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UCHWAŁA Nr XLV/186/10 

RADY GMINY RZEWNIE 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) uchwala siň, co nastňpuje: 

§ 1.1. 

1) od gruntów: 

a) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci 
gospodarczej bez, wzglňdu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0, 70zł od 1m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajňtych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 
4.15zł od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajňtych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalnoŌci 
poŐytku publicznego przez organizacje po-
Őytku publicznego - 0,30zł od 1m² po-
wierzchni; 

2) od budynków lub ich czňŌci: 

a) mieszkalnych – 0,63zł od 1m² powierzchni 
uŐytkowej, 

b) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci 
gospodarczej oraz od budynków miesz-

kalnych lub ich czňŌci zajňtych na prowa-
dzenie działalnoŌci gospodarczej – 18.00zł 
od 1m² powierzchni uŐytkowej, 

c) zajňtych na prowadzenie działalnoŌci go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 9,82zł od 1m² 
powierzchni uŐytkowej, 

d) zajňtych na prowadzenie działalnoŌci go-
spodarczej w zakresie udzielania Ōwiad-
czeŊ zdrowotnych - 4,27zł od 1m² po-
wierzchni uŐytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajňtych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalnoŌci 
poŐytku publicznego przez organizacje po-
Őytku publicznego - 5,00zł od 1m² po-
wierzchni uŐytkowej, 

3) od budowli - 2% ich wartoŌci okreŌlonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi Őycie z dniem 1 stycz-
nia 2011r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Rzewnie: 

Sławomir Mróz 
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UCHWAŁA Nr XXXIII/283/10 

RADY GMINY PRAŻMÓW 

z dnia 22 lipca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uwieliny. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 
2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) i na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, 
poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 
1558, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337),  
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w oparciu o uchwałň nr 169/XIX/2009 Rady Gminy 
PraŐmów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie przy-
stņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi 
Uwieliny działka nr ewid. 111/5, po stwierdzeniu, Őe 
niniejszy plan jest zgodny z uchwałņ XXII/174/2004 
Rady Gminy PraŐmów z dnia 27 lipca 2004r. w 
sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy PraŐmów” z póŎn. zmianami, Rada Gminy 
PraŐmów uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia wstępne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czňŌci wsi Uwieliny – 
działka nr ewid. 111/5 na obszarze gminy PraŐmów, 
zwany dalej „planem”, którego granice wyznacza-
jņ: 
1) od północnego-wschodu południowo - zachod-

nia krawňdŎ istniejņcej jezdni drogi wojewódz-
kiej nr 683; 

2) od południa północna granica terenów linii 
PKP; 

3) od południowego- zachodu północno-
wschodnia granica działki nr 111/5; 

4) od północy linia rozgraniczajņca działki nr 111/5. 
§ 2.1. Planem objňto obszar o powierzchni 

23,37ha, którego integralnymi czňŌciami sņ: 
1) czňŌń tekstowa planu stanowiņca treŌń uchwały; 
2) czňŌń graficzna, na którņ składa siň rysunek 

planu w skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 
do uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji i zasad 
finansowania, zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ 
do zadaŊ własnych gminy, stanowiņce załņcznik 
nr 2 do uchwały. 
2. Plan nie zawiera: 

1) załņcznika dotyczņcego rozstrzygniňcia o spo-
sobie rozpatrzenia nieuwzglňdnionych uwag 
wniesionych do wyłoŐonego do publicznego 
wglņdu projektu planu, poniewaŐ nie wniesiono 
Őadnej uwagi do planu w czasie I-go i II-go wy-
łoŐenia planu do publicznego wglņdu. 
§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczajņ-
cych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) parametrów i wskaŎników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu; 

6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

7) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów; 

8) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
2. Plan nie zawiera ustaleŊ dotyczņcych: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów; 

4) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym; wobec braku wystňpowania powyŐ-
szej problematyki w obszarze planu. 
§ 4.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-

sunku planu sņ ustaleniami planu: 
1) oznaczenia liniowe: 

a) granica planu, 
b) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-

znaczeniu i róŐnych zasadach zagospodaro-
wania, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
d) szpalery drzew, 
e) izolacja akustyczna, 
f) ciņg pieszy; 

2) przeznaczenie terenów: 
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, 
b) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług, 
c) U/MN tereny usług i zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, 
d) ZLs – tereny lasów, 
e) ZI – tereny zieleni izolacyjnej, 
f) Ws – tereny wód powierzchniowych Ōródlņ-

dowych (rowy melioracyjne); 
3) komunikacja: 

a) tereny dróg publicznych: KD-Z – droga 
zbiorcza, 

b) tereny dróg niepublicznych: KDW – drogi 
wewnňtrzne. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie-
wymienione powyŐej w ust. 1 majņ charakter in-
formacyjny. 

§ 5.1. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały; 

2) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wynika ina-
czej; 
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3) obszarze planu – naleŐy przez to rozumień 

obszar objňty planem, w granicach przedsta-
wionych na rysunku planu i opisanych w § 1 
ust. 1; 

4) terenie – naleŐy przez to rozumień obszar wy-
znaczony liniami rozgraniczajņcymi, oraz 
okreŌlony symbolem terenu zgodnie z rysun-
kiem planu; 

5) linii rozgraniczajņcej – naleŐy przez to rozu-
mień linie, które wyznaczajņ tereny o róŐnym 
przeznaczeniu oraz (lub) róŐnym sposobie za-
gospodarowania i zabudowy; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, docelowo realizo-
wane na danym terenie poprzez zabudowň i 
zagospodarowanie, które obejmuje minimum 
51% powierzchni tego terenu; 

7) przeznaczeniu dopuszczonym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie inne niŐ podsta-
wowe, które moŐe byń realizowane na danym 
terenie na warunkach okreŌlonych w planie; 

8) usługach – naleŐy przez to rozumień obiekty 
niemieszkalne wolnostojņce lub lokale nie-
mieszkalne wbudowane w inne obiekty, w 
których prowadzona jest działalnoŌń słuŐņca 
zaspokajaniu potrzeb ludnoŌci, niezwiņzana z 
wytwarzaniem dóbr materialnych metodami 
przemysłowymi, z wykluczeniem usług uciņŐ-
liwych i obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaŐy wiňkszej niŐ 400,0m2; 

9) wskaŎniku minimalnej powierzchni biologicz-
nie czynnej - naleŐy przez to rozumień mini-
malnņ powierzchniň biologicznie czynnņ na 
działce, wyraŐonņ w procentach; 

10) wskaŎniku maksymalnej powierzchni zabu-
dowy – naleŐy przez to rozumień procent po-
wierzchniň terenu działki budowlanej, na któ-
rej dopuszczono w planie realizacjň zabudowy 
kubaturowej (budynków); 

11) wskaŎniku maksymalnej intensywnoŌci zabu-
dowy – naleŐy przez to rozumień wartoŌń sto-
sunku maksymalnej sumy powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji naziemnych 
mierzonych w obrysie zewnňtrznym wszyst-
kich budynków zlokalizowanych na danej 
działce lub w jednostce terenowej, do po-
wierzchni danej działki lub terenu; 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone na działce linie 
okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczalnņ odle-
głoŌń zewnňtrznego lica budynku w kondy-
gnacjach nadziemnych i podziemnych (obiek-
tu kubaturowego) od linii rozgraniczajņcych: 
drogi i ciņgu pieszego, granicy działki lub in-
nego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, z 
pominiňciem loggi, balkonów, wykuszy wy-
suniňtych poza obrys budynku oraz elemen-
tów wejŌń budynków (schodów, podestów, 
pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszeŊ) 
pod warunkiem, Őe zostanņ spełnione przepi-
sy odrňbne, obowiņzujņce w danym zakresie; 

13) maksymalnej wysokoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wymiar liczony od poziomu 
terenu do najwyŐej połoŐonej krawňdzi dachu 
(kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dacho-
wych; 

14) obiektach infrastruktury technicznej – naleŐy 
przez to rozumień urzņdzenia i instalacje z za-
kresu inŐynierii miejskiej, dalekosiňŐnego 
transportu energii oraz komunikacji słuŐņce 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊ-
ców oraz celom publicznym; 

15) nawierzchni twardej - naleŐy przez to rozu-
mień odpowiednio zaprojektowanņ i skon-
struowanņ nawierzchnie drogowņ, o wierzch-
niej warstwie najczňŌciej asfaltowej, z kostki 
betonowej lub kamiennej np. granitowej lub 
in.; 

16) noŌniku reklamy - naleŐy przez to rozumień 
urzņdzenie reklamowe w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie ze stałņ lub zmiennņ powierzch-
niņ ekspozycyjnņ: nieoŌwietlonņ, oŌwietlonņ 
lub podŌwietlonņ; przeznaczone do ekspono-
wania reklamy; niebňdņce znakiem w rozu-
mieniu przepisów o znakach i sygnałach dro-
gowych, elementem gminnego systemu in-
formacji przestrzennej lub pojazdem samo-
bieŐnym; 

17) reklamie – naleŐy przez to rozumień przekazy-
wanņ w jakiejkolwiek wizualnej formie i przy 
wykorzystaniu noŌnika reklamy informacjň o 
róŐnego rodzaju towarach i usługach; 

18) szyldzie - naleŐy przez to rozumień zewnňtrzne 
oznaczenie stałego miejsca wykonywania 
przez przedsiňbiorcň działalnoŌci gospodar-
czej, zawierajņce elementy informacji wizual-
nej; 

19) szyldzie reklamowym – naleŐy przez to rozu-
mień rodzaj powiňkszonego szyldu, umiesz-
czanego w sņsiedztwie witryny lub wejŌcia do 
lokalu, miejsca prowadzenia działalnoŌci go-
spodarczej, zawierajņcego grafikň informacyj-
no-reklamowņ, okreŌlajņcņ nazwň i charakter 
prowadzonej działalnoŌci oraz logo firmowe; 

20) bannerze – naleŐy przez to rozumień rodzaj 
reklamy bňdņcej grafikņ na noŌniku tekstyl-
nym lub pcv, rozpiňtej na niezaleŐnej kon-
strukcji z mocowaniem noŌnika po jego 
obrzeŐu. 

2. Pojňcia zamieszczone w niniejszej uchwale, a 
nie zdefiniowane w § 5 ust. 1 naleŐy rozumień 
zgodnie z ogólnie obowiņzujņcymi przepisami. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

§ 6.1. Ustala siň przeznaczenie terenów o róŐ-
nych zasadach zagospodarowania wyznaczonych 
liniami rozgraniczajņcymi i oznaczonych symbolem 
literowym zgodnie z rysunkiem planu: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 
2) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usług; 
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3) U/MN – tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
4) ZLs – tereny lasów; 
5) ZI – tereny zieleni izolacyjnej; 
6) Ws – tereny wód powierzchniowych Ōródlņdo-

wych (rowy melioracyjne); 
7) KD-Z – tereny drogi zbiorczej; 
8) KDW – tereny dróg wewnňtrznych. 

§ 7.1. Ustala siň zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego poprzez: 
1) podział obszaru objňtego planem na tereny, w 

ramach których obowiņzujņ okreŌlone zasady 
zabudowy i zagospodarowania, zawarte w 
ustaleniach szczegółowych; 

2) kształtowanie zabudowy i jej otoczenia, w 
zaleŐnoŌci od terenu i rodzaju zabudowy, przy 
uwzglňdnieniu okreŌlonych w ustaleniach 
ogólnych i szczegółowych wskaŎników: 
a) maksymalnej powierzchni działki, na której 

dopuszczona jest nowa zabudowa, 
b) wskaŎnika minimalnej powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
c) wskaŎnika maksymalnej intensywnoŌci za-

budowy netto, 
d) maksymalnej wysokoŌci zabudowy, 
e) geometrii dachów, 
f) kształtowania linii zabudowy, poprzez wy-

znaczenie na rysunku planu nieprzekra-
czalnych linii zabudowy, 

g) sposobu wykoŊczenia elewacji i dachów, 
h) kształtowania ogrodzeŊ, 
i) zasad lokalizacji noŌników reklamowych i 

reklam; 
3) kształtowanie lokalnej strefy usługowej w 

rejonie zjazdu na osiedle z drogi KD-Z na tere-
nach usług i zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej U/MN; 

4) kształtowanie terenów zieleni izolacyjnej z 
wałem lub innņ izolacjņ akustycznņ (na terenie 
ZI), chroniņcymi przed hałasem i innymi uciņŐ-
liwoŌciami, zwiņzanymi z ruchem pociņgów 
po terenach PKP; 

5) dopuszczenie realizacji wszelkich obiektów 
infrastruktury technicznej, niezbňdnych dla 
realizacji planowanych: zabudowy i zagospo-
darowania terenu w obszarze planu; 

6) dopuszczenie realizacji rowu melioracyjnego 
wzdłuŐ drogi KDW1 (oznaczonego 1Ws, 2Ws, 
3Ws), połņczonego z istniejņcym rowem me-
lioracyjnym po zachodniej stronie obszaru 
planu - w zwiņzku z koniecznoŌciņ odprowa-
dzania wód opadowych z obszaru planu; 

7) nakaz realizacji dróg wewnňtrznych wyzna-
czonych na rysunku planu (KDW) w liniach 
rozgraniczajņcych zgodnych z ustaleniami 
planu; 

8) dopuszczenie realizacji dróg wewnňtrznych 
nieoznaczonych na rysunku planu, pod wa-

runkiem stosowania parametrów tych dróg 
ustalonych w § 10 ust. 1 pkt 4-5; 

9) przeznaczenie na cele publiczne pasa wzdłuŐ 
drogi KD-Z, niezbňdnego na jej poszerzenie do 
zgodnej z przepisami szerokoŌci; 

10) zakaz umieszczania wolnostojņcych noŌników 
reklamowych i reklam powyŐej 1m2 na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej MN w granicach obszaru objňtego planem 
miejscowym; 

11) dopuszczenie lokalizowania wolnostojņcych 
noŌników reklamowych i reklam na terenach: 
U/MN i MN/U, równieŐ na budynkach, pod 
warunkiem, Őe powierzchnia jednej reklamy 
wraz z jej ramņ nie przekroczy 3m² a wysokoŌń 
6m; 

12) dopuszczenie sytuowania reklam i noŌników 
reklamowych nieokreŌlonych w powyŐszych 
przepisach pod warunkami: 
a) uzgodnienia z gminņ lokalizacji i formy w 

przypadku powierzchni reklamy wiňkszej 
niŐ 1,0m², 

b) nie lokalizowania reklam i noŌników re-
klamowych w sposób utrudniajņcy ruch 
kołowy lub pieszy, 

c) nie lokalizowania reklam i noŌników re-
klamowych w miejscach zastrzeŐonych dla 
znaków drogowych lub w sposób utrudnia-
jņcy odczytywanie tych znaków, 

d) uzyskania stosownej zgody na reklamň 
wydanej przez zarzņdzajņcego drogņ – w 
przypadku pasa ulicznego - lub wydanej 
przez właŌciciela bņdŎ zarzņdzajņcego – w 
stosunku do pozostałych terenów, 

e) nie lokalizowania reklam i noŌników re-
klamowych na drzewach, elementach ma-
łej architektury, budowlach i urzņdzeniach 
technicznych; 

13) zakaz wprowadzania na obszarze planu obiek-
tów wieŐowych. 

§ 8.1. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
1) W celu wzbogacenia Ōrodowiska przyrodnicze-

go obszaru planu, który nie jest objňty Őadnymi 
formami ochrony przyrody, ustala siň obowiņ-
zek dla inwestorów posadzenia co najmniej 
trzech drzew gatunku ozdobnego na jednej 
działce lub w pasie drogowym przylegajņcym 
do działki; 

2) Ustalenia wynikajņce z ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 
a) nakaz ograniczenia oddziaływania na Ōro-

dowisko inwestycji do terenu działki budow-
lanej lub zespołu działek, na których jest wy-
twarzane (dotyczy emisji substancji i energii, 
w szczególnoŌci wytwarzania hałasu, wibra-
cji, promieniowania, zanieczyszczania po-
wietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych), 
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b) zakaz lokalizowania w obszarze planu przed-
siňwziňń mogņcych znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko, dla których raport o oddziały-
waniu przedsiňwziňcia na Ōrodowisko jest 
wymagany oraz dla których obowiņzek spo-
rzņdzenia raportu o oddziaływaniu przed-
siňwziňcia na Ōrodowisko moŐe byń wyma-
gany, zgodnie z przepisami szczególnymi, za 
wyjņtkiem: 
- dróg publicznych i zwiņzanych z nimi 

urzņdzeŊ, 
- obiektów infrastruktury technicznej, 

c) zakaz składowania wszelkich odpadów nie-
bezpiecznych na całym obszarze objňtym 
planem; 

3) Ustalenia w zakresie ochrony stosunków wod-
nych: 
a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

Ōcieków do wód powierzchniowych i do 
ziemi, 

b) zakaz odprowadzania oczyszczonych i nie-
oczyszczonych Ōcieków do wód podziem-
nych i powierzchniowych (stawów, oczek 
wodnych i zbiorników bezodpływowych), 

c) zakaz zmian stosunków wodnych pogar-
szajņcych warunki siedliskowe lasów, za-
nieczyszczenia terenów leŌnych, 

d) nakaz realizacji nowego zagospodarowania 
na działkach w sposób zabezpieczajņcy sņ-
siednie tereny przed spływem wód opado-
wych; 

4) Ustalenia w zakresie ochrony urzņdzeŊ wod-
nych: 
a) przed przystņpieniem do inwestowania na-

kazuje siň przystosowań teren do celów bu-
dowlanych poprzez kompleksowņ przebu-
dowň bņdŎ likwidacjň systemu melioracyj-
nego, 

b) dopuszcza siň likwidacjň istniejņcego rowu 
melioracyjnego i zastņpienie go wyznaczo-
nym nowym na terenach 1Ws, 2Ws, 3Ws, z 
warunkiem dokonania szczegółowych usta-
leŊ dotyczņcych tych urzņdzeŊ w projekcie 
budowlanym i operacie wodno-prawnym, 

c) zakaz odprowadzania do rowów Ōcieków za 
wyjņtkiem podczyszczonych wód opado-
wych, 

d) nakaz poprzedzenia wszelkich inwestycji na 
terenie objňtym planem uzgodnieniem z 
właŌciwym zarzņdcņ melioracji i urzņdzeŊ 
wodnych; 

5) W zakresie ochrony warunków gruntowych i 
ochrony powierzchni ziemi: 
a) zakaz składowania w obszarze planu odpa-

dów oraz gruntów zawierajņcych odpady – 
w tym gruz, 

b) nakaz ochrony wierzchniej warstwy gleby, 
przy wydobyciu gruntu, poprzez zabezpie-
czenie i oddzielenie jej od pozostałych 
warstw, 

c) dopuszczenie zagospodarowania gruntu z 
wykopu w granicach działki pod warunkiem 
spełnienia ochrony wierzchniej warstwy 
gleby; 

6) Zakwalifikowanie poszczególnych terenów do 
grup, dla których w przepisach odrňbnych 
obowiņzujņ dopuszczalne poziomy hałasu: 
a) wszystkie tereny oznaczone symbolami MN 

do terenów zabudowy mieszkaniowej, 
b) wszystkie tereny oznaczone symbolami 

MN/U/ i U/MN do terenów zabudowy usłu-
gowej. 

§ 9.1. Ustala siň parametry i wskaŎniki kształto-
wania zabudowy oraz zasady zagospodarowania 
terenu: 
1) minimalna powierzchnia działki, na której do-

puszczona jest nowa zabudowa zgodnie z § 12 
ust. 1; 

2) wskaŎnik minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
uchwały; 

3) wskaŎnik maksymalnej intensywnoŌci zabudo-
wy: wg ustaleŊ szczegółowych dla poszczegól-
nych terenów; 

4) maksymalna wysokoŌń zabudowy: wg ustaleŊ 
szczegółowych dla poszczególnych terenów; 

5) geometria dachów: dachy wysokie dwu- lub 
wielospadowe: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej o spadkach od 

25° do 45° w stosunku do poziomu, przy 
czym dla głównych połaci nakaz jednako-
wych spadków, 

b) dla garaŐy i budynków gospodarczych wol-
nostojņcych spadki minimalne 20° w stosun-
ku do poziomu; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 
a) 12,0m od granicy lasu, 
b) 8,0m od linii rozgraniczajņcych drogi zbior-

czej KD-Z, 
c) 5,0m od linii rozgraniczajņcych dróg we-

wnňtrznych, 
d) 6,0m od rowów, 
e) 6,0m od osi linii elektroenergetycznej 15KV; 

7) sposób wykoŊczenia elewacji i dachów: 
a) elewacje wykoŊczone tynkiem, drewnem, 

ceramikņ; zakaz stosowania na elewacji pa-
neli z tworzyw sztucznych i blach, 

b) kolorystyka wystroju zewnňtrznego obiek-
tów z dominacjņ kolorów pastelowych; zakaz 
stosowania na elewacjach i dachach kolo-
rów jaskrawych, 

c) dachy kryte dachówkņ ceramicznņ lub mate-
riałem dachówkopodobnym w odcieniach 
kolorystycznych dachówki ceramicznej (np. 
róŐne odcienie brņzu, szary); 

8) stosowanie ogrodzeŊ pod nastňpujņcymi wa-
runkami: 
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a) wprowadzenie ogrodzeŊ aŐurowych o prze-
Ōwicie minimum 40% na całej powierzchni, 
do 1,7m wysokoŌci, 

b) na całym obszarze obowiņzywania planu za-
kaz stosowania ogrodzeŊ z prefabrykowa-
nych elementów betonowych, 

c) dopuszcza siň podmurówkň ogrodzenia nie-
przewyŐszajņcņ poziomu terenu lub wyŐszņ, 
ale z przepustami w poziomie terenu zapew-
niajņcymi moŐliwoŌń migracji drobnych 
przedstawicieli fauny, 

d) zakaz wjazdu na działki budowlane z drogi 
publicznej KD-Z, z wyjņtkiem terenów U/MN, 
gdzie postuluje siň wydzielenie od strony 
ulicy zbiorczej pasa o szerokoŌci 8m drogi 
serwisowej równoległej do jezdni ulicy KD-Z, 

e) bramy i furtki w ogrodzeniach nie mogņ 
otwierań siň na zewnņtrz działki; dopuszcza 
siň ich miejscowe wycofanie w celu ominiň-
cia przeszkód typu: drzewo, urzņdzenia in-
frastruktury technicznej, i w miejscu sytu-
owania bram wjazdowych, 

f) linia ogrodzeŊ winna przebiegań w odległo-
Ōci minimum 0,5m od gazociņgu, 

g) linia ogrodzeŊ winna przebiegań w odległo-
Ōci minimum 1,5m od górnej krawňdzi ro-
wów melioracyjnych, 

h) dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-
zowe powinny byń lokalizowane w linii 
ogrodzenia, w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarzņdcņ sieci. 

§ 10.1. Ustala siň zasady rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 
1) dla terenów usług i zabudowy mieszkaniowej 

U/MN przylegajņcych do drogi zbiorczej KD-Z 
ustala siň obsługň komunikacyjnņ poprzez 
zjazdy z drogi zbiorczej KD-Z na tereny tej za-
budowy, zgodnie z ustaleniami § 18 ust. 5; 

2) zakaz wprowadzania zjazdów oraz skrzyŐowaŊ 
innych, niŐ oznaczone na rysunku planu; 

3) dla odcinków dróg wewnňtrznych, które nie 
posiadajņ moŐliwoŌci pełnego przejazdu usta-
la siň wymóg realizacji placów manewrowych 
do zawracania o wymiarach uwzglňdniajņcych 
minimalny promieŊ skrňtu pojazdu kołowego 
(6,0m) oraz umoŐliwiajņcych dostňp pojazdom 
ratownictwa do wszystkich obsługiwanych 
przez nie działek budowlanych; 

4) ustala siň wydzielenie dróg wewnňtrznych 
KDW i KDW1 (niepublicznych), zgodnie z ry-
sunkiem planu tworzņcych układ podstawowy 
osiedla - o szerokoŌci w liniach rozgraniczajņ-
cych 12,0m; 

5) dopuszcza siň wydzielenie wewnņtrz kwarta-
łów dodatkowych dróg wewnňtrznych (KDW) 
obsługujņcych działki budowlane - o szeroko-
Ōci 6,0m, zakoŊczonych placami manewro-
wymi o parametrach zgodnych z § 10 ust. 1 
pkt 3; 

6) drogi wewnňtrzne muszņ mień połņczenie z 
drogami publicznymi; 

7) nakazuje siň wyposaŐenie układu drogowego 
w nawierzchnie twarde; 

8) dla wszystkich terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami MN, MN/U, U/MN 
ustala siň wymóg spełnienia na kaŐdej działce 
budowlanej wskaŎników parkingowych okre-
Ōlonych poniŐej: 
- minimum 2 miejsca postojowe/1 mieszka-

nie o wielkoŌci ponad 60,0m2 w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- minimum 30 miejsc postojowych/ 
1000,0m2 powierzchni uŐytkowej dla biur i 
administracji, 

- 20 - 40 miejsc postojowych/1000,0m2 po-
wierzchni uŐytkowej dla handlu i usług, 

- minimum 20 miejsc postojowych/ 
1000,0m2 powierzchni uŐytkowej dla obiek-
tów oŌwiaty (szkół, przedszkoli), 

- minimum 25 miejsc postojowych na 100 
uŐytkowników terenów sportu i rekreacji, 
nie mniej niŐ 3 miejsca; 

9) nakazuje siň realizacjň potrzeb parkingowych 
dla istniejņcych i projektowanych inwestycji 
na terenie własnej działki budowlanej w licz-
bie wynikajņcej z ustalonych w niniejszej 
uchwale wskaŎników; 

10) dopuszcza siň realizacjň miejsc parkingowych 
w liniach rozgraniczajņcych dróg w formie za-
tok i pasów postojowych, o ile szerokoŌń pasa 
drogowego na to pozwala; 

11) nakazuje siň wyposaŐenie dróg w chodniki i 
przejŌcia dla pieszych. 

2. Ustala siň jako obowiņzujņce klasy, przebieg i 
szerokoŌci dróg w liniach rozgraniczajņcych zgod-
nie z poniŐszņ tabelņ: 

 
Symbol Nazwa przeznaczenie  

(klasa drogi) 
przekrój szerokoŌń w liniach  

rozgraniczajņcych (m) 
1KD-Z droga  

wojewódzka 
nr 683 

Droga zbiorcza 1 jezdnia x 2 pasy ruchu w granicach planu znajduje siň 
czňŌń planowanej drogi KD-Z 
zgodnie z rysunkiem planu 

KDW ul. bez nazwy ozna-
czone na rysunku 
planu 

drogi wewnňtrzne układu 
podstawowego osiedla 

1 jezdnia x 2 pasy ruchu, 
postulat obsadzenia ulic 
drzewami ozdobnymi 

12,0m 
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§ 11.1. Ustala siň ogólne zasady obsługi w za-
kresie infrastruktury technicznej: 
1) sieci infrastruktury technicznej powinny byń 

prowadzone w liniach rozgraniczajņcych dróg 
publicznych i dróg wewnňtrznych; 

2) w przypadku braku moŐliwoŌci prowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej przez tereny 
dróg publicznych i wewnňtrznych, dopuszcza 
siň prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
przez tereny przeznaczone na inne cele, na wa-
runkach okreŌlonych przepisami odrňbnymi; 

3) w zakresie zaopatrzenia w wodň: 
a) nakaz podłņczenia do gminnej sieci wodo-

ciņgowej wszystkich działek budowlanych i 
budynków oraz załoŐenie przyłņcza wodo-
ciņgowego umoŐliwiajņcego pobór wody 
zgodny z potrzebami, 

b) rozbudowa gminnej sieci wodociņgowej 
oraz utrzymanie wodociņgów w drodze wo-
jewódzkiej nr 684, 

c) nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wodň na 
cele przeciwpoŐarowe, z uwzglňdnieniem 
rozmieszczenia w sieci dróg hydrantów nad-
ziemnych zgodnie z przepisami odrňbnymi 
obowiņzujņcymi w tym zakresie, 

d) ustala siň poprzedzenie realizacji nowej za-
budowy podłņczeniem działki do sieci wo-
dociņgowej; 

4) w zakresie gospodarki Ōciekowej : 
a) docelowe wyposaŐenie terenu w kanalizacjň, 
b) nakaz docelowego podłņczenia wszystkich 

budynków oraz działek budowlanych do 
gminnej sieci kanalizacyjnej oraz załoŐenia 
przyłņcza kanalizacyjnego umoŐliwiajņcego 
odprowadzenie Ōcieków sanitarnych w stop-
niu wystarczajņcym dla obsługi działki, jej 
zabudowy i zagospodarowania, zgodnych z 
przeznaczeniem, 

c) nakaz docelowego odprowadzania Ōcieków 
do gminnej oczyszczalni, 

d) wszystkie siedliska oraz działki budowlane 
nakazuje siň do czasu wprowadzenia kanali-
zacji zaopatrzyń w szczelne zbiorniki lub hy-
drobotaniczne oczyszczalnie Ōcieków (cało-
roczne oczyszczanie glebowo - korzeniowe) 
pod warunkiem wystňpowania odpowied-
nich warunków gruntowo - wodnych dla 
wymienionego typu oczyszczalni, moŐliwo-
Ōci odprowadzenia w ten sposób Ōcieków 
bytowych w stopniu wystarczajņcym dla ob-
sługi działki, jej zabudowy i zagospodaro-
wania, zgodnych z przeznaczeniem, 

e) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
Ōcieków bytowych do gruntu, rowów melio-
racyjnych oraz do wód powierzchniowych; 

5) odprowadzenie wód opadowych: 
a) z działek budowlanych mieszkaniowych do 

gruntu w granicach działki, 
b) z terenów dróg publicznych do gruntu i ro-

wów melioracyjnych, pod warunkiem pod-

czyszczenia Ōcieków przy pomocy urzņdzeŊ 
osadnikowych z ewentualnych substancji ak-
tywnych lub szkodliwych – zgodnie z obo-
wiņzujņcymi przepisami, 

c) z powierzchni utwardzonych na terenach 
U/MN i MN/U - po podczyszczeniu do rowów 
melioracyjnych; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ: 
a) nakaz podłņczenia wszystkich działek bu-

dowlanych i budynków do sieci elektroener-
getycznej i posiadania przyłņcza elektro-
energetycznego umoŐliwiajņcego pobór 
energii elektrycznej w stopniu wystarczajņ-
cym dla obsługi działki, jej zabudowy i zago-
spodarowania zgodnych z przeznaczeniem, 

b) zasilanie w energiň elektrycznņ z istniejņcych 
lub projektowanych linii elektroenergetycz-
nych napowietrznych lub kablowych 15/0,4 
kV, 

c) zasilanie w energiň elektroenergetycznņ no-
wych budynków i budowli po zrealizowaniu 
odpowiedniej infrastruktury energetycznej 
wykonanej w oparciu o warunki przyłņcze-
nia, 

d) realizacja sieci elektroenergetycznej szcze-
gólnie Ōredniego i niskiego napiňcia w miarň 
moŐliwoŌci jako kablowej, 

e) dopuszcza siň realizacjň dodatkowych stacji 
transformatorowych słupowych w miejscu 
przebiegu linii napowietrznych SN i stacji 
wnňtrzowych w miarň potrzeb na wszystkich 
terenach wydzielonych liniami rozgranicza-
jņcymi, 

f) ustala siň docelowe skablowanie istniejņcej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 
przebiegajņcej równolegle do linii PKP w po-
łudniowej czňŌci planu; do czasu skablowa-
nia linii ustala siň odsuniňcie zabudowy 
mieszkaniowej i innej od tej linii wynoszņce 
po 6,0m w kaŐdņ stronň od osi linii napo-
wietrznej, 

g) dopuszcza siň zbliŐenie obiektów budowla-
nych do napowietrznej linii Ōredniego napiň-
cia pod warunkiem uzyskania zgody właŌci-
wego Zakładu Energetycznego w oparciu o 
przepisy odrňbne; 

7) w zakresie zaopatrzenia w energiň cieplnņ i gaz: 
a) ustala siň, Őe wszystkie budynki muszņ po-

siadań indywidualne Ŏródła dostarczania 
ciepła w stopniu wystarczajņcym dla prawi-
dłowego uŐytkowania zgodnego z ich prze-
znaczeniem, z zaleceniem wykorzystania 
energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiar-
kowego lub odnawialnych Ŏródeł energii, 

b) zakazuje siň stosowania kominków jako sta-
łego i jedynego Ŏródła ciepła, 

c) ustala siň docelowe wyposaŐenie terenu w 
rozbiorczņ sień gazowņ Ōredniego ciŌnienia, 

d) ustala siň budowň sieci gazowej w ramach 
istniejņcych i projektowanych linii rozgrani-
czajņcych dróg, w przypadku braku moŐli-
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woŌci poprowadzenia gazociņgu w liniach 
rozgraniczajņcych drogi nakazuje siň realiza-
cjň sieci na terenach prywatnych działek, 

e) ustala siň lokalizacjň gazociņgów w wolnej 
czňŌci pasa drogowego w uzgodnieniu z za-
rzņdcņ sieci oraz terenu, na którym gazociņg 
bňdzie zlokalizowany; 

8) w zakresie telekomunikacji : 
a) nakazuje siň doprowadzenie do pełnego po-

krycia zapotrzebowania na łņcza telefoniczne 
w oparciu o operatorów działajņcych na tym 
terenie, 

b) ustala siň kablowe rozprowadzenie linii abo-
nentów; 

9) w zakresie gospodarki odpadami : 
a) nakaz zapewnienia miejsc gromadzenia, se-

gregowania i odbioru odpadów z obszaru 
planu w lokalizacjach właŌciwych dla terenu 
gminy PraŐmów, 

b) nakaz zapewnienia miejsc lub sposobów 
odbioru od mieszkaŊców odpadów niebez-
piecznych, do czasu realizacji miejsca odbio-
ru tych odpadów na terenie gminnej oczysz-
czalni Ōcieków, 

c) na działkach budowlanych naleŐy przewi-
dzień miejsca na pojemniki słuŐņce do cza-
sowego gromadzenia odpadów stałych z 
uwzglňdnieniem ich segregacji. 

§ 12.1. Ustala siň szczegółowe zasady podziału 
nieruchomoŌci: 
1) dokonywany podział nieruchomoŌci musi za-

pewniń zagospodarowanie kaŐdej działki zgod-
nie z planem i obowiņzujņcymi przepisami od-
rňbnymi; 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 
działek budowlanych: 
a) 1000m² na terenach zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej wolnostojņcej oznaczo-
nej symbolem MN, na terenach usług i za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych U/MN i na terenach MN/U, z 
wyjņtkiem działek, w skład których bňdņ 
wchodziń tereny leŌne bez prawa zabudowy, 
dla których minimalna powierzchnia 1800m², 

b) 700m² na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN 
dla działek pod zabudowň bliŎniaczņ, pod 
warunkiem, Őe wydzielenie dotyczy mini-
mum 2 działek przylegajņcych do siebie w 
ramach ciņgu działek, 

c) wskazuje siň na zasadnoŌń zagospodarowa-
nia terenu MN/U i ZLs (zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usług oraz terenów 
leŌnych) w całoŌci, zwłaszcza w przypadku 
przeznaczenia go na cele oŌwiaty, kultury i 
sportu z dopuszczonņ zabudowņ mieszka-
niowņ; dopuszcza siň równieŐ podział tego 
terenu na mniejsze działki o minimalnej po-
wierzchni 1800m² z przeznaczeniem na po-
dobne jak w/w funkcje; 

3) nakaz zachowania minimalnej szerokoŌci dzia-
łek, dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN: 
-  18,0m dla działek o minimalnej powierzchni 

1000m² i 1800m², 
- 14,0m dla działek z zabudowa mieszkaniowņ 

bliŎniaczņ o minimalnej powierzchni 700m²; 
4) minimalny kņt nachylenia granic nowoprojek-

towanych działek w stosunku do pasa drogo-
wego wynoszņcy: 75°, a optymalny: 90°; 

5) dla działek z dopuszczonņ zabudowņ, przy po-
dziale działki, nakazuje siň zapewniń dostňp z 
dróg publicznych lub skomunikowanych z nimi 
dróg wewnňtrznych, pozostałe przypadki zgod-
nie z przepisami odrňbnymi; 

6) dopuszcza siň wydzielanie działek o powierzch-
ni mniejszej niŐ okreŌlone w ust. 1 pkt 2 wyłņcz-
nie: 
- na powiňkszenie sņsiedniej nieruchomoŌci 

pod warunkiem, Őe działka, z której wydzie-
lamy teren zachowa powierzchniň nie mniej-
szņ niŐ okreŌlona w ust. 1 pkt 2, 

- dla lokalizacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg. 

§ 13.1. Ustala siň szczególne warunki zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytko-
waniu: 
1) zakaz podziałów terenów niezgodnie z planem 

miejscowym; 
2) zakaz zabudowy na terenach: ZLs i ZI. 

§ 14.1. Ustala siň sposoby i terminy tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytkowania 
terenów poprzez: 
1) zakaz tymczasowego zagospodarowywania 

obiektami kubaturowymi terenów przeznaczo-
nych na komunikacjň naleŐņcņ do układu pod-
stawowego osiedla; 

2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania i uŐytkowania terenów w tym równieŐ 
lokalizowania tymczasowych obiektów usługo-
wo-handlowych z wyjņtkiem: 
a) obiektów tymczasowych realizowanych dla 

potrzeb prowadzenia budowy w obrňbie 
działki budowlanej, na której realizowana 
jest inwestycja docelowa w czasie realizacji 
pozwolenia na budowň; 

3) dopuszczenie czasowego zagospodarowania 
zieleniņ (trawnikami i krzewami) terenów nieza-
budowanych – do czasu realizacji zgodnych z 
planem. 
§ 15.1. Dla terenów, w stosunku do których na-

stņpi w wyniku uchwalenia planu wzrost ich war-
toŌci ustala siň stawkň procentowņ, słuŐņcņ nali-
czeniu opłaty zwiņzanej z tym wzrostem: 
1) dla terenów usług i zabudowy mieszkaniowej 

U/MN: 5%; 
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej MN: 5%; 
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3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usług MN/U: 5%; 
4) dla terenów lasów bez prawa zabudowy: 0,01%; 
5) dla terenów zieleni izolacyjnej ZI oraz komuni-

kacji KDW, KDW1 i KD-Z: 0,01%. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

§ 16. Ustalenia szczegółowe dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN, 6MN: 

 
Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojņcej, 
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliŎniaczej; 
2) dopuszczone: 
a) usługi nieuciņŐliwe wbudowane w budynki mieszkaniowe jednorodzinne lub inne 
budynki wolnostojņce na działce na powierzchni nie wiňkszej niŐ 30% całkowitej po-
wierzchni zabudowy, 
b) drogi wewnňtrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy. 

2. Warunki zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia i szerokoŌń działki budowlanej:  
a) 1000m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojņcej o minimalnej 
szerokoŌci 18,0m, 
b) 700m² dla zabudowy mieszkaniowej bliŎniaczej (pod jeden segment) o minimalnej 
szerokoŌci 14,0m; 
2) wskaŎnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 60%, 
3) wskaŎnik maksymalnej powierzchni zabudowy: 30%; 
4) wskaŎnik maksymalnej intensywnoŌci zabudowy: 0,6; 
5) maksymalna wysokoŌń zabudowy: 
a) zabudowy mieszkaniowej: 12,0m od poziomu terenu do najwyŐszego punktu dachu 
(bez komina, anten itp. elementów), tj. jedna kondygnacja naziemna plus jedna w pod-
daszu uŐytkowym, 
b) zabudowy garaŐowej: 6,0m od poziomu terenu do najwyŐszego punktu dachu, 
c) zabudowy gospodarczej: 6,0m od poziomu terenu do najwyŐszego punktu dachu; 
6) kształtowanie dachów zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 i 7; 
7) materiały wykoŊczenia zewnňtrznego obiektów zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 7; 
8) na jednej działce budowlanej moŐliwoŌń realizacji jednego budynku mieszkalnego 
(ewentualnie segmentu budynku w zabudowie bliŎniaczej) oraz jednego budynku gara-
Őowego maksymalnie na 2 samochody i jednego budynku gospodarczego; 
9) zasady kształtowania ogrodzeŊ zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 8; 
10) zasady sytuowania reklam i noŌników reklamowych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 10-12. 

3. Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w uŐytkowaniu 

1) ograniczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w pasie po 6,0m po obydwu stro-
nach linii elektroenergetycznej; przybliŐenie zabudowy do linii zgodnie z ustaleniami § 11 
ust. 6 pkt g. 

4. Zasady obsługi terenu 
w infrastrukturň tech-
nicznņ 

1) zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 – 9 uchwały. 

5. Zasady obsługi terenu 
komunikacyjne 

1) zjazdy na teren:  
a) z drogi KD-Z (droga wojewódzka nr 683) poprzez drogi wewnňtrzne, 
b) parkowanie w granicach własnych działek według wskaŎników podanych 
w § 10 ust. 1 pkt 8 uchwały. 

6. Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 14 ust. 1 uchwały. 

7. Stawki procentowe od 
wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci 

1) zgodnie z § 15 ust. 1 uchwały. 

 
§ 17. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U: 

 
Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojņcej, 
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliŎniaczej, 
c) tereny usług nieuciņŐliwych; 
2) dopuszczone: 
a) usługi nieuciņŐliwe wolnostojņce na działce na powierzchni nie wiňkszej niŐ 50% mak-
symalnej całkowitej powierzchni zabudowy lub wbudowane w budynki mieszkaniowe 
jednorodzinne lub inne budynki, 
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b) zabudowa mieszkaniowa wyczerpujņca 100% maksymalnej powierzchni zabudowy 
działki, 
c) drogi wewnňtrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy. 

2. Warunki zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia i szerokoŌń działki budowlanej:  
a) 1800m² dla pojedynczej działki o minimalnej szerokoŌci 18,0m, 
b) preferencja zagospodarowania terenu MN/U w całoŌci jako jednej działki z usługami o 
profilu sportowym, rekreacyjnym, oŌwiatowym, gastronomicznym itp., z dopuszczeniem 
mieszkaŊ właŌcicieli; 
2) wskaŎnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 60%, 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%; 
4) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy netto: 0,6; 
5) maksymalna wysokoŌń zabudowy: 
a) zabudowy mieszkaniowej i usługowej: 12,0m od poziomu terenu do najwyŐszego 
punktu dachu (bez komina, anten itp. elementów), tj. dla MN jedna kondygnacja naziem-
na plus jedna w poddaszu uŐytkowym, dla usług U 2 kondygnacje naziemne plus jedna 
w uŐytkowym poddaszu. 
b) zabudowy garaŐowej: 6,0m od poziomu terenu do najwyŐszego punktu dachu, 
c) zabudowy gospodarczej: 6,0m od poziomu terenu do najwyŐszego punktu dachu; 
6) kształtowanie dachów zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 i 7; 
7) materiały wykoŊczenia zewnňtrznego obiektów zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 7; 
8) zasady kształtowania ogrodzeŊ zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 8; 
9) zasady sytuowania reklam i noŌników reklamowych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 10-12. 

3. Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia 
w uŐytkowaniu 

1) dopuszcza siň wydzielenie działek zawierajņcych teren lub czňŌń terenu MN/U oraz 
teren lub czeŌń terenu ZLs, pod warunkiem minimalnej powierzchni działki 1800 m². 

4. Zasady obsługi terenu 
w infrastrukturň tech-
nicznņ 

1) zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 - 9 uchwały. 

5. Zasady obsługi terenu 
komunikacyjne 

1) zjazdy na teren:  
a) z drogi wewnňtrznej osiedla (KDW), połņczonej z drogņ zbiorczņ oznaczonņ symbolem 
KD-Z na rysunku planu, 
b) parkowanie w granicach własnych działek według wskaŎników podanych w § 13 ust. 1 
pkt 5 uchwały, 
c) nakaz obliczania miejsc parkingowych wg zróŐnicowanych wskaŎników innych dla 
usług i innych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8 
uchwały. 

6. Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 14 ust. 1 uchwały. 

7. Stawki procentowe od 
wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci 

1) zgodnie z § 15 ust. 1 uchwały. 

 
§ 18. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U/MN: 

 
Ustalenie planu Zakres ustalenia 
1. Przeznaczenie 1) podstawowe:  

a) usługi nieuciņŐliwe, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
2) dopuszczone: 
a)drogi wewnňtrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy. 

2. Warunki zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
a) dla zabudowy usługowej 1000m2;  
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojņcej 1000m2;  
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliŎniaczej 700m2;  
2) wskaŎnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 50%; 
3) wskaŎnik maksymalnej powierzchni zabudowy: 40%; 
4) wskaŎnik maksymalnej intensywnoŌci zabudowy: 1; 
5) maksymalna wysokoŌń zabudowy: 
a) 13,0m od poziomu terenu do najwyŐszego punktu dachu (bez komina, anten itp. ele-
mentów); 
6) kształtowanie dachów zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 i 7; 
7) materiały wykoŊczenia zewnňtrznego obiektów zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 7; 
8) zasady kształtowania ogrodzeŊ zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 8; 
9) zasady sytuowania reklam i noŌników reklamowych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 10-12. 
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3. Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
uŐytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania usług, które mogņ powodowań zanieczyszczenia gleby (np. sma-
rami) takich, jak: warsztaty samochodowe, składy Ōrodków chemicznych itp.;  
2) ustala siň obowiņzek stosowania tradycyjnych form architektonicznych zabudowy z 
wysokim dachem; 
3) nakaz zagospodarowania terenów przeznaczonych pod powierzchnie parkingowe przy 
wykorzystaniu nawierzchni przepuszczalnych z udziałem roŌlinnoŌci okrywowej; 
4) zakazuje siň lokalizowania stacji paliw; 

4. Zasady obsługi terenu 
w infrastrukturň tech-
nicznņ 

1) zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 - 9 niniejszej uchwały. 

5. Zasady obsługi terenu 
komunikacyjne 

1) zjazdy na teren:  
a) z ulicy zbiorczej na równoległņ do niej jezdniň serwisowņ wydzielonņ z działek terenu 
U/MN o minimalnej szerokoŌci 8 m (wydzielenie od strony KD-Z wzdłuŐ tej drogi),  
b) parkowanie w granicach własnych działek według wskaŎników podanych w § 10 ust. 1 
pkt 8 uchwały. 

6. Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 14 ust. 1 uchwały. 

7. Stawki procentowe od 
wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci 

1) zgodnie z § 15 ust. 1 uchwały. 

 

§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 
1. Przeznaczenie 1) podstawowe:  

a) tereny zieleni, w tym szpaler drzew;  
b) izolacja akustyczna terenów mieszkaniowych od uciņŐliwoŌci linii PKP, jak: wał ziem-
ny pokryty zieleniņ, ekrany itp.;  
c) rów odwadniajņcy u podnóŐa skarpy;  
2) dopuszczone: 
a) ciņg pieszy i ŌcieŐka rowerowa wzdłuŐ projektowanego szpaleru drzew, 
b) elementy wyposaŐenia terenu w postaci ławek, koszy na Ōmieci, latarni itp. oraz infra-
struktura obsługi technicznej terenu. 

2. Warunki zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) wskaŎnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 90%;  
2) zakaz wprowadzania zabudowy; 
3) nakaz utrzymania roŌlinnoŌci i wprowadzenia nowej o cechach izolacyjnych (pochła-
nianie hałasu i zanieczyszczeŊ powietrza); 
4) zagospodarowanie terenów z wykorzystaniem gatunków właŌciwych dla danego 
siedliska roŌlinnego; 
5) zakaz stosowania ogrodzeŊ; 
6) zakaz sytuowania reklam i noŌników reklamowych; 
7) dopuszczenie zmiany ukształtowania terenu w celu np. uformowania barier ziemnych 
izolujņcych od uciņŐliwoŌci linii kolejowej (ewentualny wał ziemny). 

3. Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w 
uŐytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niŐ podstawowe i dopuszczone;  
2) nakazuje siň koniecznoŌń połņczenia pieszego i pieszo-jezdnego tego terenu (ZI)  
z układem dróg wewnňtrznych osiedla. 

4. Zasady obsługi terenu 
w infrastrukturň tech-
nicznņ 

1) nie ustala siň, z wyjņtkiem koniecznoŌci zabezpieczenia spływu wód deszczowych  
z wału wzdłuŐ linii kolejowej do rowu znajdujņcego siň na terenie ZI bez ingerencji w 
inne tereny planu 

5. Zasady obsługi terenu 
komunikacyjne 

1) dopuszczona moŐliwoŌń incydentalnego wjazdu na teren z dróg wewnňtrznych osie-
dla w celu obsługi technicznej przycinania zieleni i prac regulacyjnych rowu 

6. Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 14 ust. 1 uchwały. 

7. Stawki procentowe od 
wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci 

1) zgodnie z § 15 ust. 1 uchwały. 

 

§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZLs: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 
1. Przeznaczenie 1) podstawowe:  

a) tereny leŌne bez prawa zabudowy,  
2) dopuszczone:  
a) rowy i infrastruktura obsługi technicznej terenu. 
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2. Warunki zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) wskaŎnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 90%;  
2) zakaz wprowadzania zabudowy; 
3) zgodnie z planami urzņdzania lasu w przypadku wystņpienia takiego obowiņzku; 
4) zakazuje siň niszczenia podszycia; 
5) dopuszcza siň grodzenie pod warunkiem: 
a) zachowania przeŌwitu minimum na 90% powierzchni ogrodzenia,  
b) przestrzegania zakazu stosowania podmurówek, umoŐliwienia migracji drobnej fauny 
w poziomie terenu;  
6) dopuszcza siň podział terenów leŌnych pod warunkiem przyłņczenia ich do działek  
o ogólnej powierzchni nie mniejszej niŐ 1800m², przy czym zabudowa moŐe powstań na 
nowych działkach wyłņcznie poza terenami leŌnymi na budowlanych czňŌciach działek; 
7) nakazuje siň utrzymanie przepustowoŌci rowów. 

3. Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niŐ podstawowe i dopuszczone;  
2) zakaz zabudowy. 

4. Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz tymczasowego zagospodarowywania terenu. 

5. Stawki procentowe od 
wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci 

1) zgodnie z § 15 ust. 1 niniejszej uchwały. 

 
§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Ws, 2Ws, 3Ws: 

 
Ustalenie planu Zakres ustalenia 
1. Przeznaczenie 1) podstawowe:  

a) tereny wód powierzchniowych Ōródlņdowych,  
2) dopuszczone: 
a) zieleŊ towarzyszņca. 

2. Warunki zabudowy i 
zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu prze-
strzennego 

1) wskaŎnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 90%;  
2) nakaz ochrony koryta rowu przed uszkodzeniem brzegów i innymi czynnoŌciami 
mogņcymi zahamowań swobodny przepływ wody; 
3) zakaz odprowadzania do rowu Ōcieków komunalnych oraz deszczowych nieczyszczo-
nych. 

3. Szczególne warunki 
zagospodarowania tere-
nu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niŐ podstawowe i dopuszczone;  
2) zakaz zabudowy. 

4. Warunki tymczasowe-
go zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz tymczasowego zagospodarowywania terenu 

5. Stawki procentowe od 
wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci 

1) zgodnie z § 15 ust. 1 niniejszej uchwały. 

 

Rozdział 4 
Ustalenia końcowe 

§ 22.1. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy PraŐmów. 

§ 23.1. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 24.1. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia w 
Őycie planu, a niezakoŊczonych decyzjņ ostatecznņ, 
stosuje siň ustalenia planu. 

§ 25.1. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy PraŐmów: 

Witold Balikowski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XXX/283/10 

Rady Gminy PraŎmów 
z dnia 22 lipca 2010r. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi Uwieliny w gminie PraŐmów 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji i zasad finansowania, zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy 
 
I. Wstňp. 
II. Podstawy prawne. 
III. Cele i metody opracowania. 
IV. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie inwestycji infrastruktury technicz-

nej, które naleŐņ do zadaŊ własnych Gminy. 
V. ōródła finansowania planowanej infrastruktury technicznej naleŐņcej do zadaŊ własnych Gminy. 
VI. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņce do zadaŊ własnych Gminy do realizacji na obszarze objň-

tym opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi Uwieliny w 
Gminie PraŐmów. 

I. Wstęp 

OkreŌlenie sposobu realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego inwestycji infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych Gminy oraz zasady ich 
finansowania jest elementem, do którego sporzņdzenia zobowiņzuje Burmistrza Miasta i Gminy art.20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717 z póŎn. zm.) 

II. Podstawy prawne 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717 z póŎn. zm.) 

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎn. zm.) 

- Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorzņdu terytorialnego w latach 1999-
2003 (Dz.U. Nr 162, poz. 1119, z póŎn. zm.) 

- Ustawa z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoŌciami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, 
poz. 2603, z póŎn. zm.) 

- Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z 
póŎn. zm.) 

III. Cele i metody opracowania 

Celem opracowania jest okreŌlenie sposobów realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapisanych 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania terenu objňtego planem, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych Gminy oraz zasady ich finansowania. 
Opracowanie sporzņdzono po analizie wszystkich obowiņzujņcych w zakresie budŐetu gmin ustaw i 
przepisów wykonawczych do nich, jak i sporzņdzonych materiałów planistycznych, a w szczególnoŌci w 
oparciu o prognozň skutków finansowych (po weryfikacji) uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu oraz Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy PraŐmów. 

IV. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie 

inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy 

Finansowanie realizacji zadaŊ zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które naleŐņ do 
zadaŊ własnych Gminy jest uzaleŐnione od zdolnoŌci finansowej Gminy i bňdzie okreŌlone w wielolet-
nich planach inwestycyjnych stanowiņcych załņczniki do uchwał budŐetowych w kolejnych okresach 
czasowych. 
Do zadaŊ z zakresu infrastruktury technicznej, naleŐņcych do zadaŊ własnych Gminy PraŐmów na terenie 
objňtym planem naleŐy: doprowadzenie do terenu objňtego planem wodociņgu i kanalizacji. 

V. Źródła finansowania planowanej infrastruktury technicznej  
należącej do zadań własnych Gminy Prażmów 

MoŐliwoŌci finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņcych do zadaŊ własnych 
Gminy okreŌla ustawa o finansach publicznych. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 203 – 46872 – Poz. 6096 
 
Inwestycje te mogņ byń finansowane ze Ōrodków stanowiņcych dochody Gminy i okreŌlonych w art. 3 
ustawy o dochodach jednostek samorzņdu terytorialnego oraz z dochodów okreŌlonych w art. 4. Ustawa 
o gospodarce nieruchomoŌciami daje moŐliwoŌń ustalenia opłaty adiacenckiej, która wynosi nie wiňcej 
niŐ 50% róŐnicy pomiňdzy wartoŌciņ, jakņ nieruchomoŌń miała przed wybudowaniem urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej, a wartoŌciņ, jakņ nieruchomoŌń ma po ich wybudowaniu w terminie do 3 lat od 
dnia urzņdzenia lub modernizacji drogi albo od stworzenia warunków do podłņczenia nieruchomoŌci do 
poszczególnych urzņdzeŊ infrastruktury. 
Kolejnym Ŏródłem dochodu Gminy bňdzie tak zwana renta planistyczna płacona na rzecz Gminy, wyni-
kajņca ze wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci na skutek uchwalenia planu. 
BudŐet Gminy nie jest jednak w stanie ponieŌń wszystkich kosztów inwestycji naleŐņcych do zadaŊ wła-
snych (kierowany jest przede wszystkim na wydatki bieŐņce). W tej sytuacji Gmina musi poszukiwań 
innych Ŏródeł finansowania inwestycji naleŐņcych do zadaŊ własnych, na których realizacjň wymagane 
sņ Ōrodki przekraczajņce moŐliwoŌci Gminy. 
Kredyty, a w szczególnoŌci zaciņgane w Banku Ochrony ŋrodowiska, WFOŋ i NFOŋ pozwalajņ na reali-
zacjň inwestycji ŌciŌle okreŌlonych, majņcych na celu osiņgniňcie konkretnych efektów ekologicznych 
(np. obniŐenie poziomu emisji niskiej dziňki likwidacji ogrzewania piecowego poprzez dofinansowanie 
inwestycji zwiņzanych z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym, finansowanie realizacji systemu 
transportu i oczyszczalni Ōcieków). 
Programy unijne zawiņzane z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które w Gminie zostały wdroŐone, 
pozwolņ na znaczne przyŌpieszenie prac zwiņzanych z realizacjņ zadaŊ inwestycyjnych naleŐņcych do 
zadaŊ własnych. Po przystņpieniu do Unii Europejskiej Polska zyskała dostňp do Ōrodków strukturalnych 
działajņcych na terenie paŊstw członkowskich. 
Gmina wykorzysta wszystkie moŐliwoŌci dla pozyskania takich funduszy w celu realizacji zapisanych w 
planie inwestycji infrastruktury technicznej, które naleŐņ do jej zadaŊ własnych. 

VI. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Gminy do realizacji  
na obszarze objętym opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Uwieliny 

Orientacyjne koszty realizacji w inwestycji okreŌlone zostały w prognozie skutków finansowych uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przedstawione w poniŐszej tabeli wg cen z 
III kwartału 2009 roku. 
Zakładane terminy realizacji uzaleŐnione bňdņ ostatecznie od aktualnych moŐliwoŌci finansowych Gmi-
ny i wielkoŌci ruchu budowlanego. Zostały okreŌlone w kolejnych etapach czasowych: 
etap 2010-20011r. 
etap-20012-2013r. 
 

 Zadanie, inwestycja wielkoŌń, iloŌń 
(m2) 

nakład 
w pln 

termin  
realizacji 

Uwagi 

1. Budowa wodociņgu 300,00mb 146.700,00 I etap  

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłņczami 300,00mb 171.000.00 II etap  

Razem - 317.700,00 -  

 
W koszty te nie wliczono nakładów realizacji inwestycji zaopatrzenia w energiň elektrycznņ z uwagi na 
odrňbne zasady finansowania. 
Dla dróg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym ustala siň: 
1) droga KD-Z - zbiorcza oznaczone na rysunku planu jako 1KD-Z - zasady realizacji i finansowania bu-

dowy i przebudowy drogi o znaczeniu ponadlokalnym, tj. drogi wojewódzkiej nr 684 (w granicach 
planu znajduje siň czňŌń drogi KD-Z zgodnie z rysunkiem planu), okreŌlņ stosowne umowy pomiňdzy 
Gminņ PraŐmów a właŌciwym zarzņdcņ drogi. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy PraŐmów: 

Witold Balikowski 
 
 
 
 
 
 


