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UCHWAŁA Nr 314/XLIII/10 

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE 

z dnia 9 lipca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin. 

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, z póŎn. 
zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 
2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 
2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 
2010r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. N 80, poz. 717 z 
póŎn. zm. Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; 
z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 
2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199 poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010r. 
Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474), zgodnie z 
uchwałņ nr 159/XVIII/2004 Rady Miejskiej w ŏu-
rominie z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie przy-
stņpienia do sporzņdzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta ŏuro-
min, uchwala siň, co nastňpuje: 

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta ŏuromin zwany 
dalej planem, obejmujņcy obszar okreŌlony grani-
cņ na rysunku planu. 

§ 2.1  Stwierdza siň zgodnoŌń planu z ustale-
niami „studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
ŏuromin” uchwalonego przez Radň Miejskņ w 
ŏurominie uchwałņ nr 173/XXVI/08 Rady Miejskiej 
w ŏurominie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy ŏuromin. 

2. Granica planu okreŌlona została na rysunku 
planu. 

3. Rysunek planu w skali 1:2000 stanowi za-
łņcznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej inte-
gralnņ czňŌciņ. 

4. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowi załņcznik nr 2 do 
niniejszej uchwały i jest jej integralnņ czňŌciņ. 

5. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gmi-
ny oraz zasadach ich finansowania stanowi za-
łņcznik nr 3 do niniejszej uchwały i jest jej inte-
gralnņ czňŌciņ. 

6. Ustalenia planu obowiņzujņ na obszarze wy-
znaczonym granicņ planu. 

§ 3.1. W planie okreŌla siň: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagania wynikajņce z kształtowania prze-
strzeni publicznych, 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy, 

7) szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomoŌci objňtych planem, 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w 
tym zakazy zabudowy, 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

10) sposoby i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów, 
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11) stawki procentowe, słuŐņce naliczeniu jedno-

razowej opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nie-
ruchomoŌci spowodowanego uchwaleniem 
planu. 

2. Nie okreŌla siň granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrňbnych w tym terenów górniczych, a takŐe 
naraŐonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
zagroŐonych osuwaniem siň mas ziemnych, po-
niewaŐ nie dotyczņ obszaru planu. 

§ 4.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami pla-
nu: 

1) granica obszaru objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) linie rozgraniczajņce terenów dróg docelowo 
nie majņcych połņczenia w ruchu kołowym, 

4) obowiņzujņce linie zabudowy, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

6) granica strefy ochrony konserwatorskiej, 

7) granica strefy archeologicznej, 

8) ciņgi zieleni o charakterze izolacyjnym i kra-
jobrazowym, 

9) zespoły zieleni i urzņdzeŊ rekreacyjno-
sportowych towarzyszņcych zabudowie, 

10) granica obszaru przestrzeni publicznej, 

11) ŌcieŐki rowerowe, 

12) usługi w parterach, 

13) strefy ochronne linii elektroenergetycznej 
110kV, 

14) lokalizacja stacji transformatorowych, 

15) proponowane podziały na działki, 

16) symbole terenów funkcjonalnych. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu sņ oznaczeniami o charakterze informa-
cyjnym i oznaczeniami wskazujņcymi stan prawny 
wynikajņcy z przepisów odrňbnych: 

1) granica administracyjna miasta, 

2) obiekty znajdujņce siň w ewidencji zabytków, 

3) obiekty wpisane do rejestru zabytków, 

4) strefa ochrony bezpoŌredniej ujňcia wody, 

5) strefa ochrony sanitarnej cmentarza. 

3. Liniowe oznaczenia graficzne takie jak: gra-
nica planu, granica miasta oraz oznaczenia wy-
znaczajņce granice stref, biegnņce na rysunku 
planu wzdłuŐ linii podziałów geodezyjnych lub 
linii rozgraniczajņcych naleŐy traktowań jako ozna-
czenia biegnņce po tych liniach. 

§ 5. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) adaptacji zabudowy - naleŐy przez to rozu-
mień moŐliwoŌń zachowania istniejņcej zabu-
dowy w dotychczasowym uŐytkowaniu z 
moŐliwoŌciņ jej przebudowy, rozbudowa lub 
nadbudowa tej zabudowy jest moŐliwa wy-
łņcznie przy zachowaniu zgodnoŌci z ustale-
niami planu dotyczņcymi terenu, na którym 
połoŐona jest ta zabudowa, 

2) gromadzeniu odpadów – rozumie siň przez to 
czasowe przetrzymywanie odpadów do czasu 
usuniňcia ich przez odpowiednie jednostki, 

3) składowaniu odpadów – rozumie siň przez to 
lokalizacjň miejsc lub obiektów nie zwiņza-
nych z gromadzeniem odpadów a słuŐņcych 
ich docelowemu przetrzymywaniu, 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ na rysun-
ku planu, poza którņ nie wolno wyprowadzań 
płaszczyzny elewacji noworealizowanych bu-
dynków, nieprzekraczalna linia zabudowy nie 
dotyczy przebudowy i nadbudowy budynków 
istniejņcych, poza tņ liniň mogņ wykraczań: 
balkony, schody zewnňtrzne, gzymsy, daszki 
nad wejŌciem pod warunkiem, Őe łņczna ich 
powierzchnia w rzucie nie bňdzie wiňksza niŐ 
4m2, 

5) obowiņzujņcej linii zabudowy – naleŐy przez 
to rozumień linie wyznaczonņ na rysunku pla-
nu, poza którņ nie wolno wyprowadzań płasz-
czyzny elewacji noworealizowanych budyn-
ków oraz wzdłuŐ której trzeba sytuowań jednņ 
z elewacji obiektu, obowiņzujņca linia zabu-
dowy nie dotyczy: 

a) budynków gospodarczych i garaŐy reali-
zowanych w odległoŌci wiňkszej niŐ 25 m 
od tej linii w głņb terenu na którym jest 
wyznaczona ta linia, 

b) przebudowy i nadbudowy budynków ist-
niejņcych, 

c) takich elementów budynków jak: balkony, 
schody zewnňtrzne, gzymsy, daszki nad 
wejŌciem pod warunkiem, Őe łņczna ich 
powierzchnia w rzucie nie bňdzie wiňksza 
niŐ 8m2, 
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6) poddaszu uŐytkowym – naleŐy przez to rozu-

mień kondygnacjň z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi znajdujņcņ siň 
bezpoŌrednio pod konstrukcjņ dachu budyn-
ku, 

7) budynek w zabudowie bliŎniaczej – budynek, 
w którym jedna ze Ōcian zewnňtrznych przy-
lega do drugiego budynku o podobnych ga-
barytach, a pozostałe trzy elewacje usytu-
owane sņ swobodnie, 

8) budynek w zabudowie szeregowej – budynek, 
w którym dwie Ōciany zewnňtrzne przylegajņ 
do sņsiednich budynków, a dwie stanowiņ 
przedniņ i tylnņ elewacjň, w przypadku skraj-
nego budynku w zabudowie szeregowej jed-
na Ōciana zewnňtrzna przylega do sņsiednie-
go budynku, a pozostałe stanowiņ elewacje, 

9) miejsca postojowe – rozumie siň przez to 
miejsca parkingowe urzņdzone w poziomie 
terenu lub stanowiska w garaŐach, które nale-
Őy realizowań wyłņcznie na terenie do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, 

10) terenie – naleŐy przez to rozumień teren funk-
cjonalny, dla którego obowiņzujņ ustalenia 
planu, wyznaczony liniami rozgraniczajņcymi 
oraz okreŌlony symbolem zgodnie z rysun-
kiem planu, 

11) uciņŐliwoŌci – naleŐy przez to rozumień dzia-
łanie uznawane za uciņŐliwe lub ponad nor-
malne wg obowiņzujņcych norm i przepisów 
odrňbnych, 

12) urzņdzeniu pomocniczym – naleŐy przez to 
rozumień wyposaŐenie techniczne dróg, a 
takŐe oznakowanie słuŐņce organizacji ruchu 
drogowego, ekrany akustyczne, urzņdzenia 
ochrony przeciwpoŐarowej i obrony cywilnej, 
urzņdzenia słuŐņce informacji o terenie oraz 
lokalizacji ogólnodostňpnych aparatów tele-
fonicznych, 

13) usługach – naleŐy przez to rozumień wszelkņ 
działalnoŌń, która odpłatnie lub nieodpłatnie 
słuŐy do zaspokajania potrzeb ludnoŌci, 

14) produkcja roŌlinna – naleŐy przez to rozumień 
wszelkņ produkcjň lub uprawň produktów ro-
Ōlinnych rolnictwa zgodnie z PKWiU oraz 
przepisami odrňbnymi, 

15) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień usługi, które nie kwalifikujņ siň, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, do przed-
siňwziňń, które mogņ potencjalnie lub zawsze 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 

 

16) usługach uciņŐliwych – naleŐy przez to rozu-
mień usługi, które mogņ zostań zakwalifiko-
wane, zgodnie z przepisami odrňbnymi, do 
przedsiňwziňń, które mogņ potencjalnie lub 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 

17) wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy, w skró-
cie w.i.z. – naleŐy przez to rozumień wartoŌń 
stosunku powierzchni całkowitej wszystkich 
kondygnacji nadziemnych wszystkich budyn-
ków istniejņcych i lokalizowanych na danej 
działce inwestycyjnej do powierzchni całkowi-
tej tej działki, 

18) działce inwestycyjnej – naleŐy przez to rozu-
mień całoŌń lub czňŌń działki budowlanej ob-
jňtej wnioskiem o pozwolenie na budowň, 

19) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
przez to rozumień grunt rodzimy, który pozo-
staje niezabudowany powierzchniowo lub 
kubaturowo w głņb gruntu, na nim oraz nad 
nim, nie stanowiņcy nawierzchni dojazdów i 
dojŌń pieszych, nieutwardzony, pokryty trwa-
łņ roŌlinnoŌciņ lub uŐytkowany rolniczo. 

Dział II 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 1 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów,  

zasad ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego oraz wymagań wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 6.1. Wyznacza siň nastňpujņce tereny funk-
cjonalne oznaczone odpowiednimi symbolami 
oraz ustala siň nastňpujņce ich przeznaczenie: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone symbolami: MN1, MN2, 
MN3, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami, oznaczone symbolem 
MNU1, MNU2, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczone symbolami: MW1, MW2, 

4) tereny usług nieuciņŐliwych z towarzyszņcņ 
zabudowņ mieszkaniowņ jednorodzinnņ, 
oznaczone symbolem UMN1, UMN2, 

5) tereny usług oznaczone na rysunku planu 
symbolami: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, 

6) tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów, oznaczone symbolem P1, P2, P3, 

7) tereny zaplecza komunikacji samochodowej, 
oznaczone symbolami: KS1, KS2, KS3, KS4, 

8) tereny produkcji roŌlinnej, oznaczone symbo-
lem RU1, RU2, 
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9) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone 

symbolem RM, 

10) tereny rolne, oznaczone symbolem R, 

11) tereny ogrodów działkowych, oznaczone 
symbolem ZD, 

12) tereny zieleni urzņdzonej, oznaczone symbo-
lami: ZP1, ZP2, 

13) tereny cmentarzy, oznaczone symbolami: 
ZC1, ZC2, 

14) tereny leŌne, oznaczone symbolem ZL, 

15) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone 
symbolami: W, K, E, G, C, 

16) tereny dróg publicznych, oznaczone symbo-
lami: KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, 

17) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone sym-
bolem KDW, 

18) tereny ciņgów pieszo-rowerowych, oznaczone 
symbolem CP. 

2. Cechy szczegółowe terenów wyróŐnionych 
numerem w ramach tego samego przeznaczenia 
okreŌlone sņ w ustaleniach szczegółowych planu. 

3. Na wszystkich terenach funkcjonalnych do-
puszcza siň zachowanie istniejņcej zabudowy. 

§ 7. Wyznacza siň jako tereny przeznaczone do 
realizacji celów publicznych nastňpujņce tereny: 

1) tereny usług oznaczone na rysunku planu 
symbolami: U3, U4, U5, U7, 

2) teren zaplecza komunikacji samochodowej 
oznaczony symbolem KS4, 

3) tereny dróg publicznych oznaczone symbolami 
KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, 

4) tereny ciņgów pieszo-rowerowych, oznaczone 
symbolem CP. 

§ 8. Ustala siň nastňpujņce zasady sytuowania i 
rozmieszczania reklam: 

1) reklamy w formie wolnostojņcych urzņdzeŊ 
trwale zwiņzanych z gruntem: 

a) nie mogņ byń umieszczane w odległoŌci 
mniejszej niŐ 3m od krawňdzi jezdni, 

b) lokalizowane w liniach rozgraniczajņcych te-
renów dróg publicznych naleŐy uzgadniań z 
zarzņdcņ drogi i nie mogņ mień wiňcej niŐ 
5m wysokoŌci, 

c) lokalizowane na terenach funkcjonalnych 
nie mogņ mień wiňcej niŐ dopuszczalna wy-
sokoŌń zabudowy, 

2) reklamy w formie stałych tablic i stałych urzņ-
dzeŊ reklamowych mogņ byń umieszczane na 
elewacjach budynków jeŌli ich powierzchnia 
ma nie wiňcej niŐ 0.5m2 lub miejsce na reklamň 
zostało wyznaczone w projekcie budowlanym 
budynku, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň reklam i znaków in-
formacyjno-plastycznych w powiņzaniu z ele-
mentami małej architektury. 

§ 9.1. Wyznacza siň obszar przestrzeni publicz-
nej, którego teren okreŌla siň na rysunku granicņ 
obszaru przestrzeni publicznej. 

2. W obszarze przestrzeni publicznej naleŐy: 

1) zachowań jako ogólno dostňpne tereny zieleni 
urzņdzonej, tereny parkingów urzņdzonych w 
poziomie terenu oraz tereny dróg, 

2) tworzyń miejsca sprzyjajņce gromadzeniu siň 
osób, poprzez zagospodarowanie terenu z wy-
korzystaniem elementów małej architektury 
oraz róŐnorodnych form nawierzchni, kompo-
zycji roŌlinnych i oŌwietlenia podkreŌlajņcego 
cechy miejsca. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  

dziedzictwa kulturowego i zabytków  

oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 10.1. Wskazuje siň obiekt objňty ochronņ 
oznaczony na rysunku planu, budynek koŌcioła 
parafialnego pod wezwaniem ŋw. Antoniego wpi-
sany do rejestru zabytków decyzjņ nr 55/76-291/61 
WA. Bez zezwolenia właŌciwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków nie wolno: 

1) prowadziń prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych przy zabytku, 

2) wykonywań robót budowlanych w otoczeniu 
zabytku, 

3) prowadziń badaŊ konserwatorskich zabytku, 

4) prowadziń badaŊ architektonicznych zabytku, 

5) prowadziń badaŊ archeologicznych w otocze-
niu zabytku, 

6) przemieszczań zabytku, 

7) dokonywań podziału zabytku, 

8) zmieniań przeznaczenia zabytku lub sposobu 
korzystania z tego zabytku, 

9) umieszczań na zabytku tablic, reklam oraz 
napisów z wyjņtkiem znaków informujņcych o 
tym, iŐ zabytek ten podlega ochronie, 

10) podejmowań innych działaŊ, które mogłyby 
prowadziń do naruszenia substancji lub zmia-
ny wyglņdu zabytku. 
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2. Obejmuje siň ochronņ nastňpujņce budynki 
oznaczone na rysunku planu znajdujņce siň w 
ewidencji zabytków: 

1) budynki przy ulicy KoŌciuszki nr 7, 30, 36/38, 
40, 44/46, 48, 70, 

2) budynki przy ulicy Lidzbarskiej nr 1A i 1B, 

3) budynek przy ulicy Małachowskiego nr 11, 

4) budynki przy ulicy Mławskiej nr 21, 22, 25, 35, 

5) budynki przy placu Józefa Piłsudskiego nr 8, 
14, 16, 

6) budynek przy ulicy Warszawskiej nr 29, 

7) budynki przy placu Biskupa WetmaŊskiego  
nr 8, 21, 25, 49, 53, 55, 63, 

8) budynek przy ulicy Wiadrowskiej nr 4, 

9) budynki przy placu WolnoŌci nr 6, 21, 24, 
31/32, 36, 

10) budynki przy ulicy Zamojskiego nr 2, 6, 13, 
15, 45, 56, 

11) budynki przy ulicy Zielony Rynek nr 2, 3, 4,  
5, 6. 

3. Bez pozwolenia właŌciwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków znajdujņcych siň w ewi-
dencji zabytków nie wolno przerabiań, przebudo-
wywań, odnawiań, rekonstruowań, konserwowań, 
zabudowywań, odbudowywań, zdobiń, uzupełniań, 
rozkopywań ani dokonywań Őadnych innych 
zmian. 

4. Wszystkie inwestycje zwiņzane z obiektami, 
które znajdujņ siň w ewidencji zabytków oraz loka-
lizowanie na tych obiektach tablic i urzņdzeŊ re-
klamowych powinny mień pozwolenie Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. 

5. W przypadku rozbiórki lub znacznych prze-
kształceŊ budynków znajdujņcych siň w ewidencji 
zabytków, wymaga siň wykonania karty ewiden-
cyjnej zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

6. NaleŐy zachowań lokalizacjň, w ich obecnym 
miejscu sytuowania, wszystkich zabytków małej 
architektury takich jak: kapliczki przydroŐne, krzy-
Őe, pomniki, miejsca pamiňci. 

§ 11.1. Wyznacza siň strefň ochrony konserwa-
torskiej – ochrony historycznego rozplanowania i 
zabytkowych elementów przestrzennych – okre-
Ōlonņ granicami na rysunku planu. 

2. W strefie ochrony konserwatorskiej: 

1) naleŐy zachowań historyczne rozplanowanie 
ulic i placów, 

 

2) nowa zabudowa powinna nawiņzywań do cha-
rakteru i skali zabudowy historycznej, 

3) inwestycje wymagajņce zgłoszenia lub pozwo-
lenia na budowň powinno siň realizowań po 
uprzednim zaopiniowaniu przez właŌciwego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 12.1. Wyznacza siň strefň archeologicznņ 
okreŌlonņ granicami na rysunku planu. 

2. W obrňbie strefy archeologicznej nakazuje 
siň: 

1) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich działaŊ 
budowlanych przez słuŐbň konserwatorskņ oraz 
kaŐdorazowo wystňpowanie o szczegółowe wy-
tyczne konserwatorskie i opinie przed podjň-
ciem jakichkolwiek robót ziemnych, 

2) koniecznoŌń przeprowadzenia badaŊ ratunko-
wych na koszt inwestora, wyprzedzajņcych 
proces przygotowania inwestycji, w przypadku 
podjňcia decyzji o realizacji inwestycji na tere-
nie objňtym granicami strefy. WłaŌciciele, uŐyt-
kownicy terenu lub inwestorzy zobowiņzani sņ 
do zawiadomienia słuŐby ochrony zabytków o 
podjňciu działaŊ inwestycyjnych zwiņzanych z 
pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 
miesiňcznym w celu umoŐliwienia wykonania 
archeologicznych badaŊ ratunkowych oraz 
zsynchronizowania robót inwestycyjnych z 
nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. 

3. Rozpoczňcie prac ziemnych zwiņzanych z re-
alizacjņ inwestycji w obrňbie strefy archeologicz-
nej uzaleŐnia siň od uzyskania stosownego zezwo-
lenia od słuŐby ochrony zabytków. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska,  

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 13.1. W celu zmniejszenia uciņŐliwoŌci tere-
nów komunikacji, podwyŐszenia standardów kra-
jobrazowych wskazuje siň na rysunku planu loka-
lizacjň ciņgów zieleni o charakterze zieleni izola-
cyjnej i krajobrazowej. 

2. W miejscach, w których wskazano lokalizacjň 
ciņgów zieleni o charakterze izolacyjnym i krajo-
brazowym, ustala siň nastňpujņce nakazy i zakazy: 

1) nakazuje siň zachowanie istniejņcego drzewo-
stanu przy dopuszczeniu, po ocenie stanu 
drzewostanu, wycinki jednostek chorych lub 
samosiejek i uzupełnieniu ich poprzez wpro-
wadzenie nasadzeŊ podnoszņcych walory uŐyt-
kowe i przestrzenne skupisk zieleni, 

2) zagospodarowanie terenu przy tych zespołach 
zieleni musi umoŐliwiań migracjň drobnych 
zwierzņt, 
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3) nakazuje siň uwzglňdnianie tych zespołów zie-

leni w projektach zagospodarowania nowych 
inwestycji poprzez uzupełnienia istniejņcych 
zespołów oraz tworzenie nowych. 

§ 14.1. W celu podwyŐszenia standardów prze-
strzennych wskazuje siň na rysunku planu lokali-
zacjň zespołów zieleni i urzņdzeŊ rekreacyjno-
sportowych towarzyszņcych zabudowie. 

2. W miejscach, w których wskazano lokalizacjň 
zespołów zieleni i urzņdzeŊ rekreacyjno - sporto-
wych towarzyszņcych zabudowie ustala siň nastň-
pujņce nakazy i zakazy: 

1) nakazuje siň zachowanie istniejņcego drzewo-
stanu przy dopuszczeniu, po ocenie stanu 
drzewostanu, wycinki jednostek chorych lub 
samosiejek i uzupełnieniu ich poprzez wpro-
wadzenie nasadzeŊ podnoszņcych walory uŐyt-
kowe i przestrzenne skupisk zieleni, 

2) zakazuje siň realizacji nawierzchni zwiņzanych z 
obsługņ komunikacji samochodowej, 

3) zakazuje siň realizacji jakichkolwiek budynków, 

3. W celu ochrony Ōrodowiska, prawidłowego 
gospodarowania zasobami przyrody oraz zacho-
wania zdrowia i bezpieczeŊstwa ludzi, ustala siň 
nastňpujņce nakazy i zakazy: 

1) szkodliwe oddziaływanie na Ōrodowisko wy-
twarzane przez inwestora winno zamykań siň 
na terenie działki inwestycyjnej na jakiej jest 
wytwarzane i do której inwestor posiada tytuł 
prawny, 

2) nie dopuszcza siň na obszarze objňtym granicņ 
planu prowadzenia ferm zwierzņt futerkowych, 

3) lokalizacje wszystkich obiektów o wysokoŌci 
50m nad poziom terenu i wyŐszych, na obsza-
rze objňtym granicņ planu, wymagajņ uzgod-
nienia z Głównym Inspektoratem Lotnictwa 
Cywilnego. 

§ 15.1. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
Ōrodowiska przed hałasem i wibracjami: 

1) naleŐy dņŐyń do ograniczenia uciņŐliwoŌci aku-
stycznych pochodzņcych ze Ŏródeł hałasu o na-
tňŐeniu ponadnormatywnym, głownie na ob-
szarach zamieszkałych, poprzez zabezpieczenia 
techniczne lub zmianň technologii i urzņdzeŊ, 

2) hałas i wibracje przekraczajņce dopuszczalne 
poziomy nie mogņ siňgań poza obrňb działki, 
na której sņ wytwarzane. 

2. W zagospodarowaniu terenów naleŐy sto-
sowań normy dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku zawarte w przepisach odrňbnych. 
Dla terenów objňtych planem ustala siň dopusz-
czalne poziomy hałasu według nastňpujņcej klasy-

fikacji rodzaju terenu zgodnie z przepisami odrňb-
nymi: 

1) tereny oznaczone symbolami: MN1, MN2, 
MN3, MW1, MW2 jako tereny przeznaczone 
pod zabudowň mieszkaniowņ, 

2) teren oznaczony symbolem U5 jako tereny 
przeznaczone pod szpitale i domy opieki spo-
łecznej, 

3) teren oznaczony symbolem U4 jako tereny 
przeznaczone pod budynki zwiņzane ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŐy, 

4) tereny oznaczone symbolem U7 jako tereny 
przeznaczone na cele rekreacyjno - wypoczyn-
kowe, 

5) tereny oznaczone symbolami: MNU1, MNU2, 
UMN1, UMN2, RU1, RU2, RM jako tereny prze-
znaczone na cele mieszkaniowo-usługowe. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 16. Jako podstawowņ sień komunikacji dro-
gowej ustala siň nastňpujņce tereny, wyznaczone 
liniami rozgraniczajņcymi i oznaczone zgodnie z 
rysunkiem planu nastňpujņcymi symbolami: KD-
G, KD-Z, KD-L, KD-D. 

§ 17. Jako sień dróg słuŐņcych do powiņzaŊ z 
zewnňtrznym, ponad lokalnym, układem komuni-
kacyjnym ustala siň tereny dróg publicznych, wy-
znaczone liniami rozgraniczajņcymi i oznaczone 
symbolami: KD-G i KD-Z. 

§ 18.1. Jako uzupełniajņcņ sień komunikacji 
ustala siň tereny dróg wewnňtrznych oznaczone 
symbolem KDW, ciņgi pieszo – rowerowe ozna-
czone symbolem CP, ŌcieŐki rowerowe oznaczone 
liniowo na rysunku planu przebiegiem ŌcieŐek 
rowerowych oraz drogi wewnňtrzne, ciņgi pieszo-
rowerowe i ŌcieŐki rowerowe realizowane na te-
renach funkcjonalnych. 

2. Dopuszcza siň realizacjň, poza wyznaczonymi 
na rysunku planu, dróg wewnňtrznych, ciņgów 
pieszo-rowerowych oraz ŌcieŐek rowerowych na 
poszczególnych terenach funkcjonalnych zgodnie 
z ustaleniami planu i przepisami odrňbnymi. 

§ 19.1. Zakazuje siň budowy zjazdów z terenów 
dróg oznaczonych symbolami KD-G, z zastrzeŐe-
niem § 125 pkt 4. 

2. Zakazuje siň włņczeŊ dróg wewnňtrznych do 
dróg oznaczonych symbolami KD-G. 

3. Dopuszcza siň zachowanie, remonty, moder-
nizacje i przebudowy, istniejņcych w dniu uchwa-
lenia planu, zjazdów i włņczeŊ dróg wewnňtrz-
nych, z zastrzeŐeniem ust. 4. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40318 – Poz. 4900 
 

4. W przypadku realizacji dróg serwisowych w 
liniach rozgraniczajņcych drogi KDG istniejņce 
zjazdy i włņczenia dróg wewnňtrznych powinny 
zostań włņczone do tych dróg serwisowych. 

§ 20. Ustala siň nastňpujņce warunki zaspoko-
jenia potrzeb parkingowych: 

1) dla niŐej wymienionych funkcji naleŐy zapew-
niń miejsca postojowe w najwiňkszej liczbie 
całkowitej, nie mniejszej niŐ 1, wynikajņcej z 
jednego z nastňpujņcych wskaŎników: 

a) 1 miejsce postojowe na kaŐde rozpoczňte 
100m2 powierzchni uŐytkowej usług, 

b) 2 miejsca postojowe na kaŐdych 10 zatrud-
nionych, 

c) 1 miejsce postojowe na 10m2 powierzchni 
sprzedaŐy w przypadku usług handlu, 

d) 2 miejsca postojowe na 10 miejsc kon-
sumpcji w obiektach gastronomii, 

e) minimalnie 1 miejsce postojowe na 1 lokal 
mieszkalny, 

2) dopuszcza siň odstňpstwa od przyjňtych 
wskaŎników dla inwestycji dotyczņcych istnie-
jņcych budynków nie zmieniajņcych iloŌci ich 
lokali mieszkalnych i powierzchni usług, a w 
przypadku handlu powierzchni sprzedaŐy, 

3) dopuszcza siň obniŐenie wskaŎników o 50% 
przy wyznaczaniu miejsc postojowych na dział-
kach wydzielanych dla zabudowy istniejņcej. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

§ 21.1. Sieci infrastruktury technicznej powinny 
byń prowadzone przez tereny przeznaczone na 
cele publiczne w szczególnoŌci przez tereny dróg 
publicznych oraz tereny ciņgów pieszo-
rowerowych. 

2. Realizacja sieci i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej na terenach dróg publicznych, wyma-
ga uzgodnienia z zarzņdcami tych dróg. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
siň realizacjň sieci infrastruktury technicznej poza 
terenami przeznaczonymi na cele publiczne. 

4. Dopuszcza siň realizacjň sieci infrastruktury 
technicznej na terenach dróg wewnňtrznych. 

5. Dopuszcza siň wydzielanie działek dla po-
trzeb lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej na całym obszarze objňtym planem. 

 

 

6. Zabudowa dotyczņca obiektów obsługi tech-
nicznej realizowanych na obszarze opracowania 
poza terenami oznaczonymi symbolami: W, K, E, 
G, C powinna byń realizowana jako elementy 
wbudowane, razem z obiektami budowlanymi 
odpowiadajņcymi przeznaczeniu tych terenów. 

7. Dopuszcza siň na obszarze planu realizacjň 
stacji bazowych telefonii komórkowej, spełniajņ-
cych wymagania przepisów odrňbnych, pod wa-
runkiem, Őe nie wymagajņ one instalacji na nowo-
realizowanych wolno stojņcych masztach lub no-
worealizowanych konstrukcjach wieŐowych. 

§ 22. W zakresie zaopatrzenia w wodň ustala 
siň: 

1) nakaz docelowego zaopatrzenia w wodň sie-
ciami magistralnymi ze stacji uzdatniania wo-
dy, które zlokalizowane sņ przy ulicy Wyzwole-
nia i Warszawskiej w ŏurominie, 

2) nakaz posiadania przez wszystkie budynki z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt lu-
dzi przyłņcza wodociņgowego umoŐliwiajņcego 
pobór wody zgodny z funkcjņ i sposobem za-
gospodarowania. 

§ 23. W zakresie odprowadzenia Ōcieków byto-
wo-komunalnych i wód opadowych ustala siň: 

1) nakaz docelowego odprowadzania Ōcieków 
sanitarnych sieciņ kanalizacji do oczyszczalni 
Ōcieków w ŏurominie zlokalizowanej przy ulicy 
OkrňŐnej, 

2) dopuszczenie na terenach: P1, P2, P3, RU1, 
RU2 i R lokalnych i indywidualnych systemów 
utylizacji Ōcieków, 

3) docelowy nakaz posiadania przez wszystkie 
budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi przyłņczy kanalizacyjnych umoŐli-
wiajņcych odprowadzenie Ōcieków sanitarnych. 
Dopuszcza siň do czasu realizacji sieci kanaliza-
cyjnej budowň szczelnych atestowanych zbior-
ników bezodpływowych lub przydomowych 
atestowanych oczyszczalni Ōcieków, jednak na-
kazuje siň ich likwidacjň po wybudowaniu sieci, 

4) nakaz wyposaŐenia zrzutów wód opadowych z 
nawierzchni utwardzonych, podjazdów i par-
kingów o powierzchni powyŐej 100m2, w urzņ-
dzenia podczyszczajņce na wylotach, przy czym 
przed wystņpieniem o pozwolenie na budowň 
naleŐy uzgodniń rozwiņzania dotyczņce oczysz-
czania i odprowadzania Ōcieków deszczowych z 
tych nawierzchni z odpowiednimi słuŐbami 
ochrony Ōrodowiska Urzňdu Gminy i Miasta w 
ŏurominie, 
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5) nakaz odprowadzenia wód opadowych z na-

wierzchni utwardzonych dróg do kanalizacji 
deszczowej lub istniejņcych rowów po uprzed-
nim ich podczyszczeniu, 

6) nakaz ewentualnego odprowadzania wód opa-
dowych z nawierzchni utwardzonych dróg do 
studni chłonnych po uprzednim ich podczysz-
czeniu i pod warunkiem uzyskania zgody wy-
działu ds. ochrony Ōrodowiska Urzňdu Gminy i 
Miasta w ŏurominie. 

§ 24. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala 
siň: 

1) nakaz posiadania przez wszystkie budynki z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt lu-
dzi Ŏródeł dostarczania ciepła w stopniu wy-
starczajņcym dla prawidłowego uŐytkowania 
zgodnego z funkcjņ. Jako Ŏródło energii ciepl-
nej naleŐy stosowań gaz, energiň elektrycznņ, 
olej opałowy o niskiej zawartoŌci siarki, odna-
wialne Ŏródła energii lub inne ekologiczne Ŏró-
dła energii, 

2) dopuszczenie stosowania innych noŌników 
energetycznych pod warunkiem Őe, bňdņ sto-
sowane w urzņdzeniach majņcych odpowied-
nie atesty lub Ōwiadectwa ekologiczne i za-
pewniajņcych standardy emisji dopuszczone w 
przepisach odrňbnych. 

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siň: 

1) nakaz rozbudowy sieci gazowej zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi, w szczególnoŌci w zgodzie z 
przepisami dotyczņcymi warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadań sieci gazowe 
oraz na warunkach okreŌlonych przez operato-
ra sieci, 

2) nakaz sytuowania gazociņgów Ōredniego ci-
Ōnienia w odległoŌci nie mniejszej niŐ 0,5m od 
ogrodzeŊ, 

3) nakaz lokalizowania szafek gazowych w linii 
ogrodzenia. 

§ 26. W zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ ustala siň: 

1) nakaz posiadania w budynkach przyłņcza elek-
troenergetycznego umoŐliwiajņcego pobór 
energii elektrycznej w stopniu wystarczajņcym 
dla obsługi funkcji, 

2) sień elektroenergetyczna szczególnie Ōredniego 
i niskiego napiňcia powinna byń realizowana 
jako podziemna, 

3) rozwój systemu zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ polegań bňdzie na odbudowie, przebu-
dowie i modernizacji istniejņcych linii elektro-
energetycznych oraz budowie nowych linii 

elektroenergetycznych, a takŐe na odbudowie, 
przebudowie, modernizacji i wymianie istniejņ-
cych stacji rozdzielczych, transformatorowych i 
transformatorowo-rozdzielczych oraz budowie 
nowych stacji, 

4) jako rozwiņzanie preferowane prowadzenie linii 
elektroenergetycznych o róŐnych napiňciach po 
oddzielnych trasach; dopuszcza siň jednak w 
uzasadnionych przypadkach prowadzenie elek-
troenergetycznych napowietrznych linii SN i 
nN na wspólnych słupach, 

5) przyłņczenie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej oraz przebudowa urzņdzeŊ elektroener-
getycznych, powstała w wyniku wystņpienia 
kolizji planu zagospodarowania działki (w tym 
równieŐ wynikajņcego ze zmiany przeznaczenia 
terenu) z istniejņcymi urzņdzeniami elektro-
energetycznymi bňdzie siň odbywań w uzgod-
nieniu i na warunkach okreŌlonych przez wła-
Ōciwego operatora systemu elektroenergetycz-
nego według zasad okreŌlonych w przepisach 
prawa energetycznego, 

6) powiņzania sieci elektroenergetycznej z istnie-
jņcņ infrastrukturņ energetycznņ naleŐy reali-
zowań na podstawie projektów technicznych 
realizowanych w oparciu o warunki przyłņcze-
nia wydane przez Przedsiňbiorstwo Energe-
tyczne na wniosek Podmiotu Przyłņczanego, 

7) nakaz uwzglňdnienia w planach zagospodaro-
wania poszczególnych nieruchomoŌci oraz 
działek rezerwacji miejsc dla lokalizacji ewen-
tualnych linii, stacji i przyłņczy oraz innych 
elementów infrastruktury elektroenergetycznej 
niezbňdnych dla zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ realizowanych na tych terenach budyn-
ków i budowli, 

8) lokalizacjň nowych stacji transformatorowych 
w miejscach wyznaczonych na rysunku planu, 
w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie 
sytuacjach dopuszcza siň: 

a) rezygnacjň z lokalizacji wskazanych na ry-
sunku planu, 

b) inne lokalizacje stacji. 

§ 27. W zakresie gospodarki odpadami ustala 
siň: 

1) nakaz usuwania odpadów w ramach zorgani-
zowanego i o powszechnej dostňpnoŌci komu-
nalnego systemu zbierania i usuwania odpa-
dów stałych, 

2) nakaz zabezpieczenia moŐliwoŌci segregowa-
nia odpadów w miejscu zbiórki zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi, 
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3) nakaz wyznaczenia na kaŐdej działce budowla-

nej miejsca do gromadzenia odpadów, 

4) moŐliwoŌń realizacji zbiorczych miejsc na po-
jemniki umoŐliwiajņce selektywnņ zbiórkň od-
padów obsługujņcych kilka działek budowla-
nych, 

5) nakaz wyznaczenia, na terenach MW1 i MW2 
dla wydzielonych lokali usługowych, miejsca 
do selektywnej zbiórki odpadów niezaleŐnie od 
miejsc zbiórki odpadów dla funkcji mieszka-
niowych. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomości 

§ 28. Nakazuje siň podziały działek zgodne z 
ustaleniami szczegółowymi planu oraz przepisami 
odrňbnymi. 

§ 29. Działki lub zespoły działek, których kształt, 
wielkoŌń, struktura własnoŌciowa, dostňp do dróg 
publicznych i infrastruktury, ukształtowanie i po-
krycie, utrudnia ich wykorzystanie oraz zagospo-
darowanie zgodne z ustaleniami planu mogņ byń 
scalone i podzielone lub połņczone i ponownie 
podzielone, przy czym podziały muszņ byń zgodne 
z ustaleniami szczegółowymi planu. 

§ 30. Zakazuje siň podziałów działek w wyniku 
których moŐe powstań działka, której dostňp do 
drogi publicznej stanowi wyłņcznie droga ozna-
czona symbolem KD-G. 

§ 31. Wszelkie podziały działek, które stykajņ 
siň bezpoŌrednio z terenem drogi oznaczonej 
symbolem KD-G, naleŐy przeprowadzań po uzy-
skaniu opinii zarzņdcy drogi wojewódzkiej. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 1 
Przeznaczenie, zagospodarowanie 

 i zabudowa terenów zabudowy jednorodzinnej  

oznaczonych symbolami MN1, MN2, MN3 

§ 32.1. Tereny oznaczone symbolami MN1, 
MN2, MN3 przeznacza siň na realizacjň i utrzyma-
nie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Dopuszcza siň na terenach oznaczonych 
symbolami MN1, MN2, MN3 realizacjň usług nie-
uciņŐliwych wbudowanych w budynki mieszkalne 
oraz funkcji towarzyszņcej takiej jak: garaŐe, miej-
sca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki 
gospodarcze, dojŌcia i dojazdy, ogrodzenia i mała 
architektura. 

 

§ 33. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ze wzglňdu na zasady zagospoda-
rowania ustala siň nastňpujņcy podział: 

1) tereny oznaczone symbolami MN1 przeznaczo-
ne sņ na realizacjň i utrzymanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach 
wolnostojņcych, 

2) tereny oznaczone symbolami MN2 przeznaczo-
ne sņ na realizacjň i utrzymanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, 
szeregowej lub bliŎniaczej, 

3) tereny oznaczone symbolami MN3 przeznaczo-
ne sņ na realizacjň i utrzymanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej. 

§ 34. Na terenach oznaczonych symbolami 
MN1, MN2, MN3 obowiņzuje zakaz: 

1) lokalizowania usług uciņŐliwych, 

2) lokalizowania obiektów lub instalacji mogņcych 
powodowań stałe lub czasowe uciņŐliwoŌci 
spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanie-
czyszczaniem powietrza, gleby, wód grunto-
wych oraz powierzchniowych, 

3) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów, za wyjņtkiem tymcza-
sowego zagospodarowania w formie terenów 
zieleni lub jako terenów rolnych do czasu wy-
korzystania terenu zgodnie z planem, 

4) lokalizowania wszelkiej działalnoŌci hurtowej, 
składowej, magazynowej, wytwórczej lub pro-
dukcyjnej, a w szczególnoŌci zabrania siň dys-
trybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne 
i inne substancje niebezpieczne za wyjņtkiem 
gazu rozprowadzanego podziemnņ sieciņ ga-
zowņ bezpoŌrednio do odbiorców, 

5) budowy ogrodzeŊ pełnych oraz z prefabryko-
wanych elementów Őelbetowych, 

6) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 35. Na terenach oznaczonych symbolami 
MN1, MN2, MN3 w celu wydzielenia działki bu-
dowlanej nakazuje siň spełnienie nastňpujņcych 
warunków zagospodarowania terenu: 

1) zapewniń dostňp do drogi publicznej, 

2) zapewniń moŐliwoŌń wykonania prawidło-
wych dojŌń i dojazdów do budynków, 

3) zapewniń moŐliwoŌń wykonania miejsc posto-
jowych dla samochodów w iloŌci okreŌlonej 
w § 20, 

4) zapewniń moŐliwoŌń wydzielenia miejsc do 
właŌciwego gromadzenia odpadów, 
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5) zapewniń moŐliwoŌń przyłņczenia do sieci 

infrastruktury technicznej, 

6) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej nie moŐe byń mniejsza niŐ: 

a) 500m2 - na terenach MN1, 

b) 300m2 - na terenach MN2, 

c) 800m2 - na terenach MN3, 

7) minimalny kņt połoŐenia granic działek bu-
dowlanych w stosunku do pasa drogowego 
od 60o do 90o, 

8) minimalna szerokoŌń frontu działki budowla-
nej: 

a) 15m - na terenach MN1, 

b) 7m - na terenach MN2, 

c) 18m - na terenach MN3, 

9) dopuszcza siň mniejszņ powierzchniň działek 
oraz inny kņt połoŐenia granic działek i innņ 
szerokoŌń frontu działek niŐ okreŌlone w pkt 
6), 7) i 8) dla działek istniejņcych przed wej-
Ōciem w Őycie planu lub wydzielanych dla ist-
niejņcych budynków lub wydzielanych zgod-
nie z wyznaczonymi na rysunku proponowa-
nymi podziałami na działki lub wydzielanych 
zgodnie z liniami rozgraniczajņcymi ustalo-
nymi w planie pod warunkiem zachowania 
pozostałych wymogów planu, 

10) dopuszcza siň dla działek nie przylegajņcych 
bezpoŌrednio do drogi publicznej stosowanie 
innego kņta połoŐenia granic działek i innej 
szerokoŌci frontu działek niŐ ustalone w pkt 7) 
i 8), 

11) dopuszcza siň inne podziały działek niŐ wyzna-
czone na rysunku planu jako proponowane 
podziały na działki, pod warunkiem zgodnoŌci 
z powyŐszymi ustaleniami szczegółowymi 
planu. 

§ 36. Na terenach oznaczonych symbolami 
MN1, MN2, MN3 ustala siň nastňpujņce szczegó-
łowe warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) funkcja usługowa moŐe byń realizowana tylko 
jako wbudowana w budynek mieszkalny pod 
warunkiem, Őe nie bňdzie stanowiń wiňcej niŐ 
30% powierzchni uŐytkowej budynku, 

2) budynki naleŐy lokalizowań na obszarze wyzna-
czonym liniami zabudowy, okreŌlonymi na ry-
sunku planu, zgodnie z rodzajem danej linii, 

3) jeden budynek mieszkalny nie moŐe mień wiň-
cej niŐ 2 lokale mieszkalne, 

4) na terenach MN1 na działkach o szerokoŌci 
mniejszej niŐ 20m dopuszcza siň sytuowanie 
budynku Ōcianņ bez otworów okiennych lub 
drzwiowych w odległoŌci nie mniejszej niŐ 
1,5m od granicy z działkņ sņsiedniņ, 

5) na terenach MN2 dopuszcza siň wolnostojņce 
budynki mieszkaniowe, 

6) połacie dachu na jednym obiekcie budowla-
nym muszņ mień jednakowy spadek o pochy-
leniu od 25° do 45°, 

7) pokrycie dachów dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałami dachówko podobnymi. 

§ 37. Na terenach oznaczonych symbolami 
MN1, MN2, MN3 ustala siň nastňpujņce wskaŎniki 
liczbowe dotyczņce warunków, zasad i standar-
dów kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu dla kaŐdej działki budowlanej: 

1) maksymalny w.i.z: 

a) 0,9 - dla terenów MN1, 

b) 1,2 - dla terenów MN2, 

c) 0,5 - dla terenów MN3, 

2) maksymalna wysokoŌń zabudowy od terenu do 
najwyŐej połoŐonego elementu dachu: 

a) 11 m dla terenów MN1, MN2, 

b) 9 m dla terenów MN3, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy poje-
dynczego budynku gospodarczego lub gara-
Őowego - 40m2, 

4) maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych 
zabudowy: 

a) 3 dla terenów MN1, MN2 w tym ostatnia ja-
ko poddasze uŐytkowe, 

b) 2 dla terenów MN3, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
na kaŐdej działce budowlanej: 

a) 50% - dla terenów MN1, 

b) 40% - dla terenów MN2, 

c) 60% - dla terenów MN3, 

6) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 160cm. 

§ 38. Dla terenów MN1, MN2, MN3 ustala siň 
stawkň procentowņ słuŐņcņ naliczeniu jednorazo-
wej opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomo-
Ōci w zwiņzku z uchwaleniem planu, w wysokoŌci 
15%. 
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Rozdział 2 
Przeznaczenie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów zabudowy mieszkaniowej  

jednorodzinnej z usługami oznaczonych  
symbolami MNU1, MNU2 

§ 39.1. Tereny oznaczone symbolami MNU1, 
MNU2 przeznacza siň na realizacjň i utrzymanie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-
gami nieuciņŐliwymi. 

2. Dopuszcza siň na terenach oznaczonych 
symbolami MNU1, MNU2 realizacjň usług nie-
uciņŐliwych wbudowanych w budynki mieszkalne 
lub zlokalizowanych w obiektach wolnostojņcych 
oraz funkcji towarzyszņcej takiej jak: garaŐe, miej-
sca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki 
gospodarcze, dojŌcia i dojazdy, ogrodzenia i mała 
architektura. Na terenie MNU2 przy ulicy Mław-
skiej dopuszcza siň lokalizacjň usług zwiņzanych z 
dystrybucjņ samochodowego paliwa gazowego. 

§ 40. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami, ze wzglňdu na zasady 
zagospodarowania ustala siň nastňpujņcy podział: 

1) tereny oznaczone symbolami terenów MNU1 
przeznaczone sņ na realizacjň i utrzymanie 
Ōródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami, 

2) tereny oznaczone symbolami terenów MNU2 
przeznaczone sņ na realizacjň i utrzymanie za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-
gami. 

§ 41. Na terenach oznaczonych symbolami 
MNU1 i MNU2 obowiņzuje zakaz: 

1) lokalizowania usług uciņŐliwych z wyjņtkiem 
terenu MNU2 przy ulicy Mławskiej gdzie do-
puszcza siň dystrybucjň samochodowego pali-
wa gazowego, 

2) lokalizowania obiektów mogņcych powodowań 
stałe lub czasowe uciņŐliwoŌci spowodowane 
wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem: 
powietrza, gleb, wód gruntowych oraz wód 
powierzchniowych, 

3) lokalizowania obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaŐy przekraczajņcej 400m2, 

4) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów, za wyjņtkiem tymcza-
sowego zagospodarowania w formie terenów 
zieleni lub jako terenów rolnych do czasu wy-
korzystania terenu zgodnie z planem, 

5) lokalizowania wszelkiej działalnoŌci hurtowej, 
składowej, magazynowej, wytwórczej lub pro-
dukcyjnej, a w szczególnoŌci zabrania siň dys-
trybucji takich towarów jak: gaz – za wyjņtkiem 
terenu MNU2 zlokalizowanego przy ulicy 

Mławskiej –, paliwa płynne i inne substancje 
niebezpieczne za wyjņtkiem gazu rozprowa-
dzanego podziemnņ sieciņ gazowņ bezpoŌred-
nio do odbiorców, 

6) budowy ogrodzeŊ pełnych oraz z prefabryko-
wanych elementów Őelbetowych, 

7) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 42. Na terenach oznaczonych symbolami 
MNU1 i MNU2 w celu wydzielenia działki budow-
lanej nakazuje siň spełnienie nastňpujņcych wa-
runków zagospodarowania terenu: 

1) zapewniń dostňp do drogi publicznej, 

2) zapewniń moŐliwoŌń wykonania prawidło-
wych dojŌń i dojazdów do budynków, 

3) zapewniń moŐliwoŌń wykonania miejsc posto-
jowych dla samochodów w iloŌci okreŌlonej 
w § 20, 

4) zapewniń moŐliwoŌń wydzielenia miejsc do 
właŌciwego gromadzenia odpadów, 

5) zapewniń moŐliwoŌń przyłņczenia do sieci 
infrastruktury technicznej, 

6) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej nie moŐe byń mniejsza niŐ 
1200m2, 

7) minimalny kņt połoŐenia granic działek bu-
dowlanych w stosunku do pasa drogowego 
od 60o do 90o, 

8) minimalna szerokoŌń frontu działki budowla-
nej 20m, 

9) dopuszcza siň mniejszņ powierzchniň działek 
oraz inny kņt połoŐenia granic działek i innņ 
szerokoŌń frontu działek niŐ okreŌlone w pkt 
6), 7) i 8) dla działek istniejņcych przed wej-
Ōciem w Őycie planu lub wydzielanych dla ist-
niejņcych budynków lub wydzielanych zgod-
nie z wyznaczonymi na rysunku proponowa-
nymi podziałami na działki lub wydzielanych 
zgodnie z liniami rozgraniczajņcymi ustalo-
nymi w planie pod warunkiem zachowania 
pozostałych wymogów planu, 

10) dopuszcza siň dla działek nie przylegajņcych 
bezpoŌrednio do drogi publicznej stosowanie 
innego kņta połoŐenia granic działek i innej 
szerokoŌci frontu działek niŐ ustalone w pkt 7) 
i 8), 

11) dopuszcza siň inne podziały działek niŐ wy-
znaczone na rysunku planu jako proponowa-
ne podziały na działki, pod warunkiem zgod-
noŌci z powyŐszymi ustaleniami szczegóło-
wymi planu. 
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§ 43. Na terenach oznaczonych symbolami 
MNU1 i MNU2 ustala siň nastňpujņce szczegóło-
we warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) funkcja usługowa moŐe byń realizowana wy-
łņcznie jako towarzyszņca zabudowie mieszka-
niowej w formie usług wbudowanych w budy-
nek mieszkalny lub w obiektach wolnostojņ-
cych, nie dopuszcza siň funkcji usługowej bez 
istnienia lub wczeŌniejszej realizacji funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) w budynkach na terenach MNU1 w miejscach 
wskazanych na rysunku planu jako usługi w 
parterach nakazuje siň: 

a) realizacjň co najmniej 50% powierzchni 
uŐytkowej parteru jako usług przy czym na-
kaz ten nie dotyczy inwestycji zwiņzanych z 
obiektami zabytkowymi, 

b) realizacjň elewacji parteru od strony ulicy z 
wiňkszņ iloŌciņ przeszkleŊ wyróŐniajņcņ siň 
od innych kondygnacji, 

c) zapewnienie dostňpnoŌci dla osób niepeł-
nosprawnych, zaleca siň lokalizacjň wejŌń 
do lokali usługowych od strony ulicy w po-
ziomie chodnika, 

3) budynki naleŐy lokalizowań na obszarze wyzna-
czonym liniami zabudowy, okreŌlonymi na ry-
sunku planu, zgodnie z rodzajem danej linii, 

4) jeden budynek mieszkalny nie moŐe mień wiň-
cej niŐ 2 lokale mieszkalne, 

5) nie dopuszcza siň realizowania zabudowy bez-
poŌrednio przy granicy działki, 

6) połacie dachu na jednym obiekcie budowla-
nym muszņ mień jednakowy spadek o pochy-
leniu od 25° do 45°, 

7) pokrycie dachów dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałami dachówko podobnymi. 

§ 44. Na terenach oznaczonych symbolami 
MNU1, MNU2 ustala siň nastňpujņce wskaŎniki 
liczbowe dotyczņce warunków, zasad i standar-
dów kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu dla kaŐdej działki budowlanej: 

1) maksymalny w.i.z: 

a) 0,5 dla terenów MNU2, 

b) 0,7 dla terenów MNU1, 

2) maksymalna wysokoŌń zabudowy od terenu do 
najwyŐej połoŐonego elementu dachu: 

a) 11m dla terenów MNU1, 

b) 9m dla terenów MNU2, 

3) maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych 
zabudowy: 

a) 3 dla terenów MNU1, w tym ostatnia jako 
poddasze uŐytkowe, 

b) 2 dla terenów MNU2, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
na kaŐdej działce budowlanej: 

a) 50% na terenach MNU2 

b) 30% na terenach MNU1, 

5) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 160cm. 

§ 45. Dla terenów MNU1, MNU2 ustala siň 
stawkň procentowņ słuŐņcņ naliczeniu jednorazo-
wej opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomo-
Ōci w zwiņzku z uchwaleniem planu, w wysokoŌci 
30%. 

Rozdział 3 
Przeznaczenie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów zabudowy wielorodzinnej  

oznaczonych symbolami MW1, MW2 

§ 46.1. Tereny oznaczone symbolami MW1, 
MW2 przeznacza siň na realizacjň i utrzymanie 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2. Dopuszcza siň na terenach oznaczonych 
symbolami MW1, MW2 realizacjň usług nieuciņŐ-
liwych w wydzielonych czňŌciach budynku oraz 
infrastruktury towarzyszņcej takiej jak: garaŐe, 
miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, doj-
Ōcia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. 

§ 47. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, ze wzglňdu na zasady zagospoda-
rowania ustala siň nastňpujņcy podział: 

1) tereny oznaczone symbolami MW1 przezna-
czone sņ na realizacjň i utrzymanie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej, 

2) tereny oznaczone symbolami MW2 przezna-
czone sņ na realizacjň i utrzymanie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej. 

§ 48. Na terenach oznaczonych symbolami 
MW1, MW2 obowiņzuje zakaz: 

1) lokalizowania zabudowy jednorodzinnej, 

2) lokalizowania usług uciņŐliwych, 

3) lokalizowania budynków gospodarczych, za 
wyjņtkiem terenu MW2 przy ulicy Wyzwole-
nia, 

4) lokalizowania obiektów mogņcych powodo-
wań stałe lub czasowe uciņŐliwoŌci spowo-
dowane wytwarzaniem hałasu i zanieczysz-
czaniem powietrza, gleby, wód gruntowych 
oraz powierzchniowych, 
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5) lokalizowania obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaŐy przekraczajņcej 400m2, 

6) tymczasowego zagospodarowania, urzņdza-
nia i uŐytkowania terenów, za wyjņtkiem tym-
czasowego zagospodarowania w formie tere-
nów zieleni lub jako terenów rolnych do cza-
su wykorzystania terenu zgodnie z planem, 

7) lokalizowania wszelkiej działalnoŌci hurtowej, 
składowej, magazynowej, wytwórczej lub 
produkcyjnej, a w szczególnoŌci zabrania siň 
dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa 
płynne i inne substancje niebezpieczne za wy-
jņtkiem gazu rozprowadzanego podziemnņ 
sieciņ gazowņ bezpoŌrednio do odbiorców, 

8) budowy ogrodzeŊ pełnych oraz z prefabry-
kowanych elementów Őelbetowych, 

9) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 49. Na terenach oznaczonych symbolami 
MW1, MW2 w celu wydzielenia działki budowlanej 
nakazuje siň spełnienie nastňpujņcych warunków 
zagospodarowania terenu: 

1) zapewniń bezpoŌredni dostňp do drogi pu-
blicznej lub drogi wewnňtrznej, 

2) zapewniń moŐliwoŌń wykonania prawidło-
wych dojŌń i dojazdów do budynków, 

3) zapewniń moŐliwoŌń wykonania miejsc posto-
jowych dla samochodów w iloŌci okreŌlonej 
w § 20, 

4) zapewniń moŐliwoŌń wydzielenia miejsc do 
właŌciwego gromadzenia odpadów, 

5) zapewniń moŐliwoŌń przyłņczenia do sieci 
infrastruktury technicznej, 

6) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej nie moŐe byń mniejsza niŐ: 

a) 1700m2 - na terenach MW1, 

b) 1200m2 - na terenach MW2, 

7) minimalny kņt połoŐenia granic działek bu-
dowlanych w stosunku do pasa drogowego 
od 60o do 90o, 

8) minimalna szerokoŌń frontu działki budowla-
nej 20m, 

9) dopuszcza siň mniejszņ powierzchniň działek 
oraz inny kņt połoŐenia granic działek i innņ 
szerokoŌń frontu działek niŐ okreŌlone w pkt 
6), 7) i 8) dla działek istniejņcych przed wej-
Ōciem w Őycie planu lub wydzielanych dla ist-
niejņcych budynków lub wydzielanych zgod-
nie z liniami rozgraniczajņcymi ustalonymi w 
planie pod warunkiem zachowania pozosta-
łych wymogów planu, 

10) dopuszcza siň dla działek nie przylegajņcych 
bezpoŌrednio do drogi publicznej stosowanie 
innego kņta połoŐenia granic działek i innej 
szerokoŌci frontu działek niŐ ustalone w pkt 7) 
i 8). 

§ 50. Na terenach oznaczonych symbolami 
MW1, MW2 ustala siň nastňpujņce szczegółowe 
warunki, zasady i standardy kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) funkcja usługowa moŐe byń realizowana wy-
łņcznie w parterze i jako wbudowana w budy-
nek mieszkalny pod warunkiem, Őe nie bňdzie 
stanowiń wiňcej niŐ 30% powierzchni uŐytkowej 
całego budynku, 

2) budynki naleŐy lokalizowań na obszarze wyzna-
czonym liniami zabudowy, okreŌlonymi na ry-
sunku planu, zgodnie z rodzajem danej linii, 

3) połacie dachu na jednym obiekcie budowla-
nym muszņ mień jednakowy spadek o pochy-
leniu od 25° do 45°, 

4) pokrycie dachów dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałami dachówko podobnymi, 

5) w budynkach na terenie MW1 w miejscach 
wskazanych na rysunku planu jako usługi w 
parterach nakazuje siň: 

a) realizacjň co najmniej 50% powierzchni 
uŐytkowej parteru jako usług przy czym na-
kaz ten nie dotyczy inwestycji zwiņzanych z 
obiektami zabytkowymi, 

b) realizacjň elewacji parteru od strony ulicy z 
wiňkszņ iloŌciņ przeszkleŊ wyróŐniajņcņ siň 
od innych kondygnacji, 

c) lokalizacjň wejŌń do lokali usługowych od 
strony ulicy w poziomie chodnika. 

§ 51. Na terenach oznaczonych symbolami 
MW1, MW2 ustala siň nastňpujņce wskaŎniki licz-
bowe dotyczņce warunków, zasad i standardów 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu dla kaŐdej działki budowlanej: 

1) maksymalny w.i.z: 

a) 2 dla terenów MW1, 

b) 1,3 dla terenów MW2, 

2) maksymalna wysokoŌń zabudowy od terenu do 
najwyŐej połoŐonego elementu dachu: 

a) 15m - dla terenów oznaczonych symbolem 
MW1, 

b) 12m - dla terenów oznaczonych symbolem 
MW2, 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40325 – Poz. 4900 
 
3) maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych 

zabudowy: 

a) 4 - dla terenów oznaczonych symbolem 
MW1, 

b) 3 - dla terenów oznaczonych symbolem 
MW2, 

4) minimalna iloŌń kondygnacji nadziemnych 
zabudowy – 3, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
na kaŐdej działce budowlanej – 30%, 

6) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 160cm. 

§ 52. Dla terenów MW1, MW2 ustala siň stawkň 
procentowņ słuŐņcņ naliczeniu jednorazowej opła-
ty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w 
zwiņzku z uchwaleniem planu, w wysokoŌci 30%. 

Rozdział 4 
Przeznaczenie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenu usług nieuciążliwych  
z towarzyszącą zabudową mieszkaniową  

jednorodzinną 

§ 53.1. Tereny oznaczone symbolami UMN1 i 
UMN2 przeznacza siň na realizacjň i utrzymanie 
usług nieuciņŐliwych z towarzyszņcņ zabudowņ 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

2. Dopuszcza siň na terenach oznaczonych 
symbolami UMN1, UMN2 realizacjň funkcji miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz funkcji towarzyszņ-
cej takiej jak: garaŐe, miejsca postojowe, infra-
struktura techniczna, budynki gospodarcze, doj-
Ōcia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. 

§ 54. Na terenach zabudowy usługowej z towa-
rzyszņcņ zabudowņ mieszkaniowņ jednorodzinnņ, 
ze wzglňdu na zasady zagospodarowania ustala 
siň nastňpujņcy podział: 

1) tereny oznaczone symbolem UMN1 przezna-
czone sņ na realizacjň i utrzymanie Ōródmiej-
skiej zabudowy usługowej nieuciņŐliwej z to-
warzyszņcņ zabudowņ mieszkaniowņ jednoro-
dzinnņ, 

2) tereny oznaczone symbolem UMN2 przezna-
czone sņ na realizacjň i utrzymanie zabudowy 
usługowej nieuciņŐliwej z towarzyszņcņ zabu-
dowņ mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

§ 55. Na terenach oznaczonych symbolami 
UMN1, UMN2 obowiņzuje zakaz: 

1) lokalizowania usług uciņŐliwych, z wyjņtkiem 
terenu UMN2 przy ulicy Olszewskiej gdzie do-
puszcza siň usługi zwiņzane z wytwórstwem ar-
tykułów cukierniczych, 

 

2) lokalizowania obiektów mogņcych powodowań 
stałe lub czasowe uciņŐliwoŌci spowodowane 
wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem po-
wietrza, gleby, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych, 

3) lokalizowania obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaŐy przekraczajņcej 400m2, 

4) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów, za wyjņtkiem tymcza-
sowego zagospodarowania w formie terenów 
zieleni lub jako terenów rolnych do czasu wy-
korzystania terenu zgodnie z planem, 

5) lokalizowania wszelkiej działalnoŌci hurtowej, 
składowej, magazynowej, wytwórczej lub pro-
dukcyjnej, za wyjņtkiem terenu UMN2 przy ul. 
Olszewskiej, a w szczególnoŌci zabrania siň 
dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa 
płynne i inne substancje niebezpieczne za wy-
jņtkiem gazu rozprowadzanego podziemnņ sie-
ciņ gazowņ bezpoŌrednio do odbiorców, 

6) budowy ogrodzeŊ pełnych oraz z prefabryko-
wanych elementów Őelbetowych, 

7) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 56. Na terenach oznaczonych symbolami 
UMN1, UMN2 w celu wydzielenia działki budow-
lanej nakazuje siň spełnienie nastňpujņcych wa-
runków zagospodarowania terenu: 

1) zapewniń dostňp do drogi publicznej lub dro-
gi wewnňtrznej, 

2) zapewniń moŐliwoŌń wykonania prawidło-
wych dojŌń i dojazdów do budynków, 

3) zapewniń moŐliwoŌń wykonania miejsc posto-
jowych dla samochodów w iloŌci okreŌlonej 
w § 20, 

4) zapewniń moŐliwoŌń wydzielenia miejsc do 
właŌciwego gromadzenia odpadów, 

5) zapewniń moŐliwoŌń przyłņczenia do sieci 
infrastruktury technicznej, 

6) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej nie moŐe byń mniejsza niŐ: 
700m2, 

7) minimalny kņt połoŐenia granic działek bu-
dowlanych w stosunku do pasa drogowego 
od 60o do 90o, 

8) minimalna szerokoŌń frontu działki budowla-
nej 20m, 

9) dopuszcza siň mniejszņ powierzchniň działek 
oraz inny kņt połoŐenia granic działek i innņ 
szerokoŌń frontu działek niŐ okreŌlone w  
pkt 6), 7) i 8) dla działek istniejņcych przed 
wejŌciem w Őycie planu lub wydzielanych dla 
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istniejņcych budynków lub wydzielanych 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku propo-
nowanymi podziałami na działki lub wydzie-
lanych zgodnie z liniami rozgraniczajņcymi 
ustalonymi w planie pod warunkiem zacho-
wania pozostałych wymogów planu, 

10) dopuszcza siň dla działek nie przylegajņcych 
bezpoŌrednio do drogi publicznej stosowanie 
innego kņta połoŐenia granic działek i innej 
szerokoŌci frontu działek niŐ ustalone w 
pkt 7) i 8), 

11) dopuszcza siň inne podziały działek niŐ wy-
znaczone na rysunku planu jako proponowa-
ne podziały na działki, pod warunkiem zgod-
noŌci z powyŐszymi ustaleniami szczegóło-
wymi planu. 

§ 57. Na terenach oznaczonych symbolami 
UMN1 i UMN2 ustala siň nastňpujņce szczegóło-
we warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) funkcja mieszkaniowa moŐe byń realizowana 
wyłņcznie jako towarzyszņca funkcji usługowej 
w formie mieszkaŊ wbudowanych w budynek 
usługowy lub obiektach wolnostojņcych, 

2) w budynkach na terenach UMN1 w miejscach 
wskazanych na rysunku planu jako usługi w 
parterach nakazuje siň: 

a) realizacjň co najmniej 50% powierzchni 
uŐytkowej parteru jako usług przy czym na-
kaz ten nie dotyczy inwestycji zwiņzanych z 
obiektami zabytkowymi, 

b) realizacjň elewacji parteru od strony ulicy z 
wiňkszņ iloŌciņ przeszkleŊ wyróŐniajņcņ siň 
od innych kondygnacji, 

c) zapewnienie dostňpnoŌci dla osób niepeł-
nosprawnych, zaleca siň lokalizacjň wejŌń 
do lokali usługowych od strony ulicy w po-
ziomie chodnika, 

3) budynki naleŐy lokalizowań na obszarze wyzna-
czonym liniami zabudowy, okreŌlonymi na ry-
sunku planu, zgodnie z rodzajem danej linii, 

4) połacie dachu na jednym obiekcie budowla-
nym muszņ mień jednakowy spadek o pochy-
leniu od 25° do 45°, 

5) pokrycie dachów dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałami dachówko podobnymi, 

6) na terenie UMN2 przy ulicy Olszewskiej do-
puszcza siň usługi zwiņzane z wytwórstwem ar-
tykułów cukierniczych. 

 

§ 58. Na terenach oznaczonych symbolami 
UMN1, UMN2 ustala siň nastňpujņce wskaŎniki 
liczbowe dotyczņce warunków, zasad i standar-
dów kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu dla kaŐdej działki budowlanej: 

1) maksymalny w.i.z: 

a) 1,2 dla terenów UMN1, 

b) 0,9 dla terenów UMN2, 

2) maksymalna wysokoŌń zabudowy od terenu do 
najwyŐej połoŐonego elementu dachu: 

a) 15m - dla terenów oznaczonych symbolem 
UMN1, 

b) 12m - dla terenów oznaczonych symbolem 
UMN2, 

3) maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych 
zabudowy: 

a) 3 - dla terenów UMN1, 

b) 3 - dla terenów UMN2 w tym ostatnia jako 
poddasze uŐytkowe, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
na kaŐdej działce budowlanej: 

a) 20% dla terenu UMN1, 

b) 40% dla terenu UMN2, 

5) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 160cm. 

§ 59. Dla terenów UMN1, UMN2 ustala siň 
stawkň procentowņ słuŐņcņ naliczeniu jednorazo-
wej opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomo-
Ōci w zwiņzku z uchwaleniem planu, w wysokoŌci 
30%. 

Rozdział 5 
Przeznaczenie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów usług oznaczonych  
symbolami: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. 

§ 60.1. Tereny oznaczone symbolami U1, U2, 
U3, U4, U5, U6, U7, U8 przeznacza siň na realiza-
cjň i utrzymanie usług nieuciņŐliwych. 

2. Dopuszcza siň na terenach oznaczonych 
symbolami U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 reali-
zacjň funkcji towarzyszņcej takiej jak: garaŐe, miej-
sca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki 
gospodarcze, mieszkania, dojŌcia i dojazdy, ogro-
dzenia i mała architektura. Na terenie U2 przy 
ulicy Zamojskiego oraz na terenie U2 połoŐonym 
na rogu ulicy Lidzbarskiej z ulicņ Działkowņ do-
puszcza siň lokalizacjň usług zwiņzanych z dystry-
bucjņ paliw. 
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§ 61. Na terenach zabudowy usługowej, ze 
wzglňdu na zasady zagospodarowania ustala siň 
nastňpujņcy podział: 

1) tereny oznaczone symbolami U1 przeznaczone 
sņ na realizacjň i utrzymanie usług nieuciņŐli-
wych, 

2) tereny oznaczone symbolami U2 przeznaczone 
sņ na realizacjň i utrzymanie usług nieuciņŐli-
wych, składów i drobnej wytwórczoŌci, 

3) tereny oznaczone symbolami U3 przeznaczone 
sņ na realizacjň i utrzymanie usług administra-
cji publicznej i bezpieczeŊstwa, 

4) tereny oznaczone symbolami U4 przeznaczone 
sņ na realizacjň i utrzymanie usług publicznych 
z zakresu oŌwiaty, 

5) tereny oznaczone symbolami U5 przeznaczone 
sņ na realizacjň i utrzymanie usług publicznych 
z zakresu ochrony zdrowia, 

6) tereny oznaczone symbolami U6 przeznaczone 
sņ na realizacjň i utrzymanie usług kultu religij-
nego, 

7) tereny oznaczone symbolami U7 przeznaczone 
sņ na realizacjň i utrzymanie usług sportu i re-
kreacji, 

8) tereny oznaczone symbolami U8 przeznaczone 
sņ na realizacjň i utrzymanie drobnych usług 
nieuciņŐliwych. 

§ 62. Na terenach oznaczonych symbolami U1, 
U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 wprowadza siň zakaz: 

1) lokalizowania usług uciņŐliwych, z wyjņtkiem 
terenów U2 gdzie dopuszcza siň realizacjň 
usług zwiņzanych z obróbkņ drewna i materia-
łów drewnopochodnych, usług zwiņzanych z 
obsługņ Ōrodków transportu i maszyn rolni-
czych oraz na terenie U2 przy ulicy Zamojskie-
go i na rogu ulicy Lidzbarskiej z ulicņ Działkowņ 
gdzie dopuszcza siň usługi zwiņzane z dystry-
bucjņ paliw, 

2) lokalizowania obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaŐy przekraczajņcej 1000m2, 

3) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów, za wyjņtkiem tymcza-
sowego zagospodarowania w formie terenów 
zieleni lub jako terenów rolnych do czasu wy-
korzystania terenu zgodnie z planem, 

4) dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa 
płynne, z wyjņtkiem terenu U2 przy ulicy Za-
mojskiego i na rogu ulicy Lidzbarskiej z ulicņ 
Działkowņ, oraz inne substancje niebezpieczne 
za wyjņtkiem gazu rozprowadzanego podziem-
nņ sieciņ gazowņ bezpoŌrednio do odbiorców, 

5) lokalizacji wolnostojņcej zabudowy mieszka-
niowej, 

6) budowy ogrodzeŊ pełnych oraz z prefabryko-
wanych elementów Őelbetowych, 

7) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 63. Na terenach oznaczonych symbolami U1, 
U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 w celu wydzielenia 
działki budowlanej nakazuje siň spełnienie nastň-
pujņcych warunków zagospodarowania terenu: 

1) zapewniń dostňp do drogi publicznej, 

2) zapewniń moŐliwoŌń wykonania prawidło-
wych dojŌń i dojazdów do budynków, 

3) zapewniń moŐliwoŌń wykonania miejsc posto-
jowych dla samochodów w iloŌci okreŌlonej 
w § 20, 

4) zapewniń moŐliwoŌń wydzielenia miejsc do 
właŌciwego gromadzenia odpadów, 

5) zapewniń moŐliwoŌń przyłņczenia do sieci 
infrastruktury technicznej, 

6) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej nie moŐe byń mniejsza niŐ: 

a) 100m2 - na terenach oznaczonych symbo-
lami U8, 

b) 1000m2 - na terenach oznaczonych symbo-
lami U1, U3, U5, 

c) 1500m2 - na terenach oznaczonych symbo-
lami U2, U4, U6, 

d) 3000m2 - na terenach oznaczonych symbo-
lami U7, 

7) minimalny kņt połoŐenia granic działek bu-
dowlanych w stosunku do pasa drogowego 
od 60o do 90o, 

8) minimalna szerokoŌń frontu działki budowla-
nej: 

a) 6m na terenach U8, 

b) 20m na terenach U1, U3, U6, 

c) 30m na terenach U2, U4, U5, U7, 

9) dopuszcza siň mniejszņ powierzchniň działek 
oraz inny kņt połoŐenia granic działek i innņ 
szerokoŌń frontu działek niŐ okreŌlone w  
pkt 6), 7) i 8) dla działek istniejņcych przed 
wejŌciem w Őycie planu lub wydzielanych dla 
istniejņcych budynków lub wydzielanych 
zgodnie z liniami rozgraniczajņcymi ustalo-
nymi w planie pod warunkiem zachowania 
pozostałych wymogów planu, 

10) dopuszcza siň dla działek nie przylegajņcych 
bezpoŌrednio do drogi publicznej stosowanie 
innego kņta połoŐenia granic działek i innej 
szerokoŌci frontu działek niŐ ustalone w  
pkt 7) i 8). 
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§ 64. Na terenach oznaczonych symbolami U1, 
U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, ustala siň nastňpujņce 
szczegółowe warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu: 

1) na terenach oznaczonych symbolami U1, U3, 
U4, U5, U7 mieszkania mogņ byń realizowane 
wyłņcznie jako wbudowane w zabudowň usłu-
gowņ i nie mogņ stanowiń wiňcej niŐ 25% po-
wierzchni uŐytkowej budynku, 

2) na jednej działce powierzchnia uŐytkowa funk-
cji mieszkaniowej nie moŐe przekraczań 200m2, 

3) dopuszcza siň na terenach oznaczonych sym-
bolem U6 realizacjň funkcji mieszkalnych jeŌli 
jest ona zwiņzana z funkcjonowaniem obiektów 
podstawowego przeznaczenia terenu, 

4) budynki naleŐy lokalizowań na obszarze wyzna-
czonym liniami zabudowy, okreŌlonymi na ry-
sunku planu, zgodnie z rodzajem danej linii, 

5) na terenach U8 dopuszcza siň lokalizacjň bu-
dynków bezpoŌrednio na granicy działki, 

6) w budynkach na terenach U1 i U3 w miejscach 
wskazanych na rysunku planu jako usługi w 
parterach nakazuje siň: 

a)  realizacjň co najmniej 50% powierzchni 
uŐytkowej parteru jako usług przy czym na-
kaz ten nie dotyczy inwestycji zwiņzanych z 
obiektami zabytkowymi 

b) realizacjň elewacji parteru od strony ulicy z 
wiňkszņ iloŌciņ przeszkleŊ wyróŐniajņcņ siň 
od innych kondygnacji, 

c) zapewnienie dostňpnoŌci dla osób niepeł-
nosprawnych, zaleca siň lokalizacjň wejŌń 
do lokali usługowych od strony ulicy w po-
ziomie chodnika, 

7) połacie dachu na jednym obiekcie budowla-
nym muszņ mień jednakowy spadek od 25° do 
45° za wyjņtkiem terenów U2 i U7, 

8) pokrycie dachów dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałami dachówko podobnymi. 

§ 65. Na terenach oznaczonych symbolami U1, 
U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, ustala siň nastňpujņce 
wskaŎniki liczbowe dotyczņce warunków, zasad i 
standardów kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla kaŐdej działki budowla-
nej: 

1) maksymalny w.i.z.: 

a) 1,5 - na terenach oznaczonych symbolami 
U1, U2, U3, U4, U5, U6, U8, 

b) 0,6 - na terenach oznaczonych symbolem 
U7, 

2) maksymalna wysokoŌń zabudowy od terenu do 
najwyŐej połoŐonego elementu dachu: 

a) 8m na terenach U8, 

b) 15m na terenach U1, U2, U3, U4, 

c) 18m na terenach U5, 

d) 20m na terenach U6 i U7 przy czym dopusz-
cza siň dominanty wysokoŌciowe bez ogra-
niczenia wysokoŌci, 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
na kaŐdej działce budowlanej: 

a) 50% - na terenach U7, 

b) 35% - na terenach U1, U2, U3, U4, U5, U6, 

c) 0% na U8, 

4) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 160 cm 

§ 66. Ustala siň nastňpujņce stawki procentowe 
słuŐņce naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w zwiņzku z 
uchwaleniem planu: 

1) dla terenów: U1, U2, U8 w wysokoŌci 30%. 

2) dla terenów U3, U4, U5, U6, U7 ze wzglňdu na 
przewidywany brak wzrostu wartoŌci nie ustala 
siň stawki procentowej. 

Rozdział 6 
Przeznaczenie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów obiektów produkcyjnych,  

składów i magazynów oznaczonych symbolami: 
P1, P2, P3 

§ 67.1. Tereny oznaczone symbolami P1, P2, P3 
przeznacza siň na realizacjň i utrzymanie obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów. 

2. Dopuszcza siň na terenach oznaczonych 
symbolami P1, P2, P3 realizacjň funkcji towarzy-
szņcej takiej jak: garaŐe, miejsca postojowe, infra-
struktura techniczna, budynki administracyjne, 
budynki gospodarcze, dojŌcia i dojazdy, ogrodze-
nia i mała architektura. 

§ 68. Na terenach obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów, ze wzglňdu na zasady za-
gospodarowania ustala siň nastňpujņcy podział: 

1) tereny oznaczone symbolami P1 przeznaczone 
sņ na realizacjň i utrzymanie duŐych obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, 

2) tereny oznaczone symbolami P2 przeznaczone 
sņ na realizacjň i utrzymanie obiektów produk-
cyjnych, składów i magazynów, 

3) tereny oznaczone symbolami P3 przeznaczone 
sņ na realizacjň i utrzymanie obiektów produk-
cji zwierzňcej. 

§ 69. Na terenach oznaczonych symbolami P1, 
P2, P3 wprowadza siň zakaz: 

1) realizacji obiektów słuŐņcych produkcji zwie-
rzňcej za wyjņtkiem terenów P3, 

2) lokalizacji funkcji mieszkaniowej, 
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3)  lokalizowania obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaŐy przekraczajņcej 2000m2, 

4) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów, za wyjņtkiem tymcza-
sowego zagospodarowania w formie terenów 
zieleni lub jako terenów rolnych do czasu wy-
korzystania terenu zgodnie z planem, 

5) dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa 
płynne i inne substancje niebezpieczne za wy-
jņtkiem gazu rozprowadzanego podziemnņ sie-
ciņ gazowņ bezpoŌrednio do odbiorców, 

6) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 70. Na terenach oznaczonych symbolami P1, 
P2, P3 w celu wydzielenia działki budowlanej na-
kazuje siň spełnienie nastňpujņcych warunków 
zagospodarowania terenu: 

1) zapewniń dostňp do drogi publicznej, 

2) zapewniń moŐliwoŌń wykonania prawidło-
wych dojŌń i dojazdów do budynków, 

3) zapewniń moŐliwoŌń wykonania miejsc posto-
jowych dla samochodów w iloŌci okreŌlonej 
w § 20, 

4) zapewniń moŐliwoŌń wydzielenia miejsc do 
właŌciwego gromadzenia odpadów, 

5) zapewniń moŐliwoŌń przyłņczenia do sieci 
infrastruktury technicznej, 

6) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej nie moŐe byń mniejsza niŐ: 

a) 500m2 na terenach P2, 

b) 3000m2 na terenach P1, P3, 

7) minimalny kņt połoŐenia granic działek bu-
dowlanych w stosunku do pasa drogowego 
od 60o do 90o, 

8) minimalna szerokoŌń frontu działki budowla-
nej 30m, 

9) dopuszcza siň mniejszņ powierzchniň działek 
oraz inny kņt połoŐenia granic działek i innņ 
szerokoŌń frontu działek niŐ okreŌlone w  
pkt 6), 7) i 8) dla działek istniejņcych przed 
wejŌciem w Őycie planu lub wydzielanych dla 
istniejņcych budynków lub wydzielanych 
zgodnie z liniami rozgraniczajņcymi ustalo-
nymi w planie pod warunkiem zachowania 
pozostałych wymogów planu, 

10) dopuszcza siň dla działek nie przylegajņcych 
bezpoŌrednio do drogi publicznej stosowanie 
innego kņta połoŐenia granic działek i innej 
szerokoŌci frontu działek niŐ ustalone w  
pkt 7) i 8). 

 

 

§ 71. Na terenach oznaczonych symbolami P1, 
P2, P3 ustala siň nastňpujņce szczegółowe warun-
ki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) budynki naleŐy lokalizowań na obszarze wyzna-
czonym liniami zabudowy, okreŌlonymi na ry-
sunku planu, zgodnie z rodzajem danej linii, 

2) dopuszcza siň dachy o pochyleniu i formie do-
stosowanych do funkcji budynku. 

§ 72. Na terenach oznaczonych symbolami P1, 
P2, P3 ustala siň nastňpujņce wskaŎniki liczbowe 
dotyczņce warunków, zasad i standardów kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dla kaŐdej działki budowlanej: 

1) maksymalny w.i.z. - 1,0, 

2) maksymalna wysokoŌń zabudowy od terenu do 
najwyŐej połoŐonego elementu dachu 12m, 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
na kaŐdej działce budowlanej: 

a) 10% na terenach P1, 

b) 20% na terenach P2, P3. 

§ 73. Dla terenów P1, P2, P3 ustala siň stawkň 
procentowņ słuŐņcņ naliczeniu jednorazowej opła-
ty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w 
zwiņzku z uchwaleniem planu, w wysokoŌci 30%. 

Rozdział 7 
Przeznaczenie, zagospodarowanie 

 i zabudowa terenu zaplecza komunikacji  

samochodowej oznaczonego symbolami:  

KS1, KS2, KS3, KS4 

§ 74.1. Teren oznaczony KS1, KS2, KS3, KS4 
przeznacza siň na realizacjň i utrzymanie usług 
zwiņzanych z obsługņ komunikacji samochodo-
wej. 

2. Dopuszcza siň na terenach oznaczonych 
symbolami KS1, KS2, KS3, KS4 realizacjň, funkcji 
towarzyszņcej takiej jak: infrastruktura techniczna, 
dojŌcia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. 
Na terenie KS3 i KS4 dopuszcza siň lokalizacjň 
usług zwiņzanych z dystrybucjņ paliw. 

§ 75. Na terenach zaplecza komunikacji samo-
chodowej, ze wzglňdu na zasady zagospodarowa-
nia ustala siň nastňpujņcy podział: 

1) tereny oznaczone symbolami terenów KS1 
przeznaczone sņ na realizacjň i utrzymanie za-
plecza komunikacji samochodowej jako par-
kingów urzņdzonych w poziomie terenu, 

2) tereny oznaczone symbolami KS2 przeznaczo-
ne sņ na realizacjň i utrzymanie zaplecza ko-
munikacji samochodowej jako garaŐy, 

3) tereny oznaczone symbolami KS3 przeznaczo-
ne sņ na realizacjň i utrzymanie zaplecza ko-
munikacji samochodowej jako stacji paliw, 
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4) tereny oznaczone symbolami KS4 przeznaczo-

ne sņ na realizacjň i utrzymanie zaplecza ko-
munikacji samochodowej jako terenów obsługi 
transportu publicznego. 

§ 76. Na terenach oznaczonych symbolami 
KS1, KS2, KS3, KS4 wprowadza siň zakaz: 

1) lokalizowania usług uciņŐliwych, z wyjņtkiem 
terenów KS3 i KS4 gdzie dopuszcza siň dystry-
bucjň paliw, 

2) lokalizowania na terenach KS3, KS4 obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaŐy przekra-
czajņcej 400m2, 

3) lokalizacji funkcji mieszkaniowej, 

4) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów, za wyjņtkiem tymcza-
sowego zagospodarowania w formie terenów 
zieleni do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z planem, 

5) lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej 
na terenach oznaczonych symbolem KS1, 

6) budowy ogrodzeŊ pełnych oraz z prefabryko-
wanych elementów Őelbetowych, 

7) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 77. Na terenach oznaczonych symbolami 
KS1, KS2, KS3, KS4 w celu wydzielenia działki 
budowlanej nakazuje siň spełnienie nastňpujņcych 
warunków zagospodarowania terenu: 

1) zapewniń dostňp do drogi publicznej, 

2) zapewniń moŐliwoŌń wykonania prawidło-
wych dojŌń i dojazdów do budynków, 

3) zapewniń moŐliwoŌń wykonania miejsc posto-
jowych dla samochodów w iloŌci okreŌlonej 
w § 20, 

4) zapewniń moŐliwoŌń wydzielenia miejsc do 
właŌciwego gromadzenia odpadów, 

5) zapewniń moŐliwoŌń przyłņczenia do sieci 
infrastruktury technicznej, 

6) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej nie moŐe byń mniejsza niŐ 
1000m2, 

7) minimalny kņt połoŐenia granic działek bu-
dowlanych w stosunku do pasa drogowego 
od 60o do 90o, 

8) minimalna szerokoŌń frontu działki budowla-
nej 30m, 

9) dopuszcza siň mniejszņ powierzchniň działek 
oraz inny kņt połoŐenia granic działek i innņ 
szerokoŌń frontu działek niŐ okreŌlone w pkt 
6), 7) i 8) dla działek istniejņcych przed wej-
Ōciem w Őycie planu lub wydzielanych dla ist-
niejņcych budynków lub wydzielanych zgod-
nie z liniami rozgraniczajņcymi ustalonymi w 

planie pod warunkiem zachowania pozosta-
łych wymogów planu, 

10) dopuszcza siň dla działek nie przylegajņcych 
bezpoŌrednio do drogi publicznej stosowanie 
innego kņta połoŐenia granic działek i innej 
szerokoŌci frontu działek niŐ ustalone w  
pkt 7) i 8). 

§ 78. Na terenie oznaczonym symbolami KS1, 
KS2, KS3, KS4 ustala siň nastňpujņce szczegółowe 
warunki, zasady i standardy kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) na terenach KS3 dopuszcza siň realizacjň usług 
nieuciņŐliwych nie kolidujņcych z funkcjņ pod-
stawowņ, 

2) budynki naleŐy lokalizowań na obszarze wyzna-
czonym liniami zabudowy, okreŌlonymi na ry-
sunku planu, zgodnie z rodzajem danej linii, 

3) dopuszcza siň dachy o pochyleniu i formie do-
stosowanych do funkcji budynku. 

§ 79. Na terenie oznaczonym symbolami KS1, 
KS2, KS3, KS4 ustala siň nastňpujņce wskaŎniki 
liczbowe dotyczņce warunków, zasad i standar-
dów kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu dla kaŐdej działki budowlanej: 

1) maksymalny w.i.z.: 

a) 0,4 dla terenu KS3 i KS4, 

b) 0,6 dla terenu KS2, 

2) maksymalna wysokoŌń zabudowy od terenu do 
najwyŐej połoŐonego elementu dachu 12m, 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
na kaŐdej działce budowlanej 20%, 

4) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 160cm. 

§ 80. Ustala siň nastňpujņce stawki procentowe 
słuŐņce naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w zwiņzku z 
uchwaleniem planu: 

1) dla terenów: KS3, KS4 w wysokoŌci 15%. 

2) dla terenów KS1, KS2 ze wzglňdu na przewi-
dywany brak wzrostu wartoŌci nie ustala siň 
stawki procentowej. 

Rozdział 8 
Przeznaczenie, zagospodarowanie 

i zabudowa terenów produkcji roślinnej  
oznaczonych symbolami RU1, RU2 

§ 81.1. Tereny oznaczone symbolem RU1 i RU2 
przeznacza siň na realizacjň i utrzymanie produkcji 
roŌlinnej. 

2. Dopuszcza siň na terenach oznaczonych 
symbolem RU1 i RU2 realizacjň funkcji towarzy-
szņcej takiej jak: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna, garaŐe, miejsca postojowe, infrastruktu-
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ra techniczna, budynki gospodarcze, dojŌcia i do-
jazdy, ogrodzenia i mała architektura. 

§ 82. Na terenach produkcji roŌlinnej, ze 
wzglňdu na zasady zagospodarowania ustala siň 
nastňpujņcy podział: 

1) tereny oznaczone symbolami RU1 przeznaczo-
ne sņ na realizacjň i utrzymanie produkcji ro-
Ōlinnej zabudowy wysokiej, 

2) tereny oznaczone symbolami RU2 przeznaczo-
ne sņ na realizacjň i utrzymanie produkcji ro-
Ōlinnej zabudowy niskiej. 

§ 83. Na terenach oznaczonych symbolem RU1 
i RU2 wprowadza siň zakaz: 

1) lokalizowania usług uciņŐliwych przy czym 
dopuszcza siň wszelkie usługi gospodarki rol-
nej zwiņzane z produkcjņ roŌlinnņ, 

2) realizacji obiektów zwiņzanych z hodowlņ zwie-
rzņt, 

3) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów, za wyjņtkiem tymcza-
sowego zagospodarowania terenów w formie 
terenów zieleni lub jako terenów rolnych do 
czasu wykorzystania terenu zgodnie z planem, 

4) dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa 
płynne i inne substancje niebezpieczne za wy-
jņtkiem gazu rozprowadzanego podziemnņ sie-
ciņ gazowņ bezpoŌrednio do odbiorców, 

5) budowy ogrodzeŊ pełnych oraz z prefabryko-
wanych elementów Őelbetowych, 

6) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 84. Na terenach oznaczonych symbolami RU1 
i RU2 w celu wydzielenia działki budowlanej naka-
zuje siň spełnienie nastňpujņcych warunków za-
gospodarowania terenu: 

1) zapewniń dostňp do drogi publicznej, 

2) zapewniń moŐliwoŌń wykonania prawidło-
wych dojŌń i dojazdów do budynków, 

3) zapewniń moŐliwoŌń wykonania miejsc posto-
jowych dla samochodów w iloŌci okreŌlonej 
w § 20, 

4) zapewniń moŐliwoŌń wydzielenia miejsc do 
właŌciwego gromadzenia odpadów, 

5) zapewniń moŐliwoŌń przyłņczenia do sieci 
infrastruktury technicznej, 

6) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej nie moŐe byń mniejsza niŐ 
1700m2, 

7) minimalny kņt połoŐenia granic działek bu-
dowlanych w stosunku do pasa drogowego 
od 60o do 90o, 

8) minimalna szerokoŌń frontu działki budowla-
nej 30m, 

9) dopuszcza siň mniejszņ powierzchniň działek 
oraz inny kņt połoŐenia granic działek i innņ 
szerokoŌń frontu działek niŐ okreŌlone w  
pkt 6), 7) i 8) dla działek istniejņcych przed 
wejŌciem w Őycie planu lub wydzielanych dla 
istniejņcych budynków lub wydzielanych 
zgodnie z liniami rozgraniczajņcymi ustalo-
nymi w planie pod warunkiem zachowania 
pozostałych wymogów planu, 

10) dopuszcza siň dla działek nie przylegajņcych 
bezpoŌrednio do drogi publicznej stosowanie 
innego kņta połoŐenia granic działek i innej 
szerokoŌci frontu działek niŐ ustalone w  
pkt 7) i 8). 

§ 85. Na terenach oznaczonych symbolem RU1 
i RU2 ustala siň nastňpujņce szczegółowe warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne mogņ byń 
realizowane wyłņcznie jako czňŌń zespołu za-
budowy zagrodowej gospodarstwa zwiņzanego 
z produkcjņ roŌlinnņ, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ i budowli 
rolniczych z zachowaniem przepisów odrňb-
nych, 

3) budynki naleŐy lokalizowań na obszarze wyzna-
czonym liniami zabudowy, okreŌlonymi na ry-
sunku planu, zgodnie z rodzajem danej linii, 

4) budynki naleŐy lokalizowań na obszarze wyzna-
czonym liniami zabudowy, okreŌlonymi na ry-
sunku planu, zgodnie z rodzajem danej linii, 

5) dopuszcza siň połacie dachu na obiektach 
zwiņzanych z produkcjņ dopuszcza o pochyle-
niu i formie dostosowanych do funkcji budyn-
ku, 

6) połacie dachu na budynkach mieszkaniowych 
muszņ mień jednakowy spadek o pochyleniu 
od 25° do 45°. 

§ 86. Na terenach oznaczonych symbolem RU1 
i RU2 ustala siň nastňpujņce wskaŎniki liczbowe 
dotyczņce warunków, zasad i standardów kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dla kaŐdej działki budowlanej: 

1) maksymalny w.i.z. – 1,2, 

2) maksymalna wysokoŌń zabudowy od terenu do 
najwyŐej połoŐonego elementu dachu: 

a) dla budynków mieszkaniowych: 

- 12m na terenach RU1, 

- 9m na terenach RU2, 

b) dla obiektów zwiņzanych z gospodarkņ rol-
nņ: 

- 15m na terenach RU1, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40332 – Poz. 4900 
 

- 11m na terenach RU2, 

3) maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych 
zabudowy mieszkaniowej: 

a) 3 na terenach RU1 w tym ostatnia jako pod-
dasze uŐytkowe, 

b) 2 na terenach RU2, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
na kaŐdej działce budowlanej - 20%, 

5) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 160cm. 

Rozdział 9 
Przeznaczenie, zagospodarowanie 

i zabudowa terenów zabudowy zagrodowej  

oznaczonych symbolem RM 

§ 87.1. Tereny oznaczone symbolem RM prze-
znacza siň na realizacjň i utrzymanie zabudowy 
zagrodowej. 

2. Dopuszcza siň na terenach oznaczonych 
symbolem RM realizacjň funkcji towarzyszņcej 
takiej jak: usługi nieuciņŐliwe, garaŐe, miejsca 
postojowe, infrastruktura techniczna, budynki 
gospodarcze, dojŌcia i dojazdy, ogrodzenia i mała 
architektura. 

§ 88. Na terenach oznaczonych symbolem RM 
wprowadza siň zakaz: 

1) lokalizowania usług uciņŐliwych, 

2) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów, za wyjņtkiem tymcza-
sowego zagospodarowania terenów w formie 
terenów zieleni lub jako terenów rolnych do 
czasu wykorzystania terenu zgodnie z planem, 

3) dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa 
płynne i inne substancje niebezpieczne za wy-
jņtkiem gazu rozprowadzanego podziemnņ sie-
ciņ gazowņ bezpoŌrednio do odbiorców, 

4) budowy ogrodzeŊ pełnych oraz z prefabryko-
wanych elementów Őelbetowych, 

5) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 89. Na terenach oznaczonych symbolem RM 
w celu wydzielenia działki budowlanej nakazuje 
siň spełnienie nastňpujņcych warunków zagospo-
darowania terenu: 

1) zapewniń dostňp do drogi publicznej, 

2) zapewniń moŐliwoŌń wykonania prawidło-
wych dojŌń i dojazdów do budynków, 

3) zapewniń moŐliwoŌń wykonania miejsc posto-
jowych dla samochodów w iloŌci okreŌlonej 
w § 20, 

4) zapewniń moŐliwoŌń wydzielenia miejsc do 
właŌciwego gromadzenia odpadów, 

5) zapewniń moŐliwoŌń przyłņczenia do sieci 
infrastruktury technicznej, 

6) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej nie moŐe byń mniejsza niŐ 
3000m2, 

7) minimalny kņt połoŐenia granic działek bu-
dowlanych w stosunku do pasa drogowego 
od 60o do 90o, 

8) minimalna szerokoŌń frontu działki budowla-
nej 20m, 

9) dopuszcza siň mniejszņ powierzchniň działek 
oraz inny kņt połoŐenia granic działek i innņ 
szerokoŌń frontu działek niŐ okreŌlone w  
pkt 6), 7) i 8) dla działek istniejņcych przed 
wejŌciem w Őycie planu lub wydzielanych dla 
istniejņcych budynków lub wydzielanych 
zgodnie z liniami rozgraniczajņcymi ustalo-
nymi w planie pod warunkiem zachowania 
pozostałych wymogów planu, 

10) dopuszcza siň dla działek nie przylegajņcych 
bezpoŌrednio do drogi publicznej stosowanie 
innego kņta połoŐenia granic działek i innej 
szerokoŌci frontu działek niŐ ustalone w  
pkt 7) i 8). 

§ 90. Na terenach oznaczonych symbolem RM 
ustala siň nastňpujņce szczegółowe warunki, za-
sady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne mogņ byń 
realizowane wyłņcznie jako czňŌń zespołu za-
budowy zagrodowej, 

2) dopuszcza siň adaptacjň istniejņcych obiektów, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň drobnej wytwórczoŌci 
zwiņzanej z produkcjņ rolnņ nie powodujņcej 
Őadnej uciņŐliwoŌci, 

4) dopuszcza siň chów lub hodowlň zwierzņt w 
liczbie nie wyŐszej niŐ 5 DJP, nie dopuszcza siň 
chowu i hodowli zwierzņt futerkowych, 

5) budynki naleŐy lokalizowań na obszarze wyzna-
czonym liniami zabudowy, okreŌlonymi na ry-
sunku planu, zgodnie z rodzajem danej linii, 

6) połacie dachu na jednym obiekcie budowla-
nym muszņ mień jednakowy spadek, 

7) pokrycie dachów dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałami dachówko podobnymi. 

§ 91. Na terenach oznaczonych symbolem RM 
ustala siň nastňpujņce wskaŎniki liczbowe doty-
czņce warunków, zasad i standardów kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla 
kaŐdej działki budowlanej: 

1) maksymalny w.i.z. – 0,6, 

2) maksymalna wysokoŌń zabudowy od terenu do 
najwyŐej połoŐonego elementu dachu 12 m, 
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3) maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych 

zabudowy – 3 w tym ostatnia jako poddasze 
uŐytkowe, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
na kaŐdej działce budowlanej - 40%, 

5) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 160cm. 

§ 92. Dla terenu RM ustala siň stawkň procen-
towņ słuŐņcņ naliczeniu jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w zwiņzku 
z uchwaleniem planu, w wysokoŌci 15%. 

Rozdział 10 
Przeznaczenie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów rolnych 

oznaczonych symbolem R 

§ 93.1. Tereny oznaczone symbolem R prze-
znacza siň na realizacje funkcji zwiņzanej z działal-
noŌciņ rolnņ. 

2. Dopuszcza siň na terenach oznaczonych 
symbolem R realizacjň funkcji towarzyszņcej takiej 
jak: zabudowa zagrodowa, infrastruktura tech-
niczna, dojŌcia i dojazdy. 

§ 94. Na terenach oznaczonych symbolem R 
wprowadza siň zakaz: 

1) lokalizowania usług uciņŐliwych, 

2) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów, 

3) dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa 
płynne i inne substancje niebezpieczne za wy-
jņtkiem gazu rozprowadzanego podziemnņ sie-
ciņ gazowņ bezpoŌrednio do odbiorców, 

4) lokalizowania obiektów mogņcych powodowań 
stałe lub czasowe uciņŐliwoŌci spowodowane 
wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem po-
wietrza, gleb, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych, 

5) budowy ogrodzeŊ pełnych oraz z prefabryko-
wanych elementów Őelbetowych, 

6) składowania jakichkolwiek odpadów, 

7) realizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej 
na działkach mniejszych niŐ 1 ha. 

§ 95. Na terenach oznaczonych symbolem R 
dopuszcza siň wydzielanie nowych działek pod 
warunkiem, Őe minimalna powierzchnia wydziela-
nej działki nie bňdzie mniejsza niŐ 0,3 ha. 

§ 96. Na terenach oznaczonych symbolem R 
ustala siň nastňpujņce szczegółowe warunki, za-
sady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabudo-
wy z moŐliwoŌciņ jej wymiany, rozbudowy, 
przebudowy oraz odbudowy takŐe na działkach 
mniejszych niŐ okreŌlone w § 95, 

2) dopuszcza siň realizacjň nowej zabudowy za-
grodowej tylko na działkach o powierzchni nie 
mniejszej niŐ 1ha, 

3) dopuszcza siň w zabudowie zagrodowej lokali-
zacje usług agroturystycznych oraz lokalizacje 
drobnej wytwórczoŌci zwiņzanej z produkcjņ 
rolnņ nie powodujņcych uciņŐliwoŌci, 

4) dopuszcza siň chów lub hodowlň zwierzņt w 
liczbie nie wyŐszej niŐ 5 DJP, nie dopuszcza siň 
chowu i hodowli zwierzņt futerkowych, 

5) nowņ zabudowň naleŐy lokalizowań w odległo-
Ōci nie mniejszej niŐ 70m od linii rozgraniczajņ-
cej drogi wojewódzkiej, 20m od linii rozgrani-
czajņcej drogi powiatowej i 15m od drogi 
gminnej, 

6) połacie dachu na budynkach mieszkaniowych 
muszņ mień jednakowy spadek o pochyleniu 
od 25° do 45°, 

7) pokrycie dachów dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałami dachówko podobnymi, 

8) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) zabudowa zagrodowa noworealizowana na 
terenach R moŐe mień obsługň komunika-
cyjnņ wyłņcznie z drogi oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KDW, KD-D, KD-L 
oraz z dróg wewnňtrznych dojazdowych do 
gruntów rolnych i leŌnych wydzielonych 
geodezyjnie, 

b) w przypadku gdy działka rolna graniczy z 
róŐnymi drogami publicznymi lub drogņ do-
jazdowņ wydzielonņ geodezyjnie to dojazd 
do tej działki oraz do ewentualnej zabudowy 
powinien byń wykonany od strony drogi 
niŐszej rangi; wyklucza siň moŐliwoŌń dojaz-
du od strony drogi KDG. 

§ 97. Na terenach oznaczonych symbolem R 
ustala siň nastňpujņce wskaŎniki liczbowe doty-
czņce warunków, zasad i standardów kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla 
kaŐdej działki budowlanej: 

1) maksymalna wysokoŌń zabudowy od terenu do 
najwyŐej połoŐonego elementu dachu 12m, 

2) maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych 
zabudowy – 2, 

3) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 160cm. 

§ 98. Dla terenu R nie ustala siň stawki procen-
towej słuŐņcej naliczeniu jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w zwiņzku 
z uchwaleniem planu ze wzglňdu na przewidywa-
ny brak wzrostu wartoŌci. 
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Rozdział 11 
Przeznaczenie, zagospodarowanie 

i zabudowa terenu ogrodów działkowych  
oznaczonego symbolem ZD 

§ 99.1. Teren oznaczony symbolem ZD prze-
znacza siň na realizacjň i utrzymanie ogrodów 
działkowych. 

2. Dopuszcza siň na terenie oznaczonym sym-
bolem ZD realizacjň funkcji towarzyszņcych takiej 
jak: aleje i drogi ogrodowe, parkingi, place go-
spodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki 
jordanowskie i inne tereny uŐytku ogólnego, hy-
drofornie, sanitariaty, zieleŊ ogrodowa, infrastruk-
tura techniczna. 

§ 100. Na terenie oznaczonym symbolem ZD 
wprowadza siň zakaz: 

1) lokalizowania usług uciņŐliwych, 

2) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów, za wyjņtkiem tymcza-
sowego zagospodarowania w formie terenów 
zieleni lub jako terenów rolnych, nie wymaga-
jņce zagospodarowania terenu zwiņzanego z 
prowadzeniem jakichkolwiek robót budowla-
nych, 

3) lokalizowania wszelkiej działalnoŌci hurtowej, 
składowej, magazynowej, wytwórczej, warszta-
towej lub produkcyjnej, oraz zabrania siň dys-
trybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne 
i inne substancje niebezpieczne, 

4) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 101. Na terenie oznaczonym symbolem ZD 
ustala siň nastňpujņce wskaŎniki liczbowe doty-
czņce warunków, zasad i standardów kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza siň realizacjň altan i budynków go-
spodarczych o powierzchni zabudowy do  
20m2 oraz wysokoŌci do 5 m przy dachach 
stromych i do 4 m przy dachach płaskich, 

2) dopuszcza siň realizacjň na kaŐdym terenie ZD 
jednego budynku administracyjno – gospo-
darczego zwiņzanego z funkcja terenu nie prze-
kraczajņcego powierzchni zabudowy 70m2, 

3) budynki naleŐy lokalizowań na obszarze wyzna-
czonym liniami zabudowy, okreŌlonymi na ry-
sunku planu, zgodnie z rodzajem danej linii, 

4) teren powinien byń dostňpny poprzez wejŌcia 
od strony terenów dróg publicznych lub ciņ-
gów pieszo-rowerowych, 

5) przynajmniej 80% terenu naleŐy pozostawiń 
jako teren biologicznie czynny, 

6) dopuszcza siň realizacjň dróg wewnňtrznych o 
powierzchniach z materiałów przepuszczalnych 
dla wody, 

7) naleŐy zapewniń miejsca parkingowe w mini-
malnej liczbie, wynikajņcej ze wskaŎnika  
1 miejsce parkingowe na 5 działek. 

§ 102. Dla terenu ZD nie ustala siň stawki pro-
centowej słuŐņcej naliczeniu jednorazowej opłaty 
z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w zwiņz-
ku z uchwaleniem planu ze wzglňdu na przewidy-
wany brak wzrostu wartoŌci. 

Rozdział 12 
Przeznaczenie, zagospodarowanie 

i zabudowa terenów zieleni urządzonej  
oznaczonych symbolami ZP1, ZP2 

§ 103.1. Tereny oznaczone symbolami ZP1, ZP2 
przeznacza siň na realizacjň i utrzymanie zieleni 
urzņdzonej. 

2. Dopuszcza siň na terenach oznaczonych 
symbolami ZP1, ZP2 realizacjň usług nieuciņŐli-
wych z zakresu gastronomii, rekreacji, kultury oraz 
infrastruktury towarzyszņcej takiej jak: miejsca 
postojowe, infrastruktura techniczna, dojŌcia i 
dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. 

§ 104. Na terenach zabudowy zieleni urzņdzo-
nej, ze wzglňdu na zasady zagospodarowania 
ustala siň nastňpujņcy podział: 

1) tereny oznaczone symbolami ZP1 przeznaczo-
ne sņ na realizacjň i utrzymanie zieleni urzņ-
dzonej bez zabudowy kubaturowej, 

2) tereny oznaczone symbolami ZP2 przeznaczo-
ne sņ na realizacjň i utrzymanie zieleni urzņ-
dzonej z zabudowņ zwiņzanņ ze sportem i re-
kreacjņ. 

§ 105. Na terenach oznaczonych symbolami 
ZP1, ZP2 wprowadza siň zakaz: 

1) lokalizowania usług uciņŐliwych, 

2) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów, za wyjņtkiem tymcza-
sowego zagospodarowania w formie terenów 
zieleni do czasu wykorzystania terenu zgodnie 
z planem, 

3) lokalizowania wszelkiej działalnoŌci hurtowej, 
składowej, magazynowej, wytwórczej, warszta-
towej lub produkcyjnej, 

4) dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa 
płynne i inne substancje niebezpieczne za wy-
jņtkiem gazu rozprowadzanego podziemnņ sie-
ciņ gazowņ bezpoŌrednio do odbiorców, 

5) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 106. Na terenach oznaczonych symbolami 
ZP1, ZP2 ustala siň nastňpujņce szczegółowe wa-
runki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) tereny powinny byń dostňpne poprzez wejŌcia 
od strony terenów dróg publicznych, 
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2) tereny powinny byń oŌwietlone, 

3) na terenach ZP1 zakazuje siň realizacji jakiej-
kolwiek zabudowy kubaturowej, 

4) na terenach ZP2 dopuszcza siň dachy o pochy-
leniu i formie dostosowanych do funkcji bu-
dynku, 

5) realizacjň zabudowy w obrňbie wyznaczonej na 
rysunku planu strefie ochronnej linii elektro-
energetycznej 110kV na terenie ZP2 przy ul. Ol-
szewskiej dopuszcza siň wyłņcznie po uzgod-
nieniu z właŌcicielem linii elektroenergetycznej. 

§ 107. Na terenach oznaczonych symbolami 
ZP1, ZP2 ustala siň nastňpujņce wskaŎniki liczbo-
we dotyczņce warunków, zasad i standardów 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu dla kaŐdej działki budowlanej: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
na kaŐdej działce: 

a) 80% na terenach ZP1, 

b) 60% na terenach ZP2, 

2) na terenie ZP2: 

a) maksymalny w.i.z. - 0,3, 

b) maksymalna wysokoŌń zabudowy od terenu 
do najwyŐej połoŐonego elementu dachu 
10m. 

§ 108. Dla terenów ZP1, ZP2 nie ustala siň 
stawki procentowej słuŐņcej naliczeniu jednora-
zowej opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nierucho-
moŌci w zwiņzku z uchwaleniem planu ze wzglňdu 
na przewidywany brak wzrostu wartoŌci. 

Rozdział 13 
Przeznaczenie, zagospodarowanie 

i zabudowa terenów cmentarzy  

oznaczonych symbolami ZC1, ZC2 

§ 109.1. Tereny oznaczone symbolami ZC1, 
ZC2 przeznacza siň na realizacjň i utrzymanie 
cmentarzy 

2. Dopuszcza siň na terenie oznaczonym sym-
bolem ZC1, ZC2 realizacjň funkcji towarzyszņcych 
takie jak: dojŌcia i dojazdy, ogrodzenia. 

§ 110. Na terenach cmentarzy, ze wzglňdu na 
zasady zagospodarowania ustala siň nastňpujņcy 
podział: 

1) tereny cmentarzy czynnych oznaczone symbo-
lem ZC1, 

2) tereny cmentarzy nieczynnych oznaczone sym-
bolem ZC2. 

§ 111. Na terenie oznaczonym symbolami ZC1, 
ZC2 wprowadza siň zakaz: 

1) lokalizowania usług uciņŐliwych, 

2) lokalizowania wszelkiej działalnoŌci hurtowej, 
składowej, magazynowej, wytwórczej, warszta-
towej lub produkcyjnej za wyjņtkiem składów i 
magazynów, wytwórczoŌci i warsztatów zwiņ-
zanych z funkcjņ terenu, oraz zabrania siň dys-
trybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne 
i inne substancje niebezpieczne, 

3) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 112. Dla terenów oznaczonych symbolami 
ZC1 i ZC2 ustala siň nastňpujņce szczegółowe wa-
runki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) teren powinien byń dostňpny poprzez wejŌcia 
od strony terenów dróg publicznych, 

2) teren powinien byń oŌwietlony. 

§ 113. Dla terenów ZC1, ZC2 nie ustala siň 
stawki procentowej słuŐņcej naliczeniu jednora-
zowej opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nierucho-
moŌci w zwiņzku z uchwaleniem planu ze wzglňdu 
na przewidywany brak wzrostu wartoŌci. 

Rozdział 14 
Przeznaczenie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów leśnych 

 oznaczonych symbolem ZL 

§ 114. Tereny oznaczone symbolem ZL prze-
znacza siň na realizacjň i utrzymanie funkcji leŌnej. 

§ 115. Na terenach oznaczonych symbolem ZL 
wprowadza siň zakaz: 

1) lokalizowania jakichkolwiek usług, 

2) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów za wyjņtkiem tymcza-
sowego zagospodarowania terenów jako tere-
nów rolnych do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z planem, 

3) dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa 
płynne i inne substancje niebezpieczne za wy-
jņtkiem gazu rozprowadzanego podziemnņ sie-
ciņ gazowņ bezpoŌrednio do odbiorców, 

4) realizacji jakiejkolwiek zabudowy, 

5) budowy dróg utwardzonych, 

6) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 116. Na terenach oznaczonych symbolem ZL 
ustala siň nastňpujņce szczegółowe warunki, za-
sady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) teren nie moŐe byń ogrodzony, 

2) teren naleŐy pozostawiń w całoŌci jako teren 
biologicznie czynny, 

3) zagospodarowanie lasów winno uwzglňdniań 
odpowiednie przepisy odrňbne dotyczņce grun-
tów leŌnych. 
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§ 117. Dla terenu ZL nie ustala siň stawki pro-
centowej słuŐņcej naliczeniu jednorazowej opłaty 
z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w zwiņz-
ku z uchwaleniem planu ze wzglňdu na przewidy-
wany brak wzrostu wartoŌci. 

Rozdział 15 
Przeznaczanie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów urządzeń infrastruktury  
technicznej oznaczonych symbolami W, K, E, G, C 

§ 118.1. Tereny oznaczone symbolami W, K, E, 
G, C przeznacza siň na realizacjň i utrzymanie in-
frastruktury technicznej. 

2. Na terenach W, K, E, G, C zakazuje siň: 

1) wprowadzania wszelkich urzņdzeŊ, budowli i 
budynków a takŐe innej zabudowy i zagospo-
darowania nie zwiņzanego funkcjonalnie z 
przeznaczeniem terenów, 

2) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów, za wyjņtkiem tymcza-
sowego zagospodarowania w formie terenów 
zieleni lub jako terenów rolnych do czasu wy-
korzystania terenu zgodnie z planem. 

§ 119. Na terenach infrastruktury technicznej, 
ze wzglňdu na zasady zagospodarowania ustala 
siň nastňpujņcy podział: 

1) tereny infrastruktury technicznej – wodociņgi – 
oznaczone symbolem W, 

2) tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja – 
oznaczone symbolem K, 

3) teren infrastruktury technicznej – elektroener-
getyka – oznaczone symbolem E, 

4) teren infrastruktury technicznej – gazownictwo 
– oznaczony symbolem G, 

5) tereny infrastruktury technicznej – ciepłownic-
two – kotłownie oznaczone symbolem C. 

§ 120. Na terenach oznaczonych symbolami W, 
K, E, G, C ustala siň: 

1) nakaz posiadania na wszystkich działkach bu-
dowlanych i budynkach przyłņcza elektroener-
getycznego umoŐliwiajņcego pobór energii 
elektrycznej w stopniu wystarczajņcym dla ob-
sługi funkcji i sposobu zagospodarowania i za-
budowy działki, 

2) obowiņzkowy dostňp wszystkich terenów z 
dróg publicznych lub dróg wewnňtrznych, 

3) wszystkie budynki zwiņzane z przeznaczeniem 
terenu nie mogņ byń wyŐsze niŐ – 12m, 

4) wszystkie obiekty budowlane i zagospodaro-
wanie terenu naleŐy realizowań zgodnie z wy-
mogami przepisów odrňbnych zwiņzanych z 
ich przeznaczeniem. 

§ 121. Ustala siň nastňpujņce stawki procento-
we słuŐņce naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w zwiņzku z 
uchwaleniem planu: 

1) dla terenu E w wysokoŌci 30%. 

2) dla terenów W, K, G, C ze wzglňdu na przewi-
dywany brak wzrostu wartoŌci nie ustala siň 
stawki procentowej. 

Rozdział 16 
Przeznaczanie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów dróg publicznych  

oznaczonych symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D 

§ 122.1. Tereny oznaczone symbolami KD-G, 
KD-Z, KD-L, KD-D przeznacza siň na realizacjň dróg 
publicznych. 

2. Na terenach oznaczonych symbolami KD-G, 
KD-Z, KD-L, KD-D zakazuje siň wprowadzania 
wszelkich urzņdzeŊ i zabudowy nie zwiņzanej z 
przeznaczeniem terenu za wyjņtkiem: 

1) miejskiej infrastruktury technicznej, 

2) urzņdzeŊ systematycznej regulacji wód oraz 
urzņdzeŊ przeciwpowodziowych, 

3) reklam spełniajņcych wymagania okreŌlone w 
§ 8 z wyłņczeniem terenów KD-G. 

§ 123.1. Na terenach dróg publicznych, ze 
wzglňdu na zasady zagospodarowania ustala siň 
nastňpujņcy podział: 

1) tereny dróg publicznych klasy drogi głównej 
oznaczone symbolem KD-G, 

2) tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej 
oznaczone symbolem KD-Z, 

3) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej 
oznaczone symbolem KD-L, 

4) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdo-
wej oznaczone symbolem KD-D. 

2. Na terenach oznaczonych symbolami KD-G, 
KD-Z, KD-L, KD-D nie wolno dokonywań jakich-
kolwiek podziałów za wyjņtkiem porzņdkujņcych 
stan własnoŌciowy zgodnie z liniami rozgranicza-
jņcymi i wynikajņcymi z przepisów odrňbnych. 

3. Na terenach oznaczonych symbolami KD-G, 
KD-Z, KD-L, KD-D które sņ oznaczone przebiegiem 
ŌcieŐki rowerowej naleŐy lokalizowań ŌcieŐki rowe-
rowe. 

§ 124. Na terenach KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D za-
kazuje siň tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów, za wyjņtkiem 
tymczasowego zagospodarowania w formie tere-
nów zieleni lub jako terenów rolnych, nie wyma-
gajņce zagospodarowania terenu zwiņzanego z 
prowadzeniem jakichkolwiek robót budowlanych. 
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§ 125. Dla terenów oznaczonych symbolem  
KD-G ustala siň nastňpujņce warunki, zasady i 
standardy zagospodarowania terenu: 

1) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
35 m, dopuszcza siň zmiany tej szerokoŌci 
zgodnie z rysunkiem planu, 

2) lokalizacja skrzyŐowaŊ zgodnie z rysunkiem 
planu, 

3) drogi powinny byń wyposaŐone w chodniki lub 
ŌcieŐki pieszo-rowerowe, 

4) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych zjazdów 
do zabudowy, lokalizacja nowych zjazdów na 
istniejņcych odcinkach dróg wymaga uzgod-
nienia z zarzņdcņ drogi, 

5) dopuszcza siň zachowanie i przebudowň istnie-
jņcego parkingu zlokalizowanego w północnej 
czňŌci terenu drogi na odcinku pomiňdzy ulicņ 
ŏytniņ i ulicņ Mazurskņ 

§ 126. Dla terenów oznaczonych symbolem  
KD-Z ustala siň nastňpujņce warunki, zasady i 
standardy zagospodarowania terenu: 

1) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
20 m, dopuszcza siň zmiany tej szerokoŌci 
zgodnie z rysunkiem planu, 

2) szerokoŌń jezdni nie mniejszņ niŐ 7,0 m, do-
puszcza siň mniejszņ szerokoŌń jezdni na wa-
runkach okreŌlonych w przepisach odrňbnych 
lub jeŌli ruch bňdzie jednokierunkowy, 

3) drogi powinny byń wyposaŐone w chodniki lub 
ŌcieŐki pieszo-rowerowe, 

4) dopuszcza siň zachowanie zjazdów do istniejņ-
cej zabudowy, lokalizacja nowych zjazdów 
wymaga uzgodnienia z zarzņdcņ drogi. 

§ 127. Dla terenów oznaczonych symbolem  
KD-L ustala siň nastňpujņce warunki, zasady i 
standardy zagospodarowania terenu: 

1) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
12m, dopuszcza siň zmiany tej szerokoŌci 
zgodnie z rysunkiem planu, 

2) szerokoŌń jezdni nie mniejszņ niŐ 6,5m, do-
puszcza siň mniejszņ szerokoŌń jezdni na wa-
runkach okreŌlonych w przepisach odrňbnych 
lub jeŌli ruch bňdzie jednokierunkowy, 

3) drogi powinny byń wyposaŐone w chodniki lub 
ŌcieŐki pieszo-rowerowe. 

§ 128. Dla terenów oznaczonych symbolami 
KD-D ustala siň nastňpujņce warunki, zasady i 
standardy zagospodarowania terenu: 

1) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
10 m, dopuszcza siň zmiany tej szerokoŌci 
zgodnie z rysunkiem planu, 

2) szerokoŌń jezdni nie mniejszņ niŐ 4,5m, do-
puszcza siň mniejszņ szerokoŌń jezdni na wa-
runkach okreŌlonych w przepisach odrňbnych 
lub jeŌli ruch bňdzie jednokierunkowy, 

3) drogi powinny byń wyposaŐone w chodniki. 

§ 129. Dla terenów KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D nie 
ustala siň stawki procentowej słuŐņcej naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci w zwiņzku z uchwaleniem planu ze 
wzglňdu na przewidywany brak wzrostu wartoŌci. 

Rozdział 17 
Zagospodarowanie i zabudowa terenów dróg  

wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW, 
terenów ciągów pieszo-rowerowych  

oznaczonych symbolem CP, innych dróg  

wewnętrznych realizowanych na terenach 

 funkcjonalnych oraz ścieżek rowerowych  
wyznaczonych na rysunku planu 

§ 130.1. Tereny oznaczone symbolem KDW 
przeznacza siň na realizacjň i utrzymanie dróg 
wewnňtrznych. 

2. Tereny oznaczone symbolem CP przeznacza 
siň na realizacjň i utrzymanie ciņgów pieszo-
rowerowych. 

3. Na terenach oznaczonych symbolami KDW i 
CP zakazuje siň wprowadzania wszelkich urzņ-
dzeŊ, budowli, a takŐe zagospodarowania terenu 
nie zwiņzanego funkcjonalnie z przeznaczeniem 
terenów za wyjņtkiem: 

1) urzņdzeŊ pomocniczych zwiņzanych z prowa-
dzeniem, organizacjņ i obsługņ ruchu drogo-
wego oraz miejsc parkingowych, 

2) miejskiej infrastruktury technicznej, 

3) urzņdzeŊ systematycznej regulacji wód oraz 
urzņdzeŊ przeciwpowodziowych, 

4) reklam spełniajņcych wymagania okreŌlone w 
§ 8. 

§ 131. Dla terenów oznaczonych symbolem 
KDW ustala siň nastňpujņce warunki, zasady i 
standardy zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje siň szerokoŌń terenu w liniach rozgra-
niczajņcych zgodnie z rysunkiem planu, 

2) nakazuje siň szerokoŌń jezdni nie mniejszņ niŐ 
4,5m, dopuszcza siň mniejszņ szerokoŌń jezdni 
na warunkach okreŌlonych w przepisach od-
rňbnych lub jeŌli ruch bňdzie jednokierunkowy, 

3) nakazuje siň oŌwietlenie terenów połoŐonych 
przy terenach zabudowy i przeznaczonych pod 
zabudowň, 

4) jezdnie muszņ spełniań warunki niezbňdne dla 
ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ratowni-
czo-gaŌniczych, na warunkach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych, 
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5) dopuszcza siň drogi bez wyodrňbnienia jezdni i 

chodników. 

§ 132. Dla terenów oznaczonych symbolem CP 
ustala siň nastňpujņce warunki, zasady i standardy 
zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje siň szerokoŌń terenu w liniach rozgra-
niczajņcych zgodnie z rysunkiem planu, 

2) minimalna szerokoŌń pasa dla ruchu pieszych 
nie moŐe byń mniejsza niŐ 1,5 m, 

3) nakazuje siň oŌwietlenie terenów, 

4) jezdnie muszņ spełniań warunki niezbňdne dla 
ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ratowni-
czo-gaŌniczych, na warunkach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych, 

5) ciņgi pieszo-rowerowe realizowane jako cele 
publiczne muszņ zachowań ciņgłoŌń i pozostań 
ogólnodostňpne. 

§ 133. Dla dróg wewnňtrznych realizowanych w 
zaleŐnoŌci od potrzeb na terenach funkcjonalnych 
ustala siň nastňpujņce warunki, zasady i standardy 
zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza siň wydzielanie działek pod drogi 
wewnňtrzne o szerokoŌci nie mniejszej niŐ 5m, 

2) nakazuje siň szerokoŌń jezdni nie mniejszņ niŐ 
4,5m, 

3) jezdnie muszņ spełniań warunki niezbňdne dla 
ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ratowni-
czo-gaŌniczych, na warunkach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych, 

4) dopuszcza siň drogi bez wyodrňbnienia jezdni i 
chodników, 

5) drogi wewnňtrzne realizowane jako cele pu-
bliczne muszņ byń oŌwietlone, zachowań ciņ-
głoŌń i pozostań ogólnodostňpne. 

§ 134. Dla ŌcieŐek rowerowych realizowanych 
zgodnie z rysunkiem planu ustala siň nastňpujņce 
warunki, zasady i standardy zagospodarowania 
terenu: 

1) wytyczony na rysunku planu przebieg ŌcieŐek 
rowerowych jest przebiegiem orientacyjnym i 

dopuszcza siň realizacjň ŌcieŐek wzdłuŐ innej 
krawňdzi drogi, na której wytyczono przebieg 
ŌcieŐki, niŐ wskazano na rysunku planu, 

2) minimalna szerokoŌń ŌcieŐki rowerowej nie 
moŐe byń mniejsza niŐ: 

a)  1,5m - dla ŌcieŐek jednokierunkowych, 

b) 2,0m - dla ŌcieŐek dwukierunkowych, 

3) minimalna szerokoŌń ŌcieŐki rowerowej jeŌli 
jest realizowana jako ciņg pieszo – rowerowy, 
tj. ŌcieŐki rowerowej, z której mogņ korzystań 
równieŐ piesi, nie powinna byń mniejsza niŐ: 

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

b) 3,0m - dla ciņgów, na których ruch rowerów 
jest dwukierunkowy, 

4) nakazuje siň oŌwietlenie ŌcieŐek rowerowych 
na terenie zabudowanym. 

§ 135. Dla terenów KDW i CP nie ustala siň 
stawki procentowej słuŐņcej naliczeniu jednora-
zowej opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nierucho-
moŌci w zwiņzku z uchwaleniem planu ze wzglňdu 
na przewidywany brak wzrostu wartoŌci. 

Dział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 136. Wszystkie inwestycje na terenie objňtym 
ustaleniami planu, które zostały rozpoczňte lub 
zrealizowane przed uchwaleniem niniejszego pla-
nu i obecnie sņ realizowane zgodnie z obowiņzu-
jņcym w momencie ich rozpoczňcia prawem, zo-
stajņ uznane za przyjňte. 

§ 137.1. Wykonanie uchwały powierza siň 
Burmistrzowi Gminy i Miasta ŏuromin. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego i pu-
blikacji na stronie internetowej Gminy i Miasta 
ŏuromin. 

3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

mgr Andrzej Rutowski 
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Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40386 – Poz. 4900 
 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40387 – Poz. 4900 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40388 – Poz. 4900 
 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40389 – Poz. 4900 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40390 – Poz. 4900 
 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40391 – Poz. 4900 
 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40392 – Poz. 4900 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40393 – Poz. 4900 
 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40394 – Poz. 4900 
 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40395 – Poz. 4900 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40396 – Poz. 4900 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40397 – Poz. 4900 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40398 – Poz. 4900 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40399 – Poz. 4900 
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Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40400 – Poz. 4900 
 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 314/XLIII/10 

Rady Miejskiej w ŏurominie 
z dnia 9 lipca 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU  

na podstawie art..20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w ŏurominie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag  

w projekcie planu, wniesionych do projektu planu: 
 

L.p. Oznaczenie nieruchomoŌci, 
której dotyczy uwaga 

(adres, numer ewidencyjny 
działki, arkusz, obrňb) 

Przeznaczenie  
w planie (symbol) 

TreŌń uwagi Rozstrzygniňcie uwagi 
uwaga  

uwzglňdniona 
Uwaga 

 nieuwzglňdniona 

I wyłoŐenie projektu MPZP od 17.04.2009r do 15.05.2009r, dyskusja publiczna 29.04.2009r 
1. Działka nr ewid. 2409/7, 

2409/8, 2410/5, 2410/6 
MN1 Wprowadzenie zapisu do planu 

„zabudowa na działkach budowla-
nych wyznaczonych w północno-
wschodniej czňŌci terenu z obecnych 
działek budowlanych o numerach 
2409/2, 2410/2, 2413/2 moŐe byń 
realizowana poza obszarem działki 
2413/2. Zmiana minimalnej szerokoŌci 
czoła działki. Pozostawienie zapisu 
odnoŌnie rozbiórki budynku usługo-
wego usytuowanego na działkach nr 
ewid 2408/4, 3209. 

 Działki nr ewid 2413/2, 2408/4 i 
3209 nie sņ własnoŌciņ wnio-
skodawcy 

2. Działka nr ewid. 777/2 KDD Brak zgody na przeprowadzenie drogi 
KDD przez działkň nr 777/2 

 Brak drogi na odcinku działki nr 
ewid 777/2 oznacza, Őe ulica 
osiedlowa nie bňdzie miała 
połņczenia z drogņ powiatowņ 
ŏuromin-Olszewo. 

3. Działka nr ewid. 455 MNU1, KDD Niekorzystny podział działki  Nieuzasadniona poniewaŐ 
droga zajmuje niewielkņ czňŌń 
działki. 

4. Działka nr ewid. 526 MNU2, KDD Przesuniňcie drogi KDD poza granice 
działki. 

 Inny przebieg drogi jest niemoŐ-
liwy ze wzglňdu na połņczenie 
ulic. 

5. Działka nr ewid. 2948, 2949 R Zmiana przeznaczenia terenu pod 
zabudowň usługowņ z towarzyszņcņ 
zabudowņ mieszkaniowņ jednoro-
dzinnņ 

 NiezgodnoŌń ze studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta i gminy ŏuromin 

6. Działka nr ewid. 396 KDD Zmiana przebiegu drogi  Inny przebieg drogi jest niemoŐ-
liwy ze wzglňdu na włņczenie do 
ulicy zbiorczej. 

7. Działka nr ewid. 458 RU, R Zmiana przeznaczenia terenu z funkcji 
RU na MNU2 

 NiezgodnoŌń ze studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta i gminy ŏuromin 

8. Działka nr ewid.2604/2, 
2604/10 

P1, MNU2 Brak zgody na lokalizacjň w bezpo-
Ōrednim sņsiedztwie działki terenów 
zabudowy mieszkaniowej MNU2. 
Sugerowana duŐa uciņŐliwoŌń 

 Uwaga nie dotyczy nierucho-
moŌń stanowiņcej własnoŌń 
składajņcego uwagň. Zagospo-
darowanie terenu opisanego w 
uwadze jest zgodne ze studium i 
wnioskiem złoŐonym przez 
właŌciciela nieruchomoŌci. 

9. Działka nr ewid. 812/1 ZP1, MW1 Zmiana przeznaczenia działki z bu-
dowlanej (MW1) na teren zieleni 
parkowej. 

 Uwaga nie dotyczy nierucho-
moŌń stanowiņcej własnoŌń 
składajņcych uwagň. 

10. Działka nr ewid. 539 MNU2, KDD Wniosek o zmianň przebiegu drogi. 
Planowana droga powinna tylko w 
połowie przebiegań przez danņ 
działkň. 

 Inny przebieg drogi jest niemoŐ-
liwy ze wzglňdu na połņczenie z 
ulicņ Nowņ i Brzozowņ. 

11. Działka nr ewid. 854 R Przeznaczenie terenu pod zabudowň 
usługowņ z towarzyszņcņ zabudowņ 
mieszkaniowo-UMN2. 

 Uwaga nie moŐe zostań 
uwzglňdniona ze wzglňdu na 
niezgodnoŌń ze studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta i gminy ŏuromin 
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12. Działka nr ewid. 635, 636 R Wydzielenie co najmniej dwóch 
działek budowlanych na kaŐdej z 
działek. 

 Uwaga nie moŐe zostań 
uwzglňdniona ze wzglňdu na 
niezgodnoŌń ze studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta i gminy ŏuromin 

13. Działka nr ewid. 404 MN3, R Wydzielenie działek budowlanych na 
całej działce. 

 Uwaga nie moŐe zostań 
uwzglňdniona ze wzglňdu na 
niezgodnoŌń ze studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta i gminy ŏuromin 

14. Działka nr ewid. 2113 U1 MoŐliwoŌń lokalizacji obiektu han-
dlowo-usługowego o wysokoŌci 
trzech kondygnacji (do 20m). 
Zmiana przebiegu linii zabudowy na 
tym terenie. 

 Nieuwzglňdniona w czňŌci 
(moŐliwoŌń lokalizacji obiektu 
handlowo-usługowego do 
wysokoŌci 15m) 

15. Działka nr ewid. 538 MNU2, KDD Zmiana przebiegu projektowanej 
drogi 

 Brak dostňpu pozostałych 
działek do drogi publicznej. 

16. Działka nr ewid. 3204/1, 
3205 

UMN1, KDW Informacja mówiņca, Őe wnioskodaw-
ca nie miał wglņdu do planu 

 Uwaga złoŐona po terminie 

17. Działka nr ewid. 3204/1, 
3205 

UMN1, KDW Zmiana przebiegu projektowanej 
drogi 

 Uwaga złoŐona po terminie 

II wyłoŐenie projektu MPZP od 04.09.2009r do 06.10.2009r, dyskusja publiczna 01.10.2009r 
1. Działka nr ewid. 404 MN3, R Zmniejszenie frontu działki budowla-

nej przylegajņcej do drogi publicznej 
min 18m. 
WielkoŌń działki budowlanej nie 
mniejsza niŐ 800m2. 
Minimalna wielkoŌń siedliska na 
terenach rolnych (R) 0,5ha 

 Nieuwzglňdniona: - w projekcie 
planu jest szerokoŌń frontu 
działki min 25m. 
- minimalna wielkoŌń działki na 
której moŐe byń realizowana 
zabudowa zagrodowa to 1ha 

III wyłoŐenie projektu MPZP od 15.04.2010r do 18.05.2010r, dyskusja publiczna 10.05.2010r 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 314/XLIII/10 

Rady Miejskiej w ŏurominie 
z dnia 9 lipca 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy i innej infrastruktury miejskiej oraz zasadach ich finansowania,  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych Rada Miejska w ŏurominie rozstrzyga co nastňpuje: 

 
Lp. Inwestycje z zakresu infrastruktury 

 technicznej 
Sposób realizacji * Zasady finansowania* 

Forma: 

1 - zadania 
krótkookresowe 

2 - zadanie 
wieloletnie 

Odpowiedzialni  
za realizacjň i współpracu-
jņcy: 
1- wójt, burmistrz, prezy-
dent, 

2 - wykonawca, 

3 - pracownik urzňdu 
właŌciwy do spraw infra-
struktury 

4 - inne 

Prognozowane Ŏródła 
finansowania 

1 - dochody własne, 
2 - dotacje, 

3 - kredyty, poŐyczki 
4 - obligacje komunalne, 

5 – inne 

Potencjalny udział innych 
inwestorów w finansowa-
niu zadania 
(% w stosunku do progno-
zowanych nakładów) 
1 - właŌciciele nierucho-
moŌci 
2 - fundacje i organizacje 
wspomagajņce 

3 - inwestorzy zewnňtrzni 
4 - inne 

1. Drogi pu-
bliczne 

Wykup terenów 1,2 1, 3, 4 1, 3, 5 - 

2. Budowa 1,2 1, 2, 3 1, 3, 4, 5 1, 2, 3 

3. Pozostałe Wodociņgi 1,2 1, 2, 3 1, 3, 4, 5 1, 2, 3 

4. Kanalizacja 1,2 1, 2, 3 1, 3, 4, 5 1, 2, 3 

5. Gospodarka odpadami 1,2 1, 2, 3 1, 3, 4, 5 1, 2, 3 

6. Elektroenergetyka 1,2 4 5 1, 4 

7. Gazownictwo 1,2 4 5 1, 4 

 
 
 
 
 


