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§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przeka-
zaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisa-
rzowi Wyborczemu.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego i 

podaniu do publicznej wiadomoŌci w sposób 
zwyczajowo przyjňty poprzez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeŊ w Urzňdzie GiM.  

§ 5. Uchwała wchodzi w Őycie z dniem podjň-
cia.  
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UCHWAŁA Nr 214/XXIX/2010 

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych,  
sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 
póŎn zm.) oraz uchwały nr 121/XVII/2008 Rady 
Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 18 grudnia 
2008r. Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, 
co nastňpuje 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów usług turystycz-
nych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowoŌci 
Marcjanka zwany dalej „planem”, obejmujņcy 
obszar działek nr ewid. 77, 78,79, 80/1 w obrňbie 
Marcjanka o powierzchni ok. 15ha. 

2. Granice obszaru objňtego ustaleniami planu 
oznaczone sņ na rysunku planu sporzņdzonym w 
skali 1:1000 stanowiņcym załņcznik do niniejszej 
uchwały. 

3. Załņcznikami do uchwały sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiņcy inte-
gralnņ czňŌń uchwały – załņcznik nr 1, 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu – załņcznik nr 2, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
Őņ do zadaŊ własnych gminy – załņcznik nr 3, 

4) stwierdzenie zgodnoŌci planu z ustaleniami 
Studium - załņcznik nr 4. 

§ 2.1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu oraz ograni-
czenia w uŐytkowaniu terenów, 

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

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, 

6) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej i obsługi 
komunikacyjnej, 

8) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoŌci, 

9) sposoby tymczasowego zagospodarowania i 
uŐytkowania terenów, 

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň z tytułu wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci, 

11) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalone na podstawie przepisów odrňbnych. 
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2. Plan nie okreŌla: 

1) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu w 
tym zakazu zabudowy, 

2) granic obszarów wymagajņcych scaleŊ i po-
działów nieruchomoŌci, 

3. Na rysunku planu nastňpujņce oznaczenia 
graficzne sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice ustaleŊ planu, 

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

3) linie zabudowy, 

4) przeznaczenie terenu, 

5) klasy techniczne ulic. 

§ 3. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – naleŐy przez to rozumień plan zatwier-
dzony niniejszņ uchwałņ, 

2) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to rozu-
mień przepisy wynikajņce z ustaw i aktów wy-
konawczych oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenem wynikajņce z prawomocnych de-
cyzji administracyjnych, 

3) liniach rozgraniczajņcych - naleŐy przez to ro-
zumień linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu i róŐnych warunkach zabudowy 
terenu, 

4) przeznaczeniu podstawowym - naleŐy przez to 
rozumień takie przeznaczenie, które powinno 
przewaŐań na przedmiotowym terenie i stano-
wiń wiňcej niŐ 50% ogólnej powierzchni zabu-
dowy w obszarze wyznaczonym liniami roz-
graniczajņcymi, 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień ustalonņ lub nieprzekraczal-
nņ granicň usytuowania budynków w ich po-
wierzchni zabudowy wyznaczonņ zgodnie z PN-
ISO 9836 (okreŌlanie i obliczanie wskaŎników 
powierzchniowych i kubaturowych), 

6) powierzchni biologicznie czynnej - naleŐy przez 
to rozumień grunt rodzimy pokryty roŌlinnoŌciņ 
oraz wodň powierzchniowņ na działce budow-
lanej, a takŐe 50% sumy nawierzchni tarasów i 
stropodachów urzņdzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłoŐu zapewniajņcym ich 
naturalnņ wegetacjň, o powierzchni nie mniej-
szej niŐ 10m2 stosownie do przepisów szcze-
gólnych, 

7) uciņŐliwoŌci obiektów i urzņdzeŊ - naleŐy przez 
to rozumień bezpoŌredni i poŌredni wpływ da-
nego przedsiňwziňcia na Ōrodowisko oraz 
zdrowie i warunki Őycia ludzi wynikajņcy z emi-

sji gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promie-
niowania itp., 

8) maksymalnej wysokoŌci zabudowy - jest to 
wysokoŌń liczona od istniejņcego poziomu te-
renu do najwyŐej połoŐonej krawňdzi dachu 
(kalenicy), 

9) intensywnoŌń zabudowy – udział powierzchni 
ogólnej budynku (wszystkich kondygnacji) w 
powierzchni działki. 

§ 4.1. Ustala siň podział obszaru na tereny o 
nastňpujņcym przeznaczeniu: 

1) tereny zabudowy usług turystycznych, sporto-
wych i rekreacyjnych oznaczone symbolem US, 

2) tereny lasów oznaczone symbolem ZL, 

3) tereny dróg publicznych w kategoriach: 

a) ulicy lokalnej- KDL, 

b) ulicy dojazdowej – KDD. 

Rozdział 2 
Ogólne ustalenia Planu 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1. Obowiņzuje: 

1) stosowanie rozwiņzaŊ architektonicznych 
obiektów sprzyjajņcych utrzymaniu walorów 
estetycznych i krajobrazowych, 

2) kształtowanie gabarytów zabudowy w spo-
sób nie zakłócajņcy harmonii krajobrazu, a 
w szczególnoŌci ograniczenie wysokoŌci 
obiektów kubaturowych do 3 kondygnacji, 

3) realizacja ogrodzeŊ przy drogach publicz-
nych w linii rozgraniczajņcej ulic ustalonej w 
planie lub poza nimi w granicach działki; za-
kaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeŊ 
betonowych od strony ulic publicznych 
obowiņzuje stosowanie ogrodzeŊ aŐuro-
wych, 

4) zachowanie ustalonej planem intensywno-
Ōci zabudowy oraz stosownej wielkoŌci po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

5) kształtowanie pasów zieleni w liniach roz-
graniczajņcych ulic KDL, 

6) utrzymywanie obiektów oraz stosownego 
do funkcji obiektu zagospodarowania działki 
we właŌciwym stanie technicznym i este-
tycznym. 

2. Ponadto obowiņzujņ ustalenia z zakresu zasad 
zagospodarowania i kształtowania zabudowy 
okreŌlone w rozdziale III. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania Ōrodowiska 
przyrodniczego i krajobrazu kulturowego. 
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1. Ustala siň: 

1) ochronň i kształtowanie Ōrodowiska na 
przedmiotowym terenie objňtym prawnņ 
formņ ochrony przyrody - NadwiŌlaŊski 
Obszar Chronionego Krajobrazu, na pod-
stawie przepisów odrňbnych – zgodnie z 
wytycznymi w nich zawartymi, 

2) w granicach objňtych planem wprowadza 
siň zakaz lokalizacji: 

a) przedsiňwziňń mogņcych znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko za wyjņtkiem 
przedsiňwziňń dopuszczonych przepi-
sami odrňbnymi, 

b) zakaz, o którym mowa w pkt a), nie do-
tyczy realizacji przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 
dla których przeprowadzona ocena od-
działywania na Ōrodowisko wykazała 
brak znaczņcego negatywnego wpływu 
na ochronň przyrody obszaru chronio-
nego krajobrazu, 

3) prowadzenie czynnej ochrony ekosyste-
mów leŌnych, 

4) ochronň i utrzymanie istniejņcych układów 
zieleni wysokiej, w tym zadrzewieŊ przy-
droŐnych i lasów (poprzez ochronň istnie-
jņcych oraz formowanie nowych zadrze-
wieŊ przydroŐnych i zieleni urzņdzonej), 
oczek wodnych oraz zachowanie natural-
nego ukształtowania powierzchni terenu, 

5) zakaz stosowania ogrodzeŊ betonowych, 

6) realizacjň zieleni wzdłuŐ głównych ciņgów 
komunikacyjnych i granic uŐytkowania na 
terenach oznaczonych symbolem US, 

7) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem 
proekologicznych noŌników energii: gaz, 
energia elektryczna, olej opałowy o niskiej 
zawartoŌci siarki lub odnawialne Ŏródła 
energii, 

8) zagospodarowanie co najmniej 40% po-
wierzchni zieleniņ urzņdzonņ w postaci 
drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowa-
niami siedliskowymi i geograficznymi, 

9) zakaz prowadzenia prac mogņcych powo-
dowań zmiany stosunków wodnych, 

10) zachowanie dopuszczalnego poziomu ha-
łasu w Ōrodowisku stosownie do klasyfika-
cji akustycznej terenów ustalonej w odnie-
sieniu do przeznaczenia terenu, 

11) eksploatacja instalacji nie moŐe powodo-
wań przekroczenia standardów jakoŌci 
powietrza poza terenem, do którego pro-
wadzņcy instalacjň posiada tytuł prawny, 

12) ochronň krajobrazu kulturowego (teren po-
łoŐony w postulowanym obszarze o war-
toŌciach kulturowych) - zachowane walory 
Ōrodowiska naturalnego połņczone har-
monijnie z nieruchomymi dobrami kultury, 
w której obowiņzuje: 

a) realizacja zabudowy skomponowanej z 
otoczeniem, wysokoŌń budynków do 
10m, intensywnoŌń zabudowy do 0,1 -
 0,4, geometria dachów: kņt nachylenia 
połaci 20-45o, 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. obszar objňty planem znajduje siň w strefie 
wymagajņcej badaŊ archeologicznych: 

1) obowiņzuje uzgadnianie z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków planowanej in-
westycji na etapie projektu zagospodaro-
wania działek. 

2. na obszarze objňtym planem nie znajdujņ siň 
dobra kultury współczesnej. 

§ 8. Zasady zagospodarowania przestrzeni pu-
blicznych. 

1. Ustala siň nastňpujņce przestrzenie publiczne 

1) ulice wg kategorii oznaczone odpowiednio 
symbolami o szerokoŌci w liniach rozgrani-
czajņcych: 

a) KDL lokalne – 15m, 

b) KDD dojazdowe – 10m, 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1 do-
puszcza siň sytuowanie obiektów budowlanych 
i urzņdzeŊ zgodnie z przepisami szczególnymi i 
w uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi (ulicy). 

3. Obowiņzuje zakaz sytuowania urzņdzeŊ rekla-
mowych wolnostojņcych trwale zwiņzanych z 
gruntem w liniach rozgraniczajņcych ulic. 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej i komunika-
cji. 

Obowiņzujņ nastňpujņce zasady obsługi w zakre-
sie infrastruktury technicznej: 

1. Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i 
zagospodarowania terenu z wyprzedzajņcņ 
lub równoczesnņ realizacjņ sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej. 

2 Budowa sieci i urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej: 

a) wzdłuŐ układów komunikacyjnych w li-
niach rozgraniczajņcych dróg lub poza li-
niami rozgraniczajņcymi dróg, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych. 
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b) dopuszcza siň sytuowanie i przebudowň 
urzņdzeŊ infrastruktury w pasach drogo-
wych w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach wynikajņcych z ochrony Ōrodowi-
ska i uwarunkowaŊ terenowych za zgodņ 
zarzņdcy drogi, 

c) urzņdzenia sieciowe powinny byń prowa-
dzone w maksymalnym stopniu po grani-
cach własnoŌci i wzdłuŐ istniejņcych sys-
temów technicznego uzbrojenia terenu, 

d) z zachowaniem odpowiednich odległoŌci 
od obiektów budowlanych i urzņdzeŊ 
uzbrojenia terenu, 

e) zabrania siň umieszczania urzņdzeŊ infra-
struktury (w tym liniowych) w liniach roz-
graniczajņcych drogi powiatowej – od-
stňpstwa, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach mogņ nastņpiń wyłņcznie za 
zgodņ zarzņdcy drogi. Warunki powyŐsze 
nie dotyczņ przyłņczy, 

f) dopuszcza siň wydzielanie działek dla po-
trzeb lokalizacji infrastruktury technicznej 
o powierzchni wynikajņcej z technologii., 

3. MoŐliwoŌń rozbudowy lub przebudowy istnie-
jņcych urzņdzeŊ nadziemnych i podziemnych 
uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z pla-
nowanym zagospodarowaniem. W przypad-
kach kolizji planowanego zagospodarowania 
terenu z urzņdzeniami energetycznymi wnio-
skodawca poniesie koszty niezbňdnej przebu-
dowy. 

4. Zaopatrzenie w wodň dla potrzeb bytowo - 
gospodarczych i przeciwpoŐarowych w opar-
ciu o wodociņg wiejski prowadzony wzdłuŐ 
drogi powiatowej, poprzez budowň sieci roz-
biorczej. 

5. Obowiņzuje uporzņdkowana gospodarka 
Ōciekowa: 

a) oczyszczanie Ōcieków w oparciu o szczelne 
zbiorniki na Ōcieki i okresowe wywoŐenie 
na najbliŐszņ oczyszczalniň Ōcieków, 

b) dopuszcza siň realizacje indywidualnych 
urzņdzeŊ odprowadzania i oczyszczania 
Ōcieków. 

6. Odprowadzenie wód opadowych z po-
wierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych 
na terenach zabudowanych poprzez lokalnņ 
kanalizacjň deszczowņ wyposaŐone na wylo-
tach w urzņdzenia oczyszczajņce. Wody opa-
dowe odprowadzane do odbiornika powinny 
spełniań wymagania okreŌlone w przepisach 
dotyczņcych ochrony Ōrodowiska. 

1) dopuszcza siň powierzchniowe systemy 
odwadniajņce (urzņdzenia Ōciekowe,  
rowy). 

7. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci 
elektroenergetycznej Ōredniego i niskiego na-
piňcia na warunkach technicznych ustalonych 
przez zarzņdcň sieci z zachowaniem nastňpu-
jņcych warunków: 

a) zabezpieczenie zapotrzebowania mocy 
elektrycznej – wg bilansu zapotrzebowania 
mocy i warunków przyłņczenia, 

b) przyłņcza energetyczne nn wykonań jako 
kablowe lub napowietrzne, układy pomia-
ru energii zlokalizowań w szafkach pomia-
rowych usytuowanych w ogrodzeniu (linii 
rozgraniczajņcej drogi) lub w granicy 
działki, dopuszcza siň sytuowanie szafek 
na elewacji budynku, 

c) stacje transformatorowe stosownie do za-
potrzebowania mocy przyłņczeniowej loka-
lizowań w liniach rozgraniczajņcych ulic, a 
takŐe poza liniami rozgraniczajņcymi ulic – 
z moŐliwoŌciņ wydzielenia odrňbnej dział-
ki, zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

d) w przypadku wzrostu zapotrzebowania 
mocy lub potrzeby rezerwowego zasilania 
odbiorców, wymagajņcych zwiňkszonej 
pewnoŌci zasilania, powiņzania projekto-
wanej sieci z istniejņcņ realizowań na pod-
stawie odrňbnych projektów w oparciu o 
warunki przyłņczenia wydane przez ZE 
wnioskodawcy, 

e) dla linii napowietrznych 15 kV wyznacza 
siň szerokoŌń stref ograniczonego zago-
spodarowania od skrajnego przewodu w 
kaŐdņ stronň po 5 m; w strefie tej obowiņ-
zuje: 

- zakaz wprowadzania zabudowy miesz-
kaniowej i innej zabudowy o charakte-
rze chronionym, 

- dopuszcza siň lokalizacjň innych obiek-
tów budowlanych po uzyskaniu opinii 
zarzņdcy sieci. 

f) realizacja oŌwietlenia ulicznego w liniach 
rozgraniczajņcych ulic KDL. 

8. Zabezpieczenie w łņcza telefoniczne z sieci 
administrowanej przez róŐnych operatorów, 
w tym zabezpieczenie awaryjnņ łņcznoŌciņ te-
lefonicznņ dla sytuacji szczególnych dotyczņ-
cych ochrony ludnoŌci i spraw obronnych. 

9. Rozwiņzanie gospodarki odpadami w oparciu 
o selektywnņ zbiórkň odpadów do pojemni-
ków zlokalizowanych na terenie posesji oraz 
na terenach ogólnodostňpnych i wywóz w ce-
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lu odzysku lub unieszkodliwiania wg regulacji 
gminnych, a w szczególnoŌci: 

1) odpady powinny byń w pierwszej kolejno-
Ōci poddane odzyskowi lub unieszkodli-
wiane w miejscu ich powstawania, 

2) prowadzenie gospodarki odpadami zgod-
nie z zatwierdzonym programem gospo-
darki odpadami niebezpiecznymi lub in-
formacjņ o wytworzonych odpadach i spo-
sobach gospodarowania nimi. 

10. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidu-
alnych i lokalnych Ŏródeł ciepła z wykorzysta-
niem proekologicznych noŌników energii. 

11. Zaopatrzenie w gaz w systemie planowanych 
gazociņgów Ōredniego ciŌnienia na warun-
kach uzgodnionych z zarzņdcņ sieci: 

1) sytuowanie gazociņgów Ōredniego ciŌnie-
nia zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

2) szafki gazowe winny byń lokalizowane w 
linii rozgraniczajņcej ulicy (drogi), 

3) do czasu realizacji zbiorczego systemu do-
puszcza siň stosowanie stałych zbiorników 
na gaz płynny. 

12. Na przedmiotowym terenie nie wystňpuje 
sień drenarska. 

1) zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a 
zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodņ dla 
gruntów sņsiednich, 

2) obowiņzuje zachowanie pasa szerokoŌci 
min. 3m od skarpy rowów i oczek wod-
nych wolnego od zabudowy kubaturowej. 

13. Rozbudowa, przebudowa i budowa syste-
mów komunikacyjnych winna byń prowadzo-
na z zachowaniem nastňpujņcych warunków: 

a) KDL, - tereny komunikacji kołowej, droga 
powiatowa nr 2964W w klasie ulicy lokal-
nej: 

- szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 
15 m, 

- ulica jednojezdniowa, dwupasmowa, 

- bezpoŌrednia obsługa terenów przyle-
głych 

b) KDD - tereny komunikacji kołowej, ulice 
dojazdowe: 

- rozstaw linii rozgraniczajņcych - 10m, 
dopuszcza siň zmniejszenie rozstawu li-
nii rozgraniczajņcych wynikajņce z uwa-
runkowaŊ terenowych i ochrony Ōro-
dowiska (tereny lasów), 

- ulica jednojezdniowa, dwupasmowa, 

- bezpoŌrednia obsługa terenów przyle-
głych, 

- dopuszcza siň realizacjň ulicy jako ciņgu 
pieszo – jezdnego (ulica jednoprze-
strzenna), 

c) uszczegółowienie elementów istniejņcego 
i projektowanego układu komunikacyjne-
go moŐe byń dokonywane w projektach 
technicznych bez zmiany podstawowych 
parametrów. 

14. Ustala siň nastňpujņce zasady zagospodaro-
wania pasów drogowych i ulicznych wymie-
nionych w pkt 14. 

1) dopuszcza siň prowadzenie ŌcieŐek rowe-
rowych i pieszych w liniach rozgraniczajņ-
cych ulicy lokalnej, 

2) ogrodzenie od strony ulic naleŐy sytuowań 
w ustalonych planem liniach rozgranicza-
jņcych ulic lub w granicach działek. 

3) odprowadzenie wód opadowych z pasów 
drogowych za pomocņ urzņdzeŊ do po-
wierzchniowego odwodnienia (rowy, 
urzņdzenia Ōciekowe). 

15. Ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy na 
terenach projektowanych do zainwestowania 
zgodnie z oznaczeniem na rysunkiem planu. 

16. Ustala siň nastňpujņce zasady parkowania: 

1) dopuszcza siň urzņdzanie miejsc postojo-
wych w liniach rozgraniczajņcych ulicy lo-
kalnej, 

2) ustala siň nastňpujņce wskaŎniki parkin-
gowe: 

- dla terenów usług - 30 miejsc parkin-
gowych na 1000m2 powierzchni uŐyt-
kowej budynków lub 100 miejsc kon-
sumpcyjnych, 

3) potrzeby w zakresie parkowania wg 
wskaŎników wymienionych w pkt 2) wła-
Ōciciele posesji zapewniajņ na terenach w 
granicach własnej działki. 

Rozdział 3 
Zasady zagospodarowania terenów  

i kształtowania zabudowy 

§ 10.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem US ustala siň: 

1) funkcjň podstawowņ - zabudowa usług tury-
stycznych, sportowych, rekreacyjnych zwiņzana 
z działalnoŌciņ w zakresie turystyki, sportu, re-
kreacji, wypoczynku, 

2) funkcjň uzupełniajņcņ – zabudowa usługowa w 
zakresie działalnoŌci zwiņzanej z zakwaterowa-
niem i usługami gastronomicznymi, obiekty 
obsługi technicznej funkcji podstawowej, za-
budowa bezpoŌrednio zwiņzana z funkcjņ pod-
stawowņ oraz obiekty małej architektury, zieleŊ 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40291 – Poz. 4895 
 

urzņdzona, zabudowa mieszkaniowa dla zarzņ-
dzajņcych; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu, 

b) zachowanie powierzchni biologicznie czyn-
nej nie mniejszej niŐ 40% powierzchni ob-
szaru, 

c) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów i urzņdzeŊ nie moŐe 
wykraczań poza granice terenu, do którego 
inwestor ma tytuł prawny, 

d) dopuszcza siň organizacjň imprez maso-
wych, 

e) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, dróg wewnňtrznych i dojazdów 
wydzielonych w trakcie podziałów; 

f) realizowanie obiektów o funkcji podstawo-
wej w pierwszej kolejnoŌci lub łņcznie z 
funkcjņ uzupełniajņcņ, 

g) zabudowa mieszkaniowa dla zarzņdzajņcych 
realizowana jako powierzchnia wbudowana, 

h) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 

i) zagospodarowanie pasa terenu o szerokoŌci 
2 m wzdłuŐ granicy terenu funkcjonalnego 
zieleniņ izolacyjnņ - wysokņ i niskņ, 

j) wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy brutto 
0,1-0,4, 

4) zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokoŌń budynków do 10m, 
maksymalna wysokoŌń budowli bez ograni-
czeŊ, dopuszcza siň budynki Ōrednio wyso-
kie do wysokoŌci 15m w formie dominanty 
o powierzchni w rzucie poziomym nie prze-
kraczajņcej wartoŌci 30% w odniesieniu do 
powierzchni zabudowy pod budynkami, 

b) układ połaci dachowych - dachy dwu lub 
wielospadowe, kņt nachylenia połaci 20-45o, 

c) obowiņzuje staranna architektura i jej do-
stosowanie gabarytem i formņ do tradycji 
architektury regionalnej, z uwzglňdnieniem 
wymogów technologicznych, 

5) zasady i warunki podziału i scalania nierucho-
moŌci: 

a) dopuszcza siň podziały terenu z zachowa-
niem przepisów odrňbnych, 

b) powierzchnia wydzielanych działek powinna 
znaleŎń uzasadnienie w programie funkcjo-
nalnym obiektu, 

c) wydzielone drogi wewnňtrzne - dojazdy do 
działek nie mogņ byń wňŐsze niŐ 5m w li-
niach rozgraniczajņcych. 

§ 11.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL ustala siň: 

1) funkcjň podstawowņ - ekologicznņ; tereny le-
Ōne zapewniajņce zachowanie równowagi Ōro-
dowiska przyrodniczego; 

2. Zasady zagospodarowania terenu 

a) dopuszcza siň lokalizacjň niezbňdnych siecio-
wych elementów urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej oraz zbiorników retencyjnych, 

b) urzņdzenie ciņgów spacerowych, 

c) zakaz zabudowy kubaturowej oprócz wymie-
nionej w pkt a), 

d) linie zabudowy dla budynków wyznacza siň w 
odległoŌci 12m od granicy lasów. 

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 

1. Dopuszcza siň realizacjň obiektów tymczaso-
wych, prowizorycznych w ramach zaplecza pla-
cu budowy na okres prowadzenia robót. 

2. Do czasu realizacji ustaleŊ planu dopuszcza siň 
dotychczasowe uŐytkowanie. 

Rozdział 4 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 13.1. Tracņ moc ustalenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 
Wyszogród dla terenów przeznaczonych pod zale-
sienie zatwierdzonego uchwałņ nr 163/XVIII/2005 
Rady Gminy i Miasta z dnia 28 kwietnia 2005r. w 
zakresie objňtym niniejszņ uchwałņ. 

2. Stawki procentowe słuŐņce naliczaniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci spowo-
dowane uchwaleniem niniejszego planu ustala siň 
wysokoŌci..%, 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Wyszogród. 

§ 15.1. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała podlega publikacji na stronie inter-
netowej gminy. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy i Miasta Wyszogród: 

Józef Z. Boszko 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 214/XXIX/2010 

Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
z dnia 29 czerwca 2010r. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłoŐonego do publicznego wglņdu projektu miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych  
i rekreacyjnych w miejscowoŌci Marcjanka 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň,  
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszajņcego uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci, 

której  
dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomoŌci, 

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygniňcie  
Burmistrza w sprawie  

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie  
Rady Gminy i Miasta 

Załņcznik do  
uchwały nr................... 
z dnia............................ 

Uwagi 

uwaga  
uwzglňdniona 

uwaga  
nieuwzglňdniona 

Uwaga 
 uwzglňdniona 

uwaga  
nieuwzglňdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.   Nie wniesiono uwag        

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 214/XXIX/2010 

Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
z dnia 29 czerwca 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tere-

nów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowoŌci Marcjanka” inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy 

 
Do zadaŊ własnych gminy i miasta z zakresu infrastruktury technicznej wynikajņcych z w/w planu naleŐy przebudowa i 
budowa dróg publicznych: ulicy dojazdowej KDD, sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociņgowej, kanalizacji desz-
czowej, oŌwietlenia ulic. Sposób realizacji przedmiotowych inwestycji ustala siň nastňpujņco: 

wykup gruntu w celu poszerzenia drogi gminnej – ulicy KDD do wymaganych parametrów - obciņŐenie gminy z tego 
tytułu kształtuje siň na obecne ceny w wysokoŌci ok. 3300zł. Prognozuje siň, Őe wykup nastņpi w 2014 roku. 

nie przewiduje siň poniesienia przez gminň kosztów budowy urzņdzeŊ infrastruktury technicznej i oŌwietlenia - wydatki 
na te cele poniesione bňdņ przez inwestujņcego na terenach US. 
 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr 214/XXIX/2010 

Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
z dnia 29 czerwca 2010r. 

 
Stwierdzenie zgodnoŌci „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług  

turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowoŌci Marcjanka” z ustaleniami  
„Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póŎniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami) stwierdza siň: 

§ 1. 

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miej-
scowoŌci Marcjanka” jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i Miasta Wyszogród”. 

Uzasadnienie 

Tereny objňte opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały okreŌlone w „Studium” 
jako tereny potencjalnych lokalizacji o dominujņcej funkcji zabudowy usług turystycznych, rekreacyjnych, sportowych w 
ramach strefy kształtowania układu osadniczego. Zgodnie z zapisem o realizacji polityki przestrzennej, miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego powinny byń objňte przede wszystkim obszary potencjalnego rozwoju 
osadnictwa. Granice obszaru objňtego planem powinny obejmowań teren pozwalajņcy na uzyskania prawidłowej struk-
tury przestrzenno-funkcjonalnej obszaru. W procesie sporzņdzania miejscowych planów dopuszcza siň opracowanie 
planu etapami (ograniczonych administracyjnie, układem komunikacyjnym, granicami naturalnymi) dla czňŌci terenów 
wyznaczonych, na obszarach zapewniajņcych otrzymanie prawidłowej struktury przestrzenno-funkcjonalnej i moŐliwoŌń 
powiņzaŊ z sņsiedztwem. 
 
 


