ziemne i podziemne z elementami składo-
wymi jak: szafki dostňpowe wolnostojņce, 
słupy linii napowietrznych i słupki kablowe; 

c) budowň sieci telekomunikacyjnej naleŐy re-
alizowań w oparciu o warunki techniczne 
wydane przez dysponenta sieci; 

d) rozbudowň sieci telekomunikacyjnej w li-
niach rozgraniczajņcych dróg na warunkach 
okreŌlonych przez zarzņdcň drogi z dopusz-
czeniem przebiegu napowietrznych linii tele-
fonicznych poza liniami rozgraniczajņcymi, 
przy zapewnieniu słuŐebnoŌci gruntowej; 

e) utrzymanie istniejņcych anten i masztów te-
lefonii komórkowej; 

f) dopuszcza siň lokalizacjň nowych masztów 
telefonii komórkowej do wysokoŌci 30m 
nad poziom terenu oraz zamiennie stoso-
wanie innych rozwiņzaŊ technologicznych. 

8) W zakresie gospodarki odpadami, ustala siň; 

a) obowiņzek zbiórki stałych odpadów komu-
nalnych w wyznaczonych miejscach, indy-
widualnych lub wspólnych dla kilku nieru-
chomoŌci, z sukcesywnym wprowadzeniem 
segregacji odpadów; 

b) wywóz odpadów w systemie zorganizowa-
nym przez Gminň; 

§ 13. Ustala siň zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji 

1) W zakresie wyznaczania miejsc parkingowych 
lub postojowych na danej nieruchomoŌci 
ustala siň nastňpujņce wielkoŌci: 
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a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 
minimum 2 stanowiska, wliczajņc miejsca 
garaŐowe; 

b) obiekty handlowe, usługowe, administra-
cyjne – minimum 30 miejsc postojowych 
na 1000m2 p.uŐ.; 

c) obiekty składów, magazynów, hurtowni – 
minimum 40 stanowiska na 1000m2 p.uŐ., 
w tym stanowiska dla samochodów ciňŐa-
rowych. 

2) Podstawowy układ komunikacyjny tworzņ 
ulice nastňpujņcych klas technicznych: 

a) główne – oznaczone w planie symbolem 
KDG; 

3) Obsługujņcy układ komunikacyjny tworzņ 
ulice nastňpujņcych klas technicznych: 

a) lokalne – oznaczone w planie symbolem 
KDL; 

b) dojazdowe – oznaczone w planie symbo-
lem KDD; 

4) Podstawowy układ komunikacyjny, obsługu-
jņcy teren objňty planem składa siň z drogi 
krajowa Nr 48 relacji Tomaszów Mazowiecki - 
Kock. 

5) Obsługujņcy układ komunikacyjny składa siň 
z ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych. Sņ 
to ulice istniejņce, których trasy zostały wyko-
rzystane w planie oraz projektowane, których 
przebieg ustalono w niniejszym planie. 

6) W granicach obszaru objňtego planem do-
puszcza siň lokalizowanie niewyznaczonych 
na rysunku planu urzņdzeŊ i sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym komunikacyjnych, 
niezbňdnych dla obsługi terenu. 

7) W ramach inwestycji, w granicach terenu jej 
realizacji inwestor zobowiņzany jest zaprojek-
towań odpowiedniņ liczbň miejsc postojo-
wych dla samochodów, wynikajņcņ z charak-
teru funkcjonalno-uŐytkowego inwestycji i 
zewnňtrznych warunków komunikacyjnych, 
zgodnie z ustaleniami pkt 1. 

8) Ustanawia siň zakaz lokalizowania w pasach 
drogowych istniejņcych i projektowanych ulic 
nowych obiektów budowlanych niesłuŐņcych 
komunikacyjnej funkcji ulicy, innych niŐ sieci 
infrastruktury technicznej uŐytku powszech-
nego oraz przyłņczy do tych sieci sytuowa-
nych z zachowaniem zasad okreŌlonych w 
obowiņzujņcych przepisach, o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowiņ inaczej. 

9) Rozwiņzania wynikajņce z etapowej realizacji 
układu komunikacyjnego (ulic, ŌcieŐek rowe-

rowych, przystanków komunikacji zbiorowej) 
i róŐniņce siň od rozwiņzaŊ docelowych uzna-
je siň za tymczasowe. 

10) W liniach rozgraniczajņcych ulicy dopuszcza 
siň umieszczenie ciņgów infrastruktury 
wspólnego uŐytku oraz odcinków przyłņczy 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami i na 
warunkach zarzņdcy ulicy. 

11) Minimalne odległoŌci linii zabudowy od linii 
rozgraniczajņcej drogi wynoszņ: 

a) drogi ruchu przyspieszonego KDGP 
10.00m 

b) drogi główne KDG 10.00m, 

c) drogi lokalne KDL 8,00m, 

d) drogi dojazdowe KDD 6.00m, 

e) drogi wewnňtrzne KDW 5.00m; 

12) powyŐsze ustalenia obowiņzujņ w przypadku, 
gdy ustalenia szczegółowe planu nie stano-
wiņ inaczej. 

2. Na terenach przeznaczonych na cele komu-
nikacji, ustala siň nastňpujņce zasady zagospoda-
rowania: 

1) na terenach zabudowanych obowiņzuje lokali-
zowanie chodników dla pieszych minimum 
jednostronnie; 

2) w liniach rozgraniczajņcych moŐliwoŌń lokali-
zowania obiektów małej architektury, jak: słupy 
ogłoszeniowe, ławki i elementy dekoracyjne, 
itp; 

3) parametry dla postulowanych ŌcieŐek rowero-
wych w drogach ustala siň nastňpujņco: 

a) szerokoŌń ŌcieŐki rowerowej jednokierun-
kowej 1,50m; 

b) szerokoŌń ŌcieŐki rowerowej dwukierunko-
wej 2,00m; 

c) szerokoŌń ŌcieŐki rowerowej jednokierun-
kowej + ruch pieszy 2,50m. 

d) szerokoŌń ŌcieŐki rowerowej dwukierunko-
wej z której mogņ korzystań piesi 4,00m 

3. Wprowadza siň zakaz obsługi bezpoŌredniej 
terenów przyległych do ulic klasy G poza miej-
scami wskazanymi na rysunku planu. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 
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2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniajņcego nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni całkowitej zabudowy na dział-
ce budowlanej, 

b) wysokoŌń zabudowy 9 m, 

c) dachy płaskie, wielospadowe, o kņcie po-
chylenia połaci dachowych do 45°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7. pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

7) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

8) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, g, l, n; 

9) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 10m od linii roz-
graniczajņcej drogi; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 1MN z istniejņcych wjaz-
dów z drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 01KDG; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2ZR ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – łņki i pastwiska 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 4 lit. g, h, i, j, l, n, o; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje 
utrzymanie istniejņcych dróg 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3R ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 4 lit. g, h, i, j, l, n, o; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 

a) obsługa terenu 3R z drogi oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 02KDL; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4ZR ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – łņki i pastwiska 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 4 lit. g, h, i, j, l, n, o; 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 73 – 11198 – Poz. 1121 
 
4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 

a) obsługa terenu 4ZR z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 02KDL; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5R ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 4 lit. g, h, i, j, l, n, o; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 

a) obsługa terenu 5R z drogi oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 02KDL, 03KDL i 
05KDD; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 6MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

f) zakaz podpiwniczania oraz obowiņzek 
podwyŐszonego parteru lub nadsypanie 
terenu na działkach objňtych zasiňgiem 
wielkiej wody o prawdopodobieŊstwie 1%, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 

 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania istniejņcej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7. pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

6) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

7) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, g, l, n, o; 

8) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) dla terenu 6MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 8m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 02KDL; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 6MN z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 02KDL; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 7ZI ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleŊ izolacyjna 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 
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§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 8UP ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi publicz-
ne, usługi oŌwiaty; 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) wysokoŌń zabudowy do 12m, 

d) dachy płaskie lub wielospadowe, o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonanej zmiany; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8. pkt 1, 2, 3, 6, 7; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, f, g, l, n, o; 

7) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) dla terenu 8UP nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci 8m od linii rozgrani-
czajņcej drogi 01KDL, w odległoŌci nie 
mniejszej niŐ 6m od linii rozgraniczajņcej 
drogi 01KDD oraz w odległoŌci nie mniej-
szej niŐ 10 od linii rozgraniczajņcej tereny 
zamkniňte; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

8) w zakresie obsługi komunikacji obowiņzuje: 

a) obsługa terenu z dróg oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem 01KDL i 01KDD; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 9MN i 10MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniajņcego nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni całkowitej zabudowy na dział-
ce budowlanej, 

b) wysokoŌń zabudowy wolnostojņcej 9m, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

7) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej: 

a) obowiņzujņ ustalenia § 9; 

b) moŐliwoŌń zabudowy terenu po zapew-
nieniu dostňpu kaŐdej działki do drogi 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 73 – 11200 – Poz. 1121 
 
8) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, g, l, n, o; 

9) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) dla terenu 9MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 01KDD oraz 
w odległoŌci nie mniejszej niŐ 10m od linii 
rozgraniczajņcej tereny zamkniňte; 

b) dla terenu 10MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 
10m od linii rozgraniczajņcej drogi 
01KDGP oraz w odległoŌci nie mniejszej 
niŐ 6m od linii rozgraniczajņcej drogi ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 
01KDD; 

c) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 9MN i 10MN z drogi ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 
01KDD; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 11UP ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi publicz-
ne, obiekty kultu religijnego; 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30 % powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) wysokoŌń zabudowy do 12 m, 

d) dachy płaskie lub wielospadowe, o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonanej zmiany; 

 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8. pkt 1, 2, 3, 6, 7; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, f, g, l, n, o; 

7) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) dla terenu 11UP nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 
10m od linii rozgraniczajņcej drogi 01KDG 
oraz w odległoŌci nie mniejszej niŐ 8m od 
linii rozgraniczajņcej drogi 02KDL; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

8) w zakresie obsługi komunikacji obowiņzuje: 

a) obsługa terenu z drogi oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 02KDL; 

b) dopuszcza siň lokalizacjň nowych dróg 
wewnňtrznych słuŐņcych obsłudze terenu; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 12MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca, 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m; 
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e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

f) zakaz podpiwniczania oraz obowiņzek 
podwyŐszonego parteru lub nadsypanie 
terenu na działkach objňtych zasiňgiem 
wielkiej wody o prawdopodobieŊstwie 1%, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania istniejņcej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7. pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

6) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

7) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, g, l, n, o; 

8) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 8 m od linii roz-
graniczajņcej drogi 02KDL oraz w odległo-
Ōci nie mniejszej niŐ 5m od linii rozgrani-
czajņcej drogň 12KDW; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 12MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 02KDL, 
12KDW; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 13ZI i 14ZI ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleŊ izolacyjna 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy; 

b) dopuszcza siň lokalizowanie obiektów małej 
architektury, 

3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 26.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 15U/P ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – obiekty produk-
cyjne, składy, magazyny i usługi; 

2) funkcje zawarte w przeznaczeniu podstawo-
wym ustala siň jako funkcje równorzňdne; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 70 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 15 % powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) wysokoŌń zabudowy do 25 m, 

d) wysokoŌń okreŌlona w lit. c nie dotyczy 
obiektów i urzņdzeŊ, których wysokoŌń 
wynika bezpoŌrednio z wymogów tech-
nicznych i konstrukcyjnych; 

e) dowolne formy dachów, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, e, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7. pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 7; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ: 

a) dopuszcza siň lokalizacjň na terenie funkcji 
mieszkaniowej, w formie jednego lokalu 
mieszkalnego, wbudowanego w budynek 
o przeznaczeniu podstawowym, 

b) ustalenia § 8. pkt 1, 2, 3, 6, 7 
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6) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 

i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9. 

7) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. e, f, g, l, n, o; 

8) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 10m od linii roz-
graniczajņcej drogi 02KDG, oraz w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 8m od linii rozgra-
niczajņcej 04KDL; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 15U/P z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 02KDG, 
04KDL; 

b) dopuszcza siň lokalizacjň dróg wewnňtrz-
nych słuŐņcych obsłudze terenu; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1. 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 16MN, 17MN, 18MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany, 

f) zakaz podpiwniczania oraz obowiņzek 
podwyŐszonego parteru lub nadsypanie 

terenu na działkach objňtych zasiňgiem 
wielkiej wody o prawdopodobieŊstwie 1%, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniajņcego nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni całkowitej zabudowy na dział-
ce budowlanej, 

b) wysokoŌń zabudowy wolnostojņcej 9 m, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

7) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

8) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, g, l, n, o; 

9) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) dla terenu 16MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 8 m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 04KDL, w 
odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m od linii 
rozgraniczajņcej drogň 02KDD oraz w od-
ległoŌci nie mniejszej niŐ 5 m od linii roz-
graniczajņcych drogi 01KDW, 02KDW, 
03KDW, 04KDW, 05KDW, 06KDW; 

b) dla terenu 17MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
od linii rozgraniczajņcej drogň 02KDD, 
03KDD oraz w odległoŌci nie mniejszej niŐ 
5 m od linii rozgraniczajņcych drogi 
07KDW, 08KDW, 09KDW, 10KDW, 11KDW; 

c) dla terenu 18MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 8 m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 04KDL, w 
odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m od linii 
rozgraniczajņcej drogi 02KDD i 03KDD; 
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d) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 16MN z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 02KDD, 
01KDW, 02KDW, 03KDW, 04KDW, 05KDW, 
06KDW. 

b) obsługa terenu 17MN z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 02KDD, 
03KDD, 07KDW, 08KDW, 09KDW, 10KDW, 
11KDW; 

c) obsługa terenu 18MN z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 04KDL i 
02KDD,03KDD; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 19MN/UH i 20MN/UH ustala 
siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca, 
usługi handlu; 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 
% powierzchni wydzielonej działki budow-
lanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, g, l, n, o; 

7) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) dla terenu 19MN/UH nieprzekraczalnņ liniň 
zabudowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 
8m od linii rozgraniczajņcej drogi 04KDL 
oraz w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m od 
linii rozgraniczajņcej drogň 03KDD, 04KDD; 

b) dla terenu 20MN/UH nieprzekraczalnņ liniň 
zabudowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 
8m od linii rozgraniczajņcej drogi 04KDL 
oraz w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m od 
linii rozgraniczajņcej drogň 03KDD, 04KDD; 

c) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 21MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 04KDL, oraz z 
drogi 04KDD; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 21MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 
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4) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-

towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniajņcego nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni całkowitej zabudowy na dział-
ce budowlanej, 

b) wysokoŌń zabudowy wolnostojņcej 9m, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

7) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

8) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, g, l, n, o; 

9) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 8m od linii rozgra-
niczajņcej drogi 04KDL oraz w odległoŌci 
nie mniejszej niŐ 6m od linii rozgraniczajņ-
cej drogň 02KDD, 03KDD; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 21MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 04KDL, oraz z 
drogi 02KDD, 03KDD; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 22MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania istniejņcej zabudowy zagrodowej w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna całkowita powierzchnia za-
budowy 50% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) dachy płaskie lub wielospadowe, o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45o; 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7. pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

6) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

7) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, g, l, n, o; 

8) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 8m od linii rozgra-
niczajņcej drogi 03KDL i 04KDL oraz w od-
ległoŌci nie mniejszej niŐ 5m od linii roz-
graniczajņcej drogň 12KDW; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 73 – 11205 – Poz. 1121 
 
9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-

je: 

a) obsługa terenu 22MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 03KDL i 
04KDL; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 23MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

f) zakaz podpiwniczania oraz obowiņzek 
podwyŐszonego parteru lub nadsypanie 
terenu na działkach objňtych zasiňgiem 
wielkiej wody o prawdopodobieŊstwie 1%, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniajņcego nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni całkowitej zabudowy na dział-
ce budowlanej, 

b) wysokoŌń zabudowy wolnostojņcej 9m, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

7) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

8) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, g, l, n, o; 

9) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 8m od linii rozgra-
niczajņcej drogi 03KDL; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 23MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 03KDL, oraz z 
istniejņcych dróg wewnňtrznych; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 24K ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – oczyszczalnia 
Ōcieków; 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształto-
wania zabudowy, w zakresie jej budowy: 

a) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 5% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

3) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiņzujņ ustalenia: 

a) utrzymanie urzņdzeŊ i obiektów słuŐņcych 
obsłudze funkcji podstawowej terenu, z 
moŐliwoŌciņ przebudowy w ramach zapo-
trzebowania 

4) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci i 
parametrów działki budowlanej obowiņzujņ: 

a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w ra-
mach istniejņcych podziałów; 
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b) zakaz podziału na odrňbne działki; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 25WS ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
otwartych; 

a) ustala siň działania polegajņce na utrzyma-
niu obecnej funkcji terenów wód otwartych; 

2) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiņzujņ ustalenia: 

a) zakaz wpuszczania Ōcieków, wysypywania 
odpadów; 

b) zakaz zasypywania, zmiany biegu cieku; 

c) zabudowa i zagospodarowanie ternu nie 
moŐe ograniczań wymaganych prawem 
obowiņzków administratorów rzek i cieków 
wodnych w zakresie utrzymania ich w nale-
Őytym stanie; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego, obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. h, i, j, 

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 26R ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) utrzymanie istniejņcej zabudowy, 

b) zakaz lokalizowania nowej zabudowy kuba-
turowej; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 4 lit. g, h, i, j, l, n, o; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 

a) obsługa terenu 26R z istniejņcych dróg; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 27U/MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi, zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnosto-
jņca; 

2) funkcje zawarte w przeznaczeniu podstawo-
wym ustala siň jako funkcje równorzňdne; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) wysokoŌń zabudowy do 9 m; 

d) dachy płaskie lub wielospadowe, o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8. pkt 1, 2, 3, 6, 7; 

6) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

7) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 4 lit. b, c, d, e, f, g, l, n, o; 

8) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 8m od linii rozgra-
niczajņcej drogi 01KDL oraz w odległoŌci 
nie mniejszej niŐ 10 od linii rozgraniczajņ-
cej tereny zamkniňte; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacji obowiņzuje: 

a) obsługa terenu 27UP/MN z drogi oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 01KDL; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej ustala 
siň ustalenia zawarte w § 12. 

§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 28MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 
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a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniajņcego nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni całkowitej zabudowy na dział-
ce budowlanej, 

b) wysokoŌń zabudowy wolnostojņcej 9m, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

7) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzuje 
utrzymanie istniejņcych podziałów; 

8) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 4 lit. b, c, d, e, f, g, l, n, o; 

9) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 8m od linii rozgra-
niczajņcej drogi 01KDL; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 28MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 01KDL; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 37. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 
34MN, 35MN, 36MN, 37MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniajņcego nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni całkowitej zabudowy na dział-
ce budowlanej, 

b) wysokoŌń zabudowy wolnostojņcej 9m, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

7) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 
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8) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 4 lit. b, c, d, e, f, g, l, n, o; 

9) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) dla terenu 29MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 06KDD, 
08KDD, 12KDD, w odległoŌci nie mniejszej 
niŐ 5m od linii rozgraniczajņcych dróg 
14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 50m od linii roz-
graniczajņcych cmentarza oraz w odległo-
Ōci nie mniejszej niŐ 10m od linii rozgrani-
czajņcej teren zamkniňty; 

b) dla terenu 30MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 06KDD, 
07KDD,12KDD; 

c) dla terenu 31MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 06KDD, 
07KDD,12KDD oraz w odległoŌci nie 
mniejszej niŐ 50m od linii rozgraniczajņ-
cych cmentarza; 

d) dla terenu 32MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 08KDD, 
09KDD, 10KDD; 

e) dla terenu 33MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 08KDD, 
09KDD, 10KDD, 12KDD; 

f) dla terenu 34MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 08KDD, 
10KDD; 

g) dla terenu 35MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 08KDD, 
10KDD, 12KDD oraz w odległoŌci nie 
mniejszej niŐ 5m od linii rozgraniczajņcych 
dróg 18KDW; 

h) dla terenu 36MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 12KDD, 
13KDD oraz w odległoŌci nie mniejszej niŐ 
5m od linii rozgraniczajņcych dróg 19KDW, 
20KDW, 21KDW; 

i) dla terenu 37MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 12KDD, 

13KDD oraz w odległoŌci nie mniejszej niŐ 
5m od linii rozgraniczajņcej drogň 24KDW; 

j) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 29MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 06KDD, 
08KDD, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW; 

b) obsługa terenu 30MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 06KDD, 
07KDD, 12KDD; 

c) obsługa terenu 31MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 06KDD, 
12KDD; 

d) obsługa terenu 32MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 08KDD, 
09KDD, 10KDD; 

e) obsługa terenu 33MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 08KDD, 
09KDD, 10KDD,12KDD; 

f) obsługa terenu 34MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 08KDD, 
10KDD; 

g) obsługa terenu 35MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 08KDD, 
12KDD i 18KDW; 

h) obsługa terenu 36MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 12KDD, 
13KDD 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW; 

i) obsługa terenu 37MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 12KDD, 
13KDD; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 38U/P ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – obiekty produk-
cyjne, składy, magazyny i usługi; 

2) funkcje zawarte w przeznaczeniu podstawo-
wym ustala siň jako funkcje równorzňdne; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 
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a) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 15% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) wysokoŌń zabudowy do 25m, 

d) wysokoŌń okreŌlona w lit. c nie dotyczy 
obiektów i urzņdzeŊ, których wysokoŌń 
wynika bezpoŌrednio z wymogów tech-
nicznych i konstrukcyjnych; 

e) dowolne formy dachów, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, e, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7. pkt 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8. pkt 1, 2, 3, 6, 7; 

6) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9. 

7) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 4 lit. e, f, g, l, n, o; 

8) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 6m od linii rozgra-
niczajņcej drogi 12KDD oraz w odległoŌci 
nie mniejszej niŐ 10m od linii rozgranicza-
jņcej terenu zamkniňtego; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 38U/P z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 12KDD; 

b) dopuszcza siň lokalizacjň dróg wewnňtrz-
nych słuŐņcych obsłudze terenu; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1. 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

 

§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 39ZI ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleŊ izolacyjna 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy; 

b) dopuszcza siň lokalizowanie obiektów małej 
architektury, 

3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 40U/P ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – obiekty produk-
cyjne, składy, magazyny i usługi 

2) funkcje zawarte w przeznaczeniu podstawo-
wym ustala siň jako funkcje równorzňdne; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 70 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 15 % powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) wysokoŌń zabudowy do 25 m, 

d) wysokoŌń okreŌlona w lit. c nie dotyczy 
obiektów i urzņdzeŊ, których wysokoŌń 
wynika bezpoŌrednio z wymogów tech-
nicznych i konstrukcyjnych; 

e) dowolne formy dachów, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, e, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7. pkt 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ: 

a) dopuszcza siň lokalizowanie na terenie 
funkcji mieszkaniowej, w formie jednego 
lokalu mieszkalnego, wbudowanego w 
budynek o przeznaczeniu podstawowym, 

b) ustalenia § 8. pkt 1, 2, 3, 6, 7; 

6) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9. 
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7) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. e, f, g, l, n, o; 

8) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 10m od linii roz-
graniczajņcej drogi 02KDG oraz w odległo-
Ōci nie mniejszej niŐ 8m od linii rozgrani-
czajņcej 04KDL; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 40U/P z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 04KDL; 

b) dopuszcza siň lokalizacjň dróg wewnňtrz-
nych słuŐņcych obsłudze terenu; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1. 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 41R ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 4 lit. g, h, i, j, l, n, o; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 

a) obsługa terenu 41R z istniejņcych wjazdów z 
drogi 14KDD; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 42RM i 43RM ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa za-
grodowa; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – agroturystyka; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniajņcego nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni całkowitej zabudowy na dział-
ce budowlanej, 

b) wysokoŌń zabudowy wolnostojņcej 9m, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7; 

7) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

8) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, g, l, n, o; 

9) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej obowiņzujņ ustalenia § 11 pkt 1 
lit. b; 

10) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) dla terenu 42RM nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
od linii rozgraniczajņcej drogň 14KDD; 

b) dla terenu 43RM nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
od linii rozgraniczajņcej drogň 14KDD; 

c) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 
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11) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-

je: 

a) obsługa terenów 42RM i 43RM z drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
14KDD; 

12) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

13) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 43. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 44R ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 4 lit. g, h, i, j, l, n, o; 

4) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej obowiņzujņ ustalenia § 11 pkt 1; 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 

a) obsługa terenu 44R z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 04KDL i 14KDD; 

6) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 44. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 45RM ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa za-
grodowa; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – agroturystyka; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniajņcego nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni całkowitej zabudowy na dział-
ce budowlanej, 

b) wysokoŌń zabudowy wolnostojņcej 9m, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7; 

7) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

8) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, g, l, n, o; 

9) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 8m od linii rozgra-
niczajņcej drogi 05KDL, oraz w odległoŌci 
nie mniejszej niŐ 10m od linii rozgranicza-
jņcej drogi 02KDG; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 45RM z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 05KDL; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 45. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 46ZP ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleŊ parkowa, 

2) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiņzujņ ustalenia: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 
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3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. g, h, i, j, l, n, o; 

4) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej obowiņzujņ ustalenia § 11 pkt 1 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 46. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 47WS ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
otwartych; 

a) ustala siň działania polegajņce na utrzyma-
niu obecnej funkcji terenów wód otwartych; 

2) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiņzujņ ustalenia: 

a) zakaz wpuszczania Ōcieków, wysypywania 
odpadów; 

b) zakaz zasypywania, zmiany biegu cieku; 

c) zabudowa i zagospodarowanie ternu nie 
moŐe ograniczań wymaganych prawem 
obowiņzków administratorów rzek i cieków 
wodnych w zakresie utrzymania ich w nale-
Őytym stanie; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego, obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. h, i, j, o; 

§ 47. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 48ZP ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleŊ parkowa, 

2) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiņzujņ ustalenia: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. g, h, i, j, l, n, o; 

4) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej obowiņzujņ ustalenia § 11 pkt 1; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 48. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 49WS ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
otwartych; 

a) ustala siň działania polegajņce na utrzyma-
niu obecnej funkcji terenów wód otwartych; 

2) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiņzujņ ustalenia: 

3) zakaz wpuszczania Ōcieków, wysypywania od-
padów; 

4) zakaz zasypywania, zmiany biegu cieku; 

5) zabudowa i zagospodarowanie ternu nie moŐe 
ograniczań wymaganych prawem obowiņzków 
administratorów rzek i cieków wodnych w za-
kresie utrzymania ich w naleŐytym stanie; 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego, obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. h, i, j, o; 

§ 49. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 50R ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 4 lit. g, h, i, j, l, n, o; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 

a) obsługa terenu 50R z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 25KDW; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 50. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 51MN i 52MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 
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f) zakaz podpiwniczania oraz obowiņzek 
podwyŐszonego parteru lub nadsypanie 
terenu na działkach objňtych zasiňgiem 
wielkiej wody o prawdopodobieŊstwie 1%, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniajņcego nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni całkowitej zabudowy na dział-
ce budowlanej, 

b) wysokoŌń zabudowy wolnostojņcej 9m, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7, 9; 

7) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

8) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, g, l, n, o; 

9) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) dla terenu 51MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 8m 
od linii rozgraniczajņce grogi 05KDL oraz 
w odległoŌci nie mniejszej niŐ 5m od linii 
rozgraniczajņcej drogi 22KDW; 

b) dla terenu 52MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 8m 
od linii rozgraniczajņcej drogň 05KDL, w 
odległoŌci nie mniejszej niŐ 5 m od linii 
rozgraniczajņcej drogi 25KDW, oraz w od-
ległoŌci nie mniejszej niŐ 25m od osi linii 
energetycznej 220kV; 

c) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 51MN i 52MN z drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
05KDL,; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 51. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 53ZR ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – łņki i pastwiska 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 4 lit. g, h, i, j, l, n, o; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 

a) obsługa z drogi 05KDL; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 52. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 54MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 
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6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 4 lit. b, c, d, e, f, g, l, n, o; 

7) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 6m od linii rozgra-
niczajņcej drogi 12KDD; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 54MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 12KDD, 
27KDW; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 53. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 55W ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – ujňcie wody 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształto-
wania zabudowy obowiņzujņ ustalenia zgodne 
z przepisami odrňbnymi; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 1, 2, 3, 4 lit. g, l, n, o; 

4) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 54. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 56MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

f) zakaz podpiwniczania oraz obowiņzek 
podwyŐszonego parteru lub nadsypanie 
terenu na działkach w rejonie płytkiego 
wystňpowania wód gruntowych, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 4 lit. b, c, d, e, f, g, l, n, o; 

7) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 6m od linii rozgra-
niczajņcej drogi 12KDD oraz w odległoŌci 
nie mniejszej niŐ 10m od linii rozgranicza-
jņcej terenu zamkniňtego; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 56MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 12KDD; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 55. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 57ZI ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleŊ izolacyjna 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

b) dopuszcza siň lokalizowanie obiektów małej 
architektury, 

3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 
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§ 56. Dla terenu oznaczonego na rysunku plany 
symbolem 58MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 
% powierzchni wydzielonej działki budow-
lanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzuje 
utrzymanie istniejņcego podziału nierucho-
moŌci; 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, f, g, l, n, o; 

7) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 10m od linii roz-
graniczajņcej drogi 02KDG, w odległoŌci 
nie mniejszej niŐ 6m od linii rozgraniczajņ-
cej drogi 08KDD oraz w odległoŌń nie 
mniejszej niŐ 5m od linii rozgraniczajņcej 
drogi 11KDD; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 58MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 11KDD; 

 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 57. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 59UP/U ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi publicz-
ne, usługi; 

2) funkcje zawarte w przeznaczeniu podstawo-
wym ustala siň jako funkcje równorzňdne; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30 % powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) wysokoŌń zabudowy do 12 m; 

d) dachy płaskie lub wielospadowe, o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 6, 7; 

6) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

7) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 4 lit. b, c, d, e, f, g, l, n, o; 

8) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 10m od linii roz-
graniczajņcej drogi 02KDG, w odległoŌci 
nie mniejszej niŐ 6m od linii rozgraniczajņ-
cej drogi 16KDD oraz w odległoŌci nie 
mniejszej niŐ 10m od linii rozgraniczajņcej 
tereny zamkniňte; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 
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9) w zakresie obsługi komunikacji obowiņzuje: 

a) obsługa terenu 59UP/U z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 16KDD; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej ustala 
siň ustalenia zawarte w § 12. 

§ 58. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 60MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, f, g, l, n, o; 

7) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 8m od linii rozgra-
niczajņcej drogi 06KDL, w odległoŌci nie 
mniejszej niŐ 6m od linii rozgraniczajņcej 
drogi 16KDD, w odległoŌci nie mniejszej 
niŐ 5m od linii rozgraniczajņcej drogi 
25KDW, 26KDW oraz w odległoŌci nie 
mniejszej niŐ 10m od linii rozgraniczajņcej 
teren zamkniňty; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 60MN z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 06KDL, 
10KDD, 25KDW i 26KDW; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 59. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 61RM ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa za-
grodowa; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – agroturystyka; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniajņcego nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni całkowitej zabudowy na dział-
ce budowlanej, 

b) wysokoŌń zabudowy wolnostojņcej 9m, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 
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6) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-

bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7; 

7) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

8) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, f, g, l, n, o; 

9) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 8m od linii rozgra-
niczajņcej drogi 05KDL; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 61MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 05KDL; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 60. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 62UT ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi turystyki; 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 60 % powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

c) wysokoŌń zabudowy do 12m, 

d) wysokoŌń okreŌlona w lit. c nie dotyczy 
obiektów i urzņdzeŊ, których wysokoŌń 
wynika bezpoŌrednio z wymogów tech-
nicznych i konstrukcyjnych; 

e) dachy płaskie lub wielospadowe, o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7. pkt 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8. pkt 1, 2, 3, 7; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9. 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o; 

7) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 10m od linii roz-
graniczajņcej drogi 02KDG; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 62UT z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 05KDL; 

b) dopuszcza siň lokalizacjň dróg wewnňtrz-
nych słuŐņcych obsłudze terenu; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1. 

10) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 61. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 63UP/U ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi publicz-
ne, usługi; 

2) funkcje zawarte w przeznaczeniu podstawo-
wym ustala siň jako funkcje równorzňdne; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) wysokoŌń zabudowy do 12 m; 

d) dachy płaskie lub wielospadowe, o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 
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4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8. pkt 1, 2, 3, 6, 7; 

6) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

7) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, f, g, l, n, o; 

8) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 10m od linii roz-
graniczajņcej drogi 02KDG; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacji obowiņzuje: 

a) obsługa terenu 63UP/U z istniejņcych 
wjazdów z drogi 02KDG; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej ustala 
siň ustalenia zawarte w § 12. 

§ 62. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 64ZP ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleŊ parkowa; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi sportu 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 20% 
powierzchni terenu; 

b) maksymalna wysokoŌń zabudowy 12m; 

c) dowolne formy dachów, 

d) dopuszcza siň lokalizowanie obiektów ma-
łej architektury, placów zabaw dla dzieci; 

e) zezwala siň na lokalizowanie usług sportu 
tylko w bezpoŌrednim sņsiedztwie terenu 
62UT; 

f) zakaz podpiwniczania oraz obowiņzek 
podwyŐszonego parteru lub nadsypanie 
terenu na działkach objňtych zasiňgiem 
wielkiej wody o prawdopodobieŊstwie 1%; 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8. pkt 1, 2, 3, 7; 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o; 

7) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 10m od linii roz-
graniczajņcej drogi 02KDG oraz w odległo-
Ōci nie mniejszej niŐ 8 m od linii rozgrani-
czajņcej drogi 05KDL; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługň terenu 64ZP z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 05KDL; 

9) w zakresie okreŌlenia nieprzekraczalnych linii 
zabudowy: 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej, obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 63. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 65WS ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
otwartych; 

a) ustala siň działania polegajņce na utrzyma-
niu obecnej funkcji terenów wód otwartych; 

2) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiņzujņ ustalenia: 

a) zakaz wpuszczania Ōcieków, wysypywania 
odpadów; 

b) zakaz zasypywania, zmiany biegu cieku; 

c) zabudowa i zagospodarowanie ternu nie 
moŐe ograniczań wymaganych prawem 
obowiņzków administratorów rzek i cieków 
wodnych w zakresie utrzymania ich w nale-
Őytym stanie; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego, obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. h, i, j, o; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 73 – 11219 – Poz. 1121 
 

§ 64. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 66ZP ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleŊ parkowa; 

2) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 4,   
5, 8; 

3) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzujņ ustale-
nia: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

4) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 4 lit. g, h, i, j, k, l, n, o; 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 

a) obsługň terenu 66ZP z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 05KDL; 

6) w zakresie okreŌlenia nieprzekraczalnych linii 
zabudowy: 

7) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej, obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12 

§ 65. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 67ZR ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – łņki i pastwiska 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 4 lit. g, h, i, j, k, l, n, o; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje 
z drogi 05KDL; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 66. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 68WS ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
otwartych; 

a) ustala siň działania polegajņce na utrzyma-
niu obecnej funkcji terenów wód otwartych; 

2) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiņzujņ ustalenia: 

a) zakaz wpuszczania Ōcieków, wysypywania 
odpadów; 

b) zakaz zasypywania, zmiany biegu cieku; 

c) zabudowa i zagospodarowanie ternu nie 
moŐe ograniczań wymaganych prawem 
obowiņzków administratorów rzek i cieków 
wodnych w zakresie utrzymania ich w nale-
Őytym stanie; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego, obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. h, i, j, o; 

§ 67. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 69MN, 70MN i 71MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

f) zakaz podpiwniczania oraz obowiņzek 
podwyŐszonego parteru lub nadsypanie 
terenu na działkach objňtych zasiňgiem 
wielkiej wody o prawdopodobieŊstwie 1%, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniajņcego nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni całkowitej zabudowy na dział-
ce budowlanej, 

b) wysokoŌń zabudowy wolnostojņcej 9m, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 
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5) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-

bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

6) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

7) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o; 

8) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustal siň: 

a) dla terenu 69MN nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 8m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 05KDL oraz 
w odległoŌci nie mniejszej niŐ 25m od osi 
linii energetycznej 220kV; 

b) dla terenu 70MN nieprzekraczalna liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 8m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 05KDL, w 
odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m od linii 
rozgraniczajņcej drogi 15KDD; 

c) dla terenu 71MN nieprzekraczalna liniň za-
budowy w odległoŌci nie mniejszej niŐ 8m 
od linii rozgraniczajņcej drogi 05KDL, w 
odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m od linii 
rozgraniczajņcej drogi 15KDD oraz w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 5 m od linii roz-
graniczajņcej drogi 23KDW; 

d) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 69MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 05KDL, oraz z 
drogi 15KDD; 

b) obsługa terenu 70MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 05KDL, oraz z 
drogi 15KDD; 

c) obsługa terenu 71MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 08KDL, 
15KDD oraz z drogi 23KDW 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 68. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 72R ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 4 lit. g, h, i, j, k, l, n, o; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 

a) obsługa terenu 72R z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 09KDD; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 69. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 73WS ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
otwartych; 

a) ustala siň działania polegajņce na utrzyma-
niu obecnej funkcji terenów wód otwartych; 

2) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiņzujņ ustalenia: 

a) zakaz wpuszczania Ōcieków, wysypywania 
odpadów; 

b) zakaz zasypywania, zmiany biegu cieku; 

c) zabudowa i zagospodarowanie ternu nie 
moŐe ograniczań wymaganych prawem 
obowiņzków administratorów rzek i cieków 
wodnych w zakresie utrzymania ich w nale-
Őytym stanie; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego, obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. h, i, j, o; 

§ 70. Dla terenu oznaczonego na rysunku palny 
symbolem 74ZL ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – urzņdzenia tury-
styczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wyjņt-
kiem urzņdzeŊ zwiņzanych z gospodarkņ le-
Ōnņ, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej ar-
chitektury oraz urzņdzeŊ turystycznych, w 
rozumieniu przepisów szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiņzuje ustalenie § 8 pkt 4; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci i 
parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza siň podziały majņce na celu po-
prawň istniejņcych warunków dla lasów bez 
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moŐliwoŌci podziałów na odrňbne działki 
budowlane; 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazowych 
i kulturowych walorów lasów stanowiņcych 
element systemu ekologicznego obszarów 
chronionych; 

b) obowiņzek ochrony terenów leŌnych, zgod-
nie z ustaleniami wynikajņcymi z przepisów 
odrňbnych; 

c) obowiņzujņ ustalenia § 10 pkt 4 lit. g, h, i, j, 
k, l, n, o; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje; 

a) utrzymanie istniejņcych dróg; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b; 

§ 71. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 75R i 76R ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – rola; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 1, 2, 3, 4 lit. g, h, i, j, k, l, n, o; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 

a) obsługa terenu75R i 76R z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 17KDD; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 72. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 77RM ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa za-
grodowa; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – agroturystyka; 

3) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 30% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

4) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niajņcym, w zakresie jej budowy: 

a) powierzchnia całkowita przeznaczenia 
uzupełniajņcego nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni całkowitej zabudowy na dział-
ce budowlanej, 

b) wysokoŌń zabudowy wolnostojņcej 9m, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, naleŐy stosowań od-
powiednio do dokonywanej zmiany; 

5) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

6) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 7; 

7) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

8) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. g, h, i, j, k, l, n, o; 

9) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 8m od linii rozgra-
niczajņcej drogi 07KDL; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

10) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-
je: 

a) obsługa terenu 77MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 07KDL; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 73. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 78ZL ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 
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2) przeznaczenie uzupełniajņce – urzņdzenia tury-

styczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wyjņt-
kiem urzņdzeŊ zwiņzanych z gospodarkņ le-
Ōnņ, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej ar-
chitektury oraz urzņdzeŊ turystycznych, w 
rozumieniu przepisów szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiņzuje ustalenie § 8 pkt 4; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci i 
parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza siň podziały majņce na celu po-
prawň istniejņcych warunków dla lasów bez 
moŐliwoŌci podziałów na odrňbne działki 
budowlane; 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazowych 
i kulturowych walorów lasów stanowiņcych 
element systemu ekologicznego obszarów 
chronionych; 

b) obowiņzek ochrony terenów leŌnych, zgod-
nie z ustaleniami wynikajņcymi z przepisów 
odrňbnych; 

c) obowiņzujņ ustalenia § 10 pkt 4 lit. g, h, i, j, 
k, l, n, o; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje; 

a) utrzymanie istniejņcych dróg; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12; 

§ 74. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 79WS ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
otwartych; 

a) ustala siň działania polegajņce na utrzyma-
niu obecnej funkcji terenów wód otwartych; 

2) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu: 

a) zakaz wpuszczania Ōcieków, wysypywania 
odpadów; 

b) zakaz zasypywania, zmiany biegu cieku; 

c) zabudowa i zagospodarowanie ternu nie 
moŐe ograniczań wymaganych prawem 
obowiņzków administratorów rzek i cieków 

wodnych w zakresie utrzymania ich w nale-
Őytym stanie; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego, obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. h, i, j, o; 

§ 75. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 80MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca; 

2) w zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym, w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 60% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych do 45°, 

d) wysokoŌń zabudowy do 9m, 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
ustalenia lit. a, b, c, d, naleŐy stosowań 
odpowiednio do dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiņzujņ ustalenia § 7 pkt 2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzujņ 
ustalenia § 8 pkt 1, 2, 3, 5, 7; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci 
i parametrów działki budowlanej obowiņzujņ 
ustalenia § 9; 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 1, 2, 3, 4 lit. b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 
n, o; 

7) w zakresie okreŌlenia linii zabudowy ustala 
siň: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 8m od linii rozgra-
niczajņcej drogi 07KDL oraz w odległoŌci 
zgodnie z przepisami odrňbnymi lecz nie 
mniejszej niŐ 12m od linii rozgraniczajņcej 
teren 78ZL; 

b) okreŌlone nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczņ obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 73 – 11223 – Poz. 1121 
 
8) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzu-

je: 

a) obsługa terenu 80MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 07KDL; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 13 pkt 1; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 76. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 81WS ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
otwartych; 

a) ustala siň działania polegajņce na utrzyma-
niu obecnej funkcji terenów wód otwartych; 

2) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu: 

a) zakaz wpuszczania Ōcieków, wysypywania 
odpadów; 

b) zakaz zasypywania, zmiany biegu cieku; 

c) zabudowa i zagospodarowanie ternu nie 
moŐe ograniczań wymaganych prawem 
obowiņzków administratorów rzek i cieków 
wodnych w zakresie utrzymania ich w nale-
Őytym stanie; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego, obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 pkt 4 lit. h, i, j, o; 

§ 77. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 82ZL ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – urzņdzenia tury-
styczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wyjņt-
kiem urzņdzeŊ zwiņzanych z gospodarkņ le-
Ōnņ, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej ar-
chitektury oraz urzņdzeŊ turystycznych,  
w rozumieniu przepisów szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiņzuje ustalenie § 8 pkt 4; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci i 
parametrów działki budowlanej: 

a) dopuszcza siň podziały majņce na celu po-
prawň istniejņcych warunków dla lasów bez 
moŐliwoŌci podziałów na odrňbne działki 
budowlane; 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazowych 
i kulturowych walorów lasów stanowiņcych 
element systemu ekologicznego obszarów 
chronionych; 

b) obowiņzek ochrony terenów leŌnych, zgod-
nie z ustaleniami wynikajņcymi z przepisów 
odrňbnych; 

c) obowiņzujņ ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 4 lit. g, 
h, i, j, k, l, n, o; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje; 

d) utrzymanie istniejņcych dróg; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12; 

§ 78. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 83ZR i 84ZR ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – łņki i pastwiska 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 1, 2, 3, 4 lit. g, h, i, j, k, l, n, o; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 

a) obsługa terenu z drogi 07KDL oraz utrzyma-
nie istniejņcych dróg 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 79. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 85ZL ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – urzņdzenia tury-
styczne; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wyjņt-
kiem urzņdzeŊ zwiņzanych z gospodarkņ le-
Ōnņ, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej ar-
chitektury oraz urzņdzeŊ turystycznych, w 
rozumieniu przepisów szczególnych; 

4) w zakresie zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu obowiņzuje ustalenie § 8 pkt 4; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoŌci i 
parametrów działki budowlanej: 
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a) dopuszcza siň podziały majņce na celu po-
prawň istniejņcych warunków dla lasów bez 
moŐliwoŌci podziałów na odrňbne działki 
budowlane; 

6) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego: 

a) zachowanie przyrodniczych, krajobrazowych 
i kulturowych walorów lasów stanowiņcych 
element systemu ekologicznego obszarów 
chronionych; 

b) obowiņzek ochrony terenów leŌnych, zgod-
nie z ustaleniami wynikajņcymi z przepisów 
odrňbnych; 

c) obowiņzujņ ustalenia § 10 pkt 1, 2, 3, 4 lit. g, 
h, i, j, k, l, n, o; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje; 

a) utrzymanie istniejņcych dróg; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12; 

§ 80. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 86ZR ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – łņki i pastwiska 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów 
zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy; 

3) w zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego obowiņzujņ ustalenia § 10 
pkt 1, 2, 3, 4 lit. g, h, i, j, k, l, n, o; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 

a) utrzymanie istniejņcych dróg 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņzu-
jņ ustalenia zawarte w § 12. 

§ 81. Plan ustala dla poszczególnych dróg, 
oznaczonych na rysunku planu, nastňpujņce wa-
runki funkcjonalno - techniczne: 

 
Lp. Symbol odcinka drogi  

oznaczonego na rysunku planu 
Kategoria 

drogi 
Klasa drogi SzerokoŌń  

w liniach rozgraniczajņcych 

1 01 KDGP krajowa główna ruchu  
przyspieszonego 

35m 

2 01 KDG krajowa główna 25 m 

3 02 KDG krajowa główna 30 m 

4 01 KDL gminna lokalna utrzymanie istniejņcej szerokoŌci 
5 02KDL gminna lokalna 12 m 

6 03KDL gminna lokalna 12 m 

7 04KDL gminna lokalna 15 m 

8 05KDL gminna lokalna 12 m 

9 06KDL gminna lokalna 12 m 

10 07KDL gminna lokalna 12 m 

11 08KDL gminna lokalna 12 m 

12 01KDD gminna dojazdowa 10 m 

13 02 KDD gminna dojazdowa 10 m 

14 03 KDD gminna dojazdowa 10 m 

15 04 KDD gminna dojazdowa 10 m 

16 05 KDD gminna dojazdowa 10 m 

17 06 KDD gminna dojazdowa 10 m 

18 07 KDD gminna dojazdowa 10 m 

19 08 KDD gminna dojazdowa 10 m 

20 09 KDD gminna dojazdowa 10 m 

21 10 KDD gminna dojazdowa 10 m 

22 11 KDD gminna dojazdowa 10 m 

23 12 KDD gminna dojazdowa 10 m 

24 13 KDD gminna dojazdowa 10 m 

25 14 KDD gminna dojazdowa 10 m 

26 15 KDD gminna dojazdowa 10 m 
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27 16 KDD gminna dojazdowa 10 m 

28 17 KDD gminna dojazdowa 8 m 

29 01KDW - wewnňtrzna 8 m 

30 02KDW - wewnňtrzna 8 m 

31 03 KDW - wewnňtrzna 8 m 

32 04 KDW - wewnňtrzna 8 m 

33 05 KDW - wewnňtrzna 8 m 

34 06 KDW - wewnňtrzna 8 m 

35 07 KDW - wewnňtrzna 8 m 

36 08 KDW - wewnňtrzna 8 m 

37 09 KDW - wewnňtrzna 8 m 

38 10 KDW - wewnňtrzna 8m 

39 11KDW - wewnňtrzna 8m 

40 12 KDW - wewnňtrzna 8 m 

41 13 KDW - wewnňtrzna 8 m 

42 14 KDW - wewnňtrzna 8 m 

43 15KDW - wewnňtrzna 8 m 

44 16 KDW - wewnňtrzna 8 m 

45 17 KDW - wewnňtrzna 8 m 

46 18 KDW - wewnňtrzna 8 m 

47 19 KDW - wewnňtrzna 8 m 

48 20 KDW - wewnňtrzna 8 m 

49 21 KDW - wewnňtrzna 8 m 

50 22KDW - wewnňtrzna 8 m 

51 24 KDW - wewnňtrzna 8 m 

52 25 KDW - wewnňtrzna 8 m 

53 26 KDW - wewnňtrzna 8 m 

 
Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 82. Ustalenia dla obiektów grupujņcych miej-
sca pracy: 

1) W przypadku realizacji nowych oraz dokony-
wania przebudowy, remontów lub adaptacji 
obiektów grupujņcych miejsca pracy, ustala siň 
realizacjň podpiwniczenia, zgodnie z przepisa-
mi odrňbnymi w zakresie wymogów obrony 
cywilnej. 
§ 83.1. W zwiņzku ze wzrostem wartoŌci nieru-

chomoŌci w wyniku uchwalenia planu, ustanawia 
siň opłatň z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomo-
Ōci. WartoŌń stawki procentowej słuŐņcej nalicza-
niu opłaty okreŌla siň nastňpujņco: 

1) 20% - dla terenów przeznaczonych pod zabu-
dowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ oznaczonņ 
na rysunku planu symbolami MN, przeznaczo-
nych pod zabudowň mieszkaniowņ jednoro-

dzinnņ z usługami handlu oznaczonņ na rysun-
ku planu symbolem MN/UH. 

2) 25% - dla terenów przeznaczonych pod obiekty 
produkcyjne, składy, magazyny i usługi ozna-
czone na rysunku planu symbolami U/P, tere-
nów przeznaczonych pod usługi turystyki ozna-
czonņ na rysunku planu symbolami UT, tere-
nów przeznaczonych pod usługi, zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ oznaczonņ na ry-
sunku planu symbolami U/MN; 

3) 25% - dla terenów przeznaczonych pod usługi 
publiczne, usługi oznaczone na rysunku planu 
symbolami UP/U z wyłņczeniem usług publicz-
nych; 

4) Opłata z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
nie dotyczy nieruchomoŌci komunalnych. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Mariusz Prawda 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XL/467/09 

Rady Miejskiej w Kozienicach 
z dnia 17 grudnia 2009r. 

 
Rozstrzygniňcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu połoŐonego w obrňbie sołectwa Janików i Janików Folwark 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu połoŐonego w obrňbie 
sołectwa Janików i Janików Folwark, gmina Ko-
zienice wraz z prognozņ oddziaływania na Ōrodo-
wisko wyłoŐony został do publicznego wglņdu w 
dniach od 1 wrzeŌnia 2009r. do 30 wrzeŌnia 2009r. 

W wyznaczonym terminie składania uwag – do 
dnia 22 paŎdziernika 2009r. wpłynňło: 25 uwag. 

1. Uwaga wniesiona 17 wrzeŌnia 2009r. przez: 
Jeziorowski Kazimierz, zamieszkały: Janików - 
Folwark 1, 26-900 Kozienice 
Wnoszņcy uwagň postuluje o odłņczenie z 
działki 672/21 400m2 z terenu drogi oznaczo-
nej symbolem 24 KDW w projekcie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu połoŐonego w obrňbie sołectwa 
Janików i Janików Folwark, wyłoŐonym do 
publicznego wglņdu. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie 

Uzasadnienie: 

Działka o numerze ewidencyjnym 672/21 w 
planie zagospodarowania przestrzennego w 
obrňbie sołectw Janików, Kociołki, Nowiny i 
Psary przyjňtego uchwałņ nr XXXVII/588/2005 
dnia 30 czerwca 2005r. została wyznaczona 
jako droga dojazdowa do działek w celu wy-
eliminowania kolizji z ruchem tranzytowym 
na drodze krajowej nr 48. Odłņczenie 400m2 z 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 11KDD utrudni dostňp do istniejņcych juŐ 
działek budowlanych. 

Zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadań drogi publiczne i 
ich usytuowanie § 9 ust. 1 „W celu zapewnie-
nia wymaganego poziomu bezpieczeŊstwa 
ruchu drogowego okreŌla siň nastňpujņce 
warunki połņczeŊ dróg, dopuszczalne odstňpy 
miňdzy wňzłami lub skrzyŐowaniami oraz wa-
runki stosowania zjazdów, przy czym przez 
odstňp miňdzy wňzłami lub skrzyŐowaniami 
rozumie siň odległoŌń miňdzy punktami prze-
ciňń osi dróg na sņsiednich wňzłach lub skrzy-
Őowaniach: pkt 4 droga klasy G powinna mień 
powiņzania z drogami nie niŐszej klasy niŐ L 

(wyjņtkowo klasy D), a odstňpy miňdzy skrzy-
Őowaniami poza terenem zabudowy nie po-
winny byń mniejsze niŐ 800m oraz na terenie 
zabudowy nie mniejsze niŐ 500m; dopuszcza 
siň wyjņtkowo odstňpy miňdzy skrzyŐowa-
niami poza terenem zabudowy nie mniejsze 
niŐ 600m, a na terenie zabudowy - nie mniej-
sze niŐ 400 m, przy czym na drodze klasy G 
naleŐy ograniczyń liczbň i czňstoŌń zjazdów 
przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niŐ-
szych klas, szczególnie do terenów przezna-
czonych pod nowņ zabudowň;”. 

Obowiņzujņce Studium UwarunkowaŊ i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Kozienice równieŐ okreŌla ogranicze-
nie lub całkowity zakaz nowych indywidual-
nych zjazdów na działki budowlane z dróg 
krajowych, a zgodnie z ustawņ z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta sporzņdza projekt pla-
nu miejscowego, zawierajņcy czňŌń tekstowņ i 
graficznņ, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrňbnymi, odnoszņcymi siň do 
obszaru objňtego planem. 

Ponadto droga 11KDD(obecny symbol drogi) 
jest obecnie drogņ gminnņ. 

W zwiņzku z powyŐszym droga wskazana w 
ustaleniach planu jest przeniesieniem stanu 
istniejņcego, który z uwagi na wymienione 
uwarunkowania wynikajņce z przepisów od-
rňbnych jest niezbňdna do obsługi terenu 
przeznaczonego pod zabudowň mieszkanio-
wņ jednorodzinnņ oznaczonņ symbolem 
58MN. 

2. Uwaga wniesiona 18 wrzeŌnia 2009r. przez: 
SzerszeŊ Dariusz, zamieszkały: Bobrowni-
ki 46, 26-903 Głowaczów 

Wnoszņcy uwagň postulujņ o podział działki o 
numerze ewidencyjnym 734/121 na dwie 
działki budowlane. Jednņ o szerokoŌci 
ok.20m i o głňbokoŌci ok. 67m, drugņ o szer. 
ok. 15m i o głňbokoŌci ok. 67m oraz dopusz-
czenie jako funkcji uzupełniajņcej działalnoŌci 
zwiņzanej z obsługņ ruchu turystycznego, 
sportu i agroturystyki. 
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Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czňŌciowo rozpatrzona nega-
tywnie 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z uwagņ uzupełniajņcņ, która wpły-
nňła od Pana Dariusza Szerszenia dnia 
13 paŎdziernika 2009r. z proŌbņ o nie branie 
pod uwagň proponowanego przez niego po-
działu działki, uwaga nie jest rozpatrywana w 
powyŐszym zakresie. 

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego jest jedynym dokumentem okre-
Ōlajņcym zasady zagospodarowania terenu 
zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym: w planie okreŌla siň 
obowiņzkowo: przeznaczenie terenów oraz li-
nie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodaro-
wania. Studium UwarunkowaŊ i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego okreŌla, 
dla tej działki przeznaczenie zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna Zgodnie z ustawņ z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym art. 15, pkt 1 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta spo-
rzņdza projekt planu miejscowego, zawierajņ-
cy czňŌń tekstowņ i graficznņ, zgodnie z zapi-
sami studium oraz z przepisami odrňbnymi, 
odnoszņcymi siň do obszaru objňtego pla-
nem. 

W zwiņzku z powyŐszym nie jest moŐliwe 
ustalenie przeznaczenia uzupełniajņcego – 
usługi sportu i agroturystyki. 

Zgodnie z ustawņ prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994r. „budynku mieszkalnym jedno-
rodzinnym naleŐy przez to rozumień budynek 
wolno stojņcy albo budynek w zabudowie 
bliŎniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŐņcy 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, sta-
nowiņcy konstrukcyjnie samodzielnņ całoŌń, 
w którym dopuszcza siň wydzielenie nie wiň-
cej niŐ dwóch lokali mieszkalnych albo jedne-
go lokalu mieszkalnego i lokalu uŐytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczajņcej 
30% powierzchni całkowitej budynku”. 

W ustaleniach planu dopuszcza siň w tere-
nach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej usługi zgodne z definicjņ zawartņ § 2 
pkt 23 poniŐszej uchwały. 

3. Uwaga wniesiona 5 paŎdziernika 2009r. przez: 
Gac Kinga, zamieszkała: Janików 68a, 26-900 
Kozienice 
Wnoszņcy uwagň postuluje o przeznaczenie 
działki 375/2 pod zabudowň mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czňŌciowo rozpatrzona nega-
tywnie 

Uzasadnienie: 

Działka nr 375/2 w obowiņzujņcym Studium 
UwarunkowaŊ i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Kozienice połoŐo-
na jest w terenie produkcji, usług, składy, 
magazyny, hurtownie, a zgodnie z ustawņ z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym art. 15, pkt 1 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta spo-
rzņdza projekt planu miejscowego, zawierajņ-
cy czňŌń tekstowņ i graficznņ, zgodnie z zapi-
sami studium oraz z przepisami odrňbnymi, 
odnoszņcymi siň do obszaru objňtego pla-
nem. 

W zwiņzku z powyŐszym nie jest moŐliwe za-
kwalifikowanie czňŌci działki w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu połoŐonego w obrňbie sołectwa Jani-
ków i Janików Folwark pod zabudowň miesz-
kaniowņ. 

Plan miejscowy uzupełniono o zapis dopusz-
czajņcy lokalizacjň na terenie funkcji mieszka-
niowej, w formie jednego lokalu mieszkalne-
go, wbudowanego w budynek o przeznacze-
niu podstawowym. 

4. Uwaga wniesiona 13 paŎdziernika 2009r. 
przez: SzerszeŊ Urszula, zamieszkała: ul. Gło-
waczowska 36, 26-900 Kozienice 
Wnoszņcy uwagň postuluje o podział działki 
na dwie działki o szerokoŌci ok.18m i głňbo-
koŌci ok.67m, oraz przeznaczenie uzupełniajņ-
ce – działalnoŌń zwiņzanņ z obsługņ ruchu tu-
rystycznego i handlu. Uwaga dotyczy działki 
nr 881 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czňŌciowo rozpatrzona nega-
tywnie 

Uzasadnienie: 

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego jest jedynym dokumentem okre-
Ōlajņcym zasady zagospodarowania terenu 
zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym: w planie okreŌla siň 
obowiņzkowo: parametry i wskaŎniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wskaŎniki intensywnoŌci zabudo-
wy. SzerokoŌń frontu dla nowo wydzielanych 
działek budowlanych w zabudowie mieszka-
niowej jednorodzinnej została wyznaczona na 
25mb. W miejscowym planie zagospodaro-
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wania przestrzennego dopuszcza siň zacho-
wanie szerokoŌci frontu mieszczņcych siň w 
przedziale od 17m do 25m dla istniejņcych 
działek podlegajņcych podziałowi o innych 
szerokoŌciach frontu niŐ wymienionym § 9 
pkt 1. 

Zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadań budynki i ich usytuowanie, została 
wyznaczona linia zabudowy od lasu w odle-
głoŌci 12m od linii rozgraniczajņcej las (§ 271 
ust. 8). W/w rozporzņdzenie w § 12 okreŌla 
usytuowanie budynków na działce budowla-
nej od granicy z sņsiedniņ działkņ budowlanņ. 
Nie jest moŐliwe zlokalizowanie budynku 
mieszkalnego wolnostojņcego. 

Zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadań budynki i ich usytuowanie nie jest 
moŐliwe zlokalizowanie budynku mieszkalne-
go wolnostojņcego na działce o takich para-
metrach. 

5. Uwaga wniesiona 16 paŎdziernika 2009r. 
przez: Gorzkowski Mariusz, zamieszkały: ul. 
Armii Ludowej 1/47, 26-900 Kozienice 
Wnoszņcy uwagň postuluje o dopuszczenie 
dla działek o numerach ewidencyjnych 302/2 i 
298/1 w terenie 15U/P (tereny obiektów pro-
dukcyjnych, składów, magazynów i usług) 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czňŌciowo rozpatrzona nega-
tywnie 

Uzasadnienie: 

Działki o numerach ewidencyjnych 302/2 i 
298/1 w obowiņzujņcym Studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kozienice przeznaczone sņ 
w pasie ok. 70m od drogi oznaczonej symbo-
lem KDL a pozostała czňŌń działek do drogi 
krajowej nr 48 oznaczonej symbolem KDG 
pod tereny U/P tereny usług, produkcji, skła-
dów, magazynów, hurtowni. 

Zgodnie z ustawņ prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994r. „budynku mieszkalnym jedno-
rodzinnym naleŐy przez to rozumień budynek 
wolno stojņcy albo budynek w zabudowie 
bliŎniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŐņcy 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, sta-
nowiņcy konstrukcyjnie samodzielnņ całoŌń, 
w którym dopuszcza siň wydzielenie nie wiň-
cej niŐ dwóch lokali mieszkalnych albo jedne-
go lokalu mieszkalnego i lokalu uŐytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczajņcej 

30% powierzchni całkowitej budynku”; do-
puszcza siň w terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej usługi zgodne z defini-
cjņ zawartņ § 2 pkt 23 niniejszej uchwały. 

Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta sporzņdza projekt planu miej-
scowego, zawierajņcy czňŌń tekstowņ i gra-
ficznņ, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrňbnymi, odnoszņcymi siň do 
obszaru objňtego planem. 

W zwiņzku z powyŐszym nie jest moŐliwe za-
kwalifikowanie czňŌci działki w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu połoŐonego w obrňbie sołectwa Jani-
kow i Janików Folwark pod zabudowň miesz-
kaniowņ. Plan miejscowy uzupełniono o zapis 
dopuszczajņcy lokalizacjň na terenie funkcji 
mieszkaniowej, w formie jednego lokalu 
mieszkalnego, wbudowanego w budynek o 
przeznaczeniu podstawowym. 

6. Uwaga wniesiona 19 paŎdziernika 2009r. 
przez: Krakowiak Marek, zamieszkały: Ruda 3, 
26-900 Kozienice 
Wnoszņcy uwagň postuluje o przeznaczenie 
działek o numerach ewidencyjnych: 531/2, 
532/2 pod zabudowň mieszkaniowņ jednoro-
dzinnņ i zabudowň siedliskowņ. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie 

Uzasadnienie: 

Działki o numerach ewidencyjnych: 531/2, 
532/2 w Studium UwarunkowaŊ i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Kozienice połoŐona jest w terenie rolnym wy-
łņczonym z zabudowy. 

Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta sporzņdza projekt planu miej-
scowego, zawierajņcy czňŌń tekstowņ i gra-
ficznņ, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrňbnymi, odnoszņcymi siň do 
obszaru objňtego planem. 

W zwiņzku z powyŐszym nie jest moŐliwe za-
kwalifikowanie czňŌci działki w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu połoŐonego w obrňbie sołectwa Jani-
ków i Janików Folwark pod zabudowň miesz-
kaniowņ i siedliskowņ. 

7. Uwaga wniesiona 19 paŎdziernika 2009r. 
przez: Milcuszek Danuta, zamieszkała: Jani-
ków 45, 26-900 Kozienice 
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Wnoszņcy uwagň postuluje o dopuszczenie 
dla działki o numerze ewidencyjnym 295 pod 
zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czňŌciowo rozpatrzona nega-
tywnie 

Uzasadnienie: 

Działki o numerze ewidencyjnym 295 w obo-
wiņzujņcym Studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kozienice przeznaczone sņ w pasie ok. 
70m od drogi oznaczonej symbolem MN/RM 
a pozostała czňŌń działek do drogi krajowej 
nr.48 oznaczonej symbolem U/P pod tereny 
usług, produkcji, składów, magazynów, hur-
towni 

Zgodnie z ustawņ prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994r. „budynku mieszkalnym jedno-
rodzinnym naleŐy przez to rozumień budynek 
wolno stojņcy albo budynek w zabudowie 
bliŎniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŐņcy 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, sta-
nowiņcy konstrukcyjnie samodzielnņ całoŌń, 
w którym dopuszcza siň wydzielenie nie wiň-
cej niŐ dwóch lokali mieszkalnych albo jedne-
go lokalu mieszkalnego i lokalu uŐytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczajņcej 
30% powierzchni całkowitej budynku”; do-
puszcza siň w terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej usługi zgodne z defini-
cjņ zawartņ § 2 pkt 23 niniejszej uchwały. 

Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta sporzņdza projekt planu miej-
scowego, zawierajņcy czňŌń tekstowņ i gra-
ficznņ, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrňbnymi, odnoszņcymi siň do 
obszaru objňtego planem. 

W zwiņzku z powyŐszym nie jest moŐliwe za-
kwalifikowanie czňŌci działki w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu połoŐonego w obrňbie sołectwa Jani-
kow i Janików Folwark pod zabudowň miesz-
kaniowņ. 

Plan miejscowy uzupełniono o zapis dopusz-
czajņcy lokalizacjň na terenie funkcji mieszka-
niowej, w formie jednego lokalu mieszkalne-
go, wbudowanego w budynek o przeznacze-
niu podstawowym. 

8. Uwaga wniesiona 19 paŎdziernika 2009r. 
przez: Gorzkowski Janusz, zamieszkały: 
ul. Konarskiego 9/21, 26-900 Kozienice 

Wnoszņcy uwagň postuluje o dopuszczenie 
dla działki o numerze ewidencyjnym 302/1 
pod zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czňŌciowo rozpatrzona nega-
tywnie 

Uzasadnienie: 

Działki o numerze ewidencyjnym 302/1 w 
obowiņzujņcym Studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kozienice przeznaczone sņ w pasie ok. 
70m od drogi oznaczonej symbolem MN/RM 
a pozostała czňŌń działek do drogi krajowej nr 
48 oznaczonej symbolem KDG pod tereny 
usług, produkcji, składów, magazynów, hur-
towni. 

Zgodnie z ustawņ prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994r. „budynku mieszkalnym jedno-
rodzinnym naleŐy przez to rozumień budynek 
wolno stojņcy albo budynek w zabudowie 
bliŎniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŐņcy 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, sta-
nowiņcy konstrukcyjnie samodzielnņ całoŌń, 
w którym dopuszcza siň wydzielenie nie wiň-
cej niŐ dwóch lokali mieszkalnych albo jedne-
go lokalu mieszkalnego i lokalu uŐytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczajņcej 
30% powierzchni całkowitej budynku”; do-
puszcza siň w terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej usługi zgodne z defini-
cjņ zawartņ § 2 pkt 23 niniejszej uchwały. 

Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta sporzņdza projekt planu miej-
scowego, zawierajņcy czňŌń tekstowņ i gra-
ficznņ, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrňbnymi, odnoszņcymi siň do 
obszaru objňtego planem. 

W zwiņzku z powyŐszym nie jest moŐliwe za-
kwalifikowanie czňŌci działki w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu połoŐonego w obrňbie sołectwa Jani-
kow i Janików Folwark pod zabudowň miesz-
kaniowņ. 

Plan miejscowy uzupełniono o zapis dopusz-
czajņcy lokalizacjň na terenie funkcji mieszka-
niowej, w formie jednego lokalu mieszkalne-
go, wbudowanego w budynek o przeznacze-
niu podstawowym. 

9. Uwaga wniesiona 19 paŎdziernika 2009r. 
przez: Górniak Henryka, zamieszkała: ul. No-
wy ŋwiat 6/24,  26-900 Kozienice 
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Wnoszņcy uwagň postuluje o przeznaczenie 
działki nr 858 na działkň budowlanņ lub za-
grodowņ. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie 

Uzasadnienie: 

Działka o numerze ewidencyjnym 858 w 
obowiņzujņcym Studium UwarunkowaŊ i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Kozienice połoŐona jest w terenie rol-
nym wyłņczonym z zabudowy. 

Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta sporzņdza projekt planu miej-
scowego, zawierajņcy czňŌń tekstowņ i gra-
ficznņ, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrňbnymi, odnoszņcymi siň do 
obszaru objňtego planem. 

W zwiņzku z powyŐszym nie jest moŐliwe za-
kwalifikowanie czňŌci działki w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu połoŐonego w obrňbie sołectwa Jani-
ków i Janików Folwark jako działki budowla-
nej lub pod zabudowň zagrodowņ. 

10. Uwaga wniesiona 20 paŎdziernika 2009r. 
przez: Gniwek Artur, zamieszkały: Janików 97, 
26-900 Kozienice, Kowalska BoŐena zamiesz-
kała: Janików 78, 26-900 Kozienice 
Wnoszņcy uwagň postuluje o przeznaczenie 
działek o numerach ewidencyjnych: 650/5, 
549/4 pod zabudowň mieszkaniowņ jednoro-
dzinnņ oraz bezpoŌrednie skomunikowanie 
działek z drogņ 02KDG. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie 

Uzasadnienie: 

Działki o numerach ewidencyjnych: 650/5, 
549/4 w Studium UwarunkowaŊ i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Kozienice połoŐone sņ w terenie produkcji, 
usług, składów, magazynów, hurtowni. 

Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta sporzņdza projekt planu miej-
scowego, zawierajņcy czňŌń tekstowņ i gra-
ficznņ, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrňbnymi, odnoszņcymi siň do 
obszaru objňtego planem. 

W zwiņzku z powyŐszym nie jest moŐliwe za-
kwalifikowanie działki w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
połoŐonego w obrňbie sołectwa Janików i 

Janików Folwark pod zabudowň mieszkanio-
wņ jednorodzinnņ. 

Zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadań drogi publiczne i 
ich usytuowanie § 9 ust. 1 „W celu zapewnie-
nia wymaganego poziomu bezpieczeŊstwa 
ruchu drogowego okreŌla siň nastňpujņce 
warunki połņczeŊ dróg, dopuszczalne odstňpy 
miňdzy wňzłami lub skrzyŐowaniami oraz wa-
runki stosowania zjazdów, przy czym przez 
odstňp miňdzy wňzłami lub skrzyŐowaniami 
rozumie siň odległoŌń miňdzy punktami prze-
ciňń osi dróg na sņsiednich wňzłach lub skrzy-
Őowaniach: pkt 4 droga klasy G powinna mień 
powiņzania z drogami nie niŐszej klasy niŐ L 
(wyjņtkowo klasy D), a odstňpy miňdzy skrzy-
Őowaniami poza terenem zabudowy nie po-
winny byń mniejsze niŐ 800m oraz na terenie 
zabudowy nie mniejsze niŐ 500m; dopuszcza 
siň wyjņtkowo odstňpy miňdzy skrzyŐowa-
niami poza terenem zabudowy nie mniejsze 
niŐ 600m, a na terenie zabudowy - nie mniej-
sze niŐ 400m, przy czym na drodze klasy G 
naleŐy ograniczyń liczbň i czňstoŌń zjazdów 
przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niŐ-
szych klas, szczególnie do terenów przezna-
czonych pod nowņ zabudowň;”. 

Studium UwarunkowaŊ i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Kozie-
nice równieŐ okreŌla ograniczenie lub całko-
wity zakaz nowych indywidualnych zjazdów 
na działki budowlane z dróg krajowych, a 
zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta sporzņdza projekt planu miej-
scowego, zawierajņcy czňŌń tekstowņ i gra-
ficznņ, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrňbnymi, odnoszņcymi siň do 
obszaru objňtego planem, w zwiņzku z tym 
nie jest moŐliwe bezpoŌrednie skomunikowa-
nie tego terenu z drogņ publicznņ klasy „G” 

11. Uwaga wniesiona 21 paŎdziernika 2009r. 
przez: Smolarczyk Michał, zamieszkały: Jani-
ków 67, 26-900 Kozienice 
Wnoszņcy uwagň postuluje o dopuszczenie 
dla działki o numerze ewidencyjnym 372 pod 
zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czňŌciowo rozpatrzona nega-
tywnie 

Uzasadnienie: 

Działka o numerze ewidencyjnym 372 w 
obowiņzujņcym Studium uwarunkowaŊ i kie-



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 73 – 11232 – Poz. 1121 
 

runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kozienice przeznaczone sņ w pasie ok. 
70m od drogi oznaczonej symbolem MN/RM 
a pozostała czňŌń działek do drogi krajowej nr 
48 oznaczonej symbolem KDG pod tereny 
usług, produkcji, składów, magazynów, hur-
towni. 

Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta sporzņdza projekt planu miej-
scowego, zawierajņcy czňŌń tekstowņ i gra-
ficznņ, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrňbnymi, odnoszņcymi siň do 
obszaru objňtego planem. 

W zwiņzku z powyŐszym nie jest moŐliwe za-
kwalifikowanie czňŌci działki w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu połoŐonego w obrňbie sołectwa Jani-
ków i Janików Folwark pod zabudowň miesz-
kaniowņ. 

Plan miejscowy uzupełniono o zapis dopusz-
czajņcy lokalizacjň na terenie funkcji mieszka-
niowej, w formie jednego lokalu mieszkalne-
go, wbudowanego w budynek o przeznacze-
niu podstawowym. 

12. Uwaga wniesiona 22 paŎdziernika 2009r. 
przez: Lipiec Lidia, zamieszkała: ul. Konar-
skiego 11/1, 26-900 Kozienice 
Uwaga dotyczy działki nr 287/2. 

Wnoszņcy uwagň postuluje o przesuniňcie 
granicy wyznaczonej zabudowy siedliskowej 
w kierunku drogi nr 48 oraz zapewnienie do-
jazdu od drogi krajowej. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga rozpatrzona negatywnie 

Uzasadnienie: 

Działka nr 287/2 w Studium UwarunkowaŊ i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy Kozienice połoŐona jest w terenie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zabudowy zagrodowej oraz w terenie produk-
cji, usług, składów, magazynów, hurtowni. 

Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta sporzņdza projekt planu miej-
scowego, zawierajņcy czňŌń tekstowņ i gra-
ficznņ, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrňbnymi, odnoszņcymi siň do 
obszaru objňtego planem. 

W zwiņzku z tym nie jest moŐliwe zmiana 
granicy zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zabudowy zagrodowej. 

Zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadań drogi publiczne i 
ich usytuowanie § 9 ust. 1 „W celu zapewnie-
nia wymaganego poziomu bezpieczeŊstwa 
ruchu drogowego okreŌla siň nastňpujņce 
warunki połņczeŊ dróg, dopuszczalne odstňpy 
miňdzy wňzłami lub skrzyŐowaniami oraz wa-
runki stosowania zjazdów, przy czym przez 
odstňp miňdzy wňzłami lub skrzyŐowaniami 
rozumie siň odległoŌń miňdzy punktami prze-
ciňń osi dróg na sņsiednich wňzłach lub skrzy-
Őowaniach: pkt 4 droga klasy G powinna mień 
powiņzania z drogami nie niŐszej klasy niŐ L 
(wyjņtkowo klasy D), a odstňpy miňdzy skrzy-
Őowaniami poza terenem zabudowy nie po-
winny byń mniejsze niŐ 800m oraz na terenie 
zabudowy nie mniejsze niŐ 500m; dopuszcza 
siň wyjņtkowo odstňpy miňdzy skrzyŐowa-
niami poza terenem zabudowy nie mniejsze 
niŐ 600m, a na terenie zabudowy - nie mniej-
sze niŐ 400 m, przy czym na drodze klasy G 
naleŐy ograniczyń liczbň i czňstoŌń zjazdów 
przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niŐ-
szych klas, szczególnie do terenów przezna-
czonych pod nowņ zabudowň;”. 

Studium UwarunkowaŊ i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Kozie-
nice równieŐ okreŌla ograniczenie lub całko-
wity zakaz nowych indywidualnych zjazdów 
na działki budowlane z dróg krajowych, a 
zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta sporzņdza projekt planu miej-
scowego, zawierajņcy czňŌń tekstowņ i gra-
ficznņ, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrňbnymi, odnoszņcymi siň do 
obszaru objňtego planem, w zwiņzku z tym 
nie jest moŐliwe bezpoŌrednie skomunikowa-
nie tego terenu z drogņ publicznņ klasy „G”. 

13. Uwaga wniesiona 22 paŎdziernika 2009r. 
przez: Lipiec Lidia, zamieszkała: ul. Konar-
skiego 11/1, 26-900 Kozienice 
Wnoszņcy uwagň podwaŐa lokalizacjň ob-
wodnicy Kozienic w przebiegu wskazanym w 
projekcie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu połoŐonego 
w obrňbie sołectwa Janików i Janików Fol-
wark. Uwagň swojņ Pani Lidia Lipiec motywu-
je utrudnieniem dojazdu do działki o numerze 
ewidencyjnym 287/2, bňdņcej jej własnoŌciņ, 
z uwagi na fakt krzyŐowania siň powyŐszej 
obwodnicy przed przedmiotowņ działkņ. 
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Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czňŌciowo rozpatrzona nega-
tywnie 

Uzasadnienie: 

W obowiņzujņcym Studium UwarunkowaŊ i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy Kozienice wyznaczona została dro-
ga KDGP, a zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta sporzņdza projekt pla-
nu miejscowego, zawierajņcy czňŌń tekstowņ i 
graficznņ, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrňbnymi, odnoszņcymi siň do 
obszaru objňtego planem. 

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu połoŐonego w obrňbie 
sołectwa Janików i Janików Folwark wskazu-
je przebieg obwodnicy miasta Kozienic wy-
łņcznie w liniach rozgraniczajņcych nie roz-
strzygajņc o sposobie rozwiņzania i typie 
skrzyŐowania. Rozwiņzania techniczne drogi 
zostanņ wskazane w projekcie budowlanym 
drogi. 

14. Uwaga wniesiona 22 paŎdziernika 2009r. 
przez: Deszczka Wiesław zamieszkały: Jani-
ków 26, 26-900 Kozienice 
Wnoszņcy uwagň postuluje o dopuszczenie 
dla działki o numerze ewidencyjnym 305/2 
pod zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwagi: uwaga czňŌciowo rozpatrzona nega-
tywnie 

Uzasadnienie: 

Działka o numerze ewidencyjnym 305/2 w 
obowiņzujņcym Studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kozienice przeznaczone sņ w pasie ok. 
70m od drogi oznaczonej symbolem MN/RM 
a pozostała czňŌń działek do drogi krajowej nr 
48 oznaczonej symbolem KDG pod tereny 
usług, produkcji, składów, magazynów, hur-
towni. 

Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym art. 15, pkt 1 Wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta sporzņdza projekt planu miej-
scowego, zawierajņcy czňŌń tekstowņ i gra-
ficznņ, zgodnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrňbnymi, odnoszņcymi siň do 
obszaru objňtego planem. 

W zwiņzku z powyŐszym nie jest moŐliwe za-
kwalifikowanie czňŌci działki w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu połoŐonego w obrňbie sołectwa Jani-
ków i Janików Folwark pod zabudowň miesz-
kaniowņ. 

Plan miejscowy uzupełniono o zapis dopusz-
czajņcy lokalizacjň na terenie funkcji mieszka-
niowej, w formie jednego lokalu mieszkalne-
go, wbudowanego w budynek o przeznacze-
niu podstawowym. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Mariusz Prawda 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XL/467/09 

Rady Miejskiej w Kozienicach 
z dnia 17 grudnia 2009r. 

 
Rozstrzygniecie  

o sposobie realizacji zadaŊ z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania,  
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu połoŐonego w obrňbie Sołectwa Janików i Janików Folwark 
 
Jako podstawň prawnņ przyjňto: 

 ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 z p.z.), 

 ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z p.z.) 

 ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 
jednostek samorzņdu terytorialnego (Dz.U. z 
2008r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 z p.z.), 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomoŌciami (jednolity tekst: Dz.U. z 
2000r. Nr 46, poz. 543 z p. z.), 

 ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z p.z.). 
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Celem opracowania jest okreŌlenie sposobu reali-
zacji inwestycji infrastruktury technicznej zapisa-
nych w projekcie miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu objňtego planem, które naleŐņ do 
zadaŊ własnych miasta oraz zasady ich finanso-
wania. 

Opracowanie sporzņdzono po analizie wszystkich 
obowiņzujņcych w zakresie budŐetu gmin ustaw i 
przepisów wykonawczych do nich, jak i sporzņ-
dzonych materiałów planistycznych, a w szcze-
gólnoŌci w oparciu o prognozň skutków finanso-
wych uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego oraz Studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Kozienice. 

W celu umoŐliwienia realizacji inwestycji kubatu-
rowych na terenach przeznaczonych pod róŐne 
formy zainwestowania jak zabudowa: mieszka-
niowa, zagrodowa, usług publicznych, usług, 
usług turystycznych, które obecnie stanowiņ nie-
uŐytki oraz uŐytkowane sņ rolniczo - konieczna 
bňdzie budowa infrastruktury, która wymagań 
bňdzie znacznych nakładów finansowych. 

Finansowanie realizacji zadaŊ zapisanych w planie 
inwestycji infrastruktury technicznej, które naleŐņ 
do zadaŊ własnych gminy/miasta jest uzaleŐnione 
od zdolnoŌci finansowej gminy/miasta i bňdzie 
okreŌlona w wieloletnich planach inwestycyjnych 
stanowiņcych załņczniki do uchwał budŐetowych 
w kolejnych okresach czasowych. 

Do zadaŊ z zakresu infrastruktury technicznej na-
leŐņcych do zadaŊ własnych gminy, naleŐy: 

 wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi 
gminne, bņdŎ poszerzenie istniejņcych, 

 uzbrojenie terenu w sień wodociņgowņ, kanali-
zacjň deszczowņ i sanitarnņ i sień oŌwietlenia 
ulicznego, 

 budowa jezdni, chodników na drogach gmin-
nych. 

Odrňbnym problemem jest zaopatrzenie obszaru 
w energiň elektrycznņ. Zgodnie z prawem energe-
tycznym, realizacja głównych sieci przez zakład 
energetyczny uzaleŐniona jest od wczeŌniej spo-
rzņdzonych planów zaopatrzenia w energiň (z trzy-
letnim wyprzedzeniem). W sytuacji potrzeb zasila-
nia w energiň obszaru okreŌlonego w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zasilanie w energiň ma byń zagwaran-
towane z istniejņcych, a całoŌń potrzeb wynikajņ-
cych z projektowanego zagospodarowania terenu 
zostanie pokryta w drodze budowy sieci napo-
wietrznej lub kablowej NN. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
ujňte w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu połoŐonego w obrňbie 
sołectwa Janików i Janików Folwark, naleŐņce do 
zadaŊ własnych gminy obejmujņ: 

1) budowň nowych dróg dojazdowych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KDD o łņcz-
nej długoŌci ok. 62km, 

2) budowň nowych dróg lokalnych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KDL o łņcznej 
długoŌci ok. 45km 

Koniecznym bňdzie wybudowanie: 

1) około – 4470 mb sieci wodociņgowej jako roz-
budowa istniejņcego systemu wodociņgowe-
go, 

2) około – 4470 mb sieci kanalizacji sanitarnej dla 
obsługi nowych terenów wyznaczonych pla-
nem., 

ŋrodki finansowe na te cele bňdņ pochodziń ze 
Ōrodków własnych miasta ustalanych w poszcze-
gólnych budŐetach na dany rok oraz z funduszy 
pomocowych Unii Europejskiej. 

Kolejnym Ŏródłem dochodu gminy bňdzie renta 
planistyczna płacona na rzecz gminy, wynikajņca 
ze wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci. 

MoŐna załoŐyń, Őe programy unijne zwiņzane z 
pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które 
wdroŐono w mieŌcie pozwolņ na przyspieszenie 
prac zwiņzanych z realizacjņ zadaŊ inwestycyjnych 
naleŐņcych do zadaŊ własnych. 

Gmina wykorzysta wszystkie moŐliwoŌci dla pozy-
skania funduszy w celu realizacji zapisanych w 
planie inwestycji infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do jego zadaŊ własnych. Prognozowane 
wydatki zwiņzane z realizacjņ ww. projektu winny 
stanowiń podstawň do podjňcia prac nad ujňciem 
ich w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych 
Gminy Kozienice. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Mariusz Prawda 

 
 
 
 
 


