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UCHWAŁA Nr XXXVIII/272/2010 

RADY GMINY STRZEGOWO 

z dnia 27 maja 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Czarnocin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póňniejszymi zmianami) oraz art. 14 
ust. 8, art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 i art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póňniejszymi zmianami) w zwiņzku z uchwałņ nr 
XVIII/148/2008 Rady Gminy Strzegowo z dnia  
28 sierpnia 2008r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla częņci miejscowoņci 
Czarnocin – Rada Gminy, po stwierdzeniu zgod-
noņci planu z ustaleniami „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gm. Strzegowo” przyjętego uchwałņ nr 
XVII/95/2000 Rady Gminy Strzegowo z dnia 25 
lutego 2000r. uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego obejmujņcy częņń tere-
nów obrębu geodezyjnego Czarnocin, zwany dalej 
„Planem”. 

2. Częņciami składowymi planu sņ: 

1) częņń tekstowa stanowiņca treņń niniejszej 
uchwały, 

2) częņń graficzna – rysunek planu stanowiņcy 
załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) rozstrzygnięcie dotyczņce rozpatrzenia uwag 
do projektu Planu - załņcznik nr 2, 

4) rozstrzygnięcie dotyczņce sposobu realizacji 
zapisanych w Planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŊņ do zadań 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania - 
załņcznik nr 3. 

3. Rysunek Planu w skali 1: 2000 obowiņzuje w 
następujņcym zakresie ustaleń: 

1) granicy obszaru objętego planem, 

2) linii rozgraniczajņcych tereny o róŊnych funk-
cjach i zasadach zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

4) symbolu przeznaczenia terenów funkcjonal-
nych okreņlonych odpowiednio symbolem cy-
frowym i literowym lub literowym. 

§ 2. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1. planie – naleŊy przez to rozumień ustalenia 
niniejszej uchwały (wraz z załņcznikiem gra-
ficznym), dotyczņce częņci obrębu geodezyj-
nego Czarnocin, 

2. przepisach szczególnych – naleŊy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz przepisy zawarte w rozpo-
rzņdzeniach ministrów oraz wojewody, wy-
danych z upowaŊnienia ustawowego, 

3. uchwale – naleŊy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałę, o ile z treņci przepisu nie wynika  
inaczej, 

4. rysunku planu – naleŊy przez to rozumień 
rysunek w skali 1:2000, stanowiņcy załņcznik 
graficzny do uchwały, 

5. terenie – naleŊy przez to rozumień teren funk-
cjonalny wyznaczony liniami rozgraniczajņ-
cymi oraz okreņlony symbolem terenu zgod-
nie z rysunkiem planu, dla którego obowiņzu-
jņ ustalenia planu, 

6. linii rozgraniczajņcej – naleŊy przez to rozu-
mień linię oddzielajņcņ tereny o róŊnych funk-
cjach i róŊnych zasadach zagospodarowania, 

7. działce budowlanej –naleŊy przez to rozumień 
nieruchomoņń gruntowņ lub działkę gruntu, 
przeznaczonņ w planie pod zabudowę, której 
wielkoņń, kształt, dostęp do drogi publicznej i 
wyposaŊenie w urzņdzenia infrastruktury 
technicznej spełniajņ wymogi realizacji obiek-
tów budowlanych, wynikajņce z ustaw i usta-
leń planu, 

8. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy 
przez to rozumień linię ustalonņ niniejszym 
planem, okreņlajņcņ najmniejszņ dopuszczal-
nņ odległoņń obiektów budowlanych od linii 
rozgraniczajņcej teren, 

9. usługach – naleŊy przez to rozumień obiekty i 
budowle słuŊņce zaspokajaniu potrzeb ludno-
ņci a nie wytwarzanie dóbr materialnych bez-
poņrednio metodami przemysłowymi, 

10. maksymalnym wskaňniku intensywnoņci za-
budowy – naleŊy przez to rozumień po-
wierzchnię zabudowanņ budynków i budowli 
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w stosunku do powierzchni całkowitej działki 
lub wyznaczonego terenu, 

11. wskaňniku procentowym powierzchni biolo-
gicznie czynnej – naleŊy przez to rozumień 
najmniejszņ dopuszczalnņ wielkoņń łņcznej 
powierzchni biologicznie czynnej, wyraŊonņ 
w stosunku do powierzchni całkowitej działki, 
przy czym za powierzchnie biologicznie czyn-
ne uznaje się: teren z nawierzchniņ ziemnņ 
urzņdzonņ w sposób zapewniajņcy naturalnņ 
wegetację a takŊe 50% powierzchni tarasów i 
stropodachów z takņ nawierzchniņ, nie mniej 
niŊ 10m2 oraz wodņ powierzchniowņ na tym 
terenie, 

12. obszarze przestrzeni publicznej - naleŊy przez 
to rozumień obszar o szczególnym znaczeniu 
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, po-
prawy jakoņci ich Ŋycia i sprzyjajņcy nawiņ-
zywaniu kontaktów społecznych ze względu 
na jego połoŊenie oraz cechy funkcjonalno – 
przestrzenne. 

§ 3.1. Dla obszaru objętego uchwałņ plan okre-
ņla: 

1) przeznaczenie terenów, okreņlone liniami 
rozgraniczajņcymi tereny o róŊnym przezna-
czeniu i róŊnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

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

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

5) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoņci, 

6) parametry i wskaňniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaňnik 
intensywnoņci zabudowy, 

7) warunki zagospodarowania terenu oraz ogra-
niczenia w ich uŊytkowaniu, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

9) wymagań dotyczņcych potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, 

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŊytkowania terenów, 

11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się jednorazowņ opłatę z tytułu wzro-
stu wartoņci nieruchomoņci na skutek uchwa-
lenia planu. 

2. Na obszarze objętym planem nie zachodzņ 
przesłanki do okreņlenia granic i sposobów zago-
spodarowania terenów górniczych, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, a takŊe naraŊo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz naraŊo-
nych osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 4.1. Dla obszaru objętego planem okreņla się 
następujņce przeznaczenie terenów, wydzielonych 
liniami rozgraniczajņcymi, oznaczone symbolem 
literowym: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – MN, 

2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - 
RM, 

3) tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – RM,MN, 

4) tereny zabudowy zagrodowej i usług – RM,U, 

5) tereny zabudowy usługowej – U, usług kultu 
religijnego – UKs, usług sportu i rekreacji – US, 

6) tereny rolnicze – obejmujņce tereny uŊytków 
rolnych, łņk i pastwisk oraz drogi dojazdowe do 
pól - R, 

7) tereny wód powierzchniowych ņródlņdowych – 
WS, 

8) tereny lasów - obejmujņce tereny gruntów 
leņnych z drogami leņnymi (wg geodezyjnej 
ewidencji gruntów) oraz grunty przeznaczone 
pod zalesienia wg miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego przyjętego 
uchwałņ nr XXIII/145/2004 Rady Gminy Strze-
gowo z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmujņcego zalesienia w granicach 
administracyjnych gm. Strzegowo - ZL, 

9) tereny komunikacji drogowej – wyznaczone 
liniami rozgraniczajņcymi: 

a) tereny dróg publicznych:, KDP - droga po-
wiatowa i KDG - droga gminna, 

b) tereny dróg wewnętrznych – KDW. 

2. W terenach wielofunkcyjnych (oznaczonych 
na rysunku dwoma symbolami oddzielonymi 
przecinkami) nie ustala się proporcji udziału po-
szczególnych funkcji, przy zachowaniu innych 
ustaleń planu oraz przepisów odrębnych. 

§ 5. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się następujņce zasady: 

1. przekształcanie wskazanych w planie terenów 
w kierunku zgodnym z jego przeznaczeniem, 
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2. kaŊda działka budowlana musi mień dostęp do 

drogi publicznej poprzez takie ukształtowanie, 
które umoŊliwi wjazd na działkę z terenu drogi 
publicznej, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

3. moŊliwoņń budowy nowej oraz przebudowy i 
modernizacji istniejņcej infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji, 

4. wszelkie budynki, obiekty i urzņdzenia nie-
zbędne do ich prawidłowego funkcjonowania 
powinny byń realizowane w sposób zgodny z 
ustaleniami planu w zakresie warunków, zasad 
i standardów kształtowania zabudowy, przepi-
sami szczególnymi i zasadami współŊycia spo-
łecznego. 

§ 6.1. W zakresie ochrony ņrodowiska i przyro-
dy ustala się: 

1) obowiņzek przestrzegania zasad gospodaro-
wania okreņlonych w rozporzņdzeniu Wojewo-
dy Mazowieckiego nr 24 z dnia 15 kwietnia 
2005r. w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 
92, poz. 2456 z póňn. zm.), 

2) maksymalnņ ochronę istniejņcego drzewosta-
nu i zakaz nieuzasadnionego usuwania istnie-
jņcych zadrzewień i zakrzaczeń, 

3) ewentualna uciņŊliwoņń dla ņrodowiska wywo-
łana przez obiekty usługowe i produkcyjne 
(rolnicze) nie moŊe wykraczań poza granice 
działki, do której inwestor posiada tytuł praw-
ny, 

4) minimalna wielkoņń nowotworzonych działek 
budowlanych, zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi uwzględniajņcymi połoŊenie i funkcje 
terenów, jednak nie mniejsza niŊ 600m2, 

5) koniecznoņń zachowania powierzchni biolo-
gicznie czynnej na poziomie min. 70% dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 60% 
dla zabudowy zagrodowej i 40% dla zabudowy 
usługowej, 

6) w zakresie ochrony wód ustala się następujņce 
zasady: 

a) utrzymanie istniejņcego układu hydrogra-
ficznego cieków powierzchniowych i oczek 
wodnych, 

b) zakaz odprowadzania do wód powierzch-
niowych i gruntowych nie oczyszczonych 
ņcieków nie spełniajņcych warunków okre-
ņlonych w przepisach odrębnych, 

c) realizację obiektów budowlanych i ogrodzeń 
w odległoņci nie mniejszej niŊ 4,0m od ko-
rony rowów melioracyjnych, 

d) ochronę i utrzymanie droŊnoņci cieków 
wodnych i rowów melioracyjnych z zapew-
nieniem przepustów pod projektowanymi 
drogami, 

7) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego 
ustala się następujņce zasady: 

a) podejmowanie działań realizacyjnych doty-
czņcych instalowania urzņdzeń przeciwdzia-
łajņcych zanieczyszczaniu powietrza, 

b) ewentualna uciņŊliwoņń obiektów usługo-
wych powinna byń utrzymana w granicach 
własnych działek, 

c) preferencje do stosowania czynników 
grzewczych ze ňródeł bezpiecznych ekolo-
gicznie (olej opałowy, gaz, biomasa lub 
energia elektryczna), 

8) w zakresie gospodarki odpadami plan ustala 
realizację gminnego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi, w tym gromadzenie od-
padów w szczelnych zbiornikach z uwzględnie-
niem selektywnej zbiórki (odpady wymieszane 
przeznaczone na składowisko, surowce wtórne, 
odpady organiczne przeznaczone do kompo-
stowania, wydzielone odpady niebezpieczne). 

§ 7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala się: 

1. ochronę historycznego załoŊenia parku 
podworskiego pod względem archeologicz-
nym, 

2. ochronę figurek i krzyŊy przydroŊnych jako 
wyznaczników dawnych układów drogowych. 

§ 8. Ustalenia dotyczņce zasad i warunków po-
działu nieruchomoņci: 

1) Ustala się zasadę zachowania istniejņcych po-
działów z moŊliwoņciņ scaleń i wtórnych po-
działów działek w sposób wynikajņcy z prze-
znaczenia terenu ustalonego niniejszym pla-
nem. 

2) Minimalna powierzchnia nowotworzonych 
działek budowlanych: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
800m2 przy zachowaniu szerokoņci frontu 
nowotworzonej działki nie mniej niŊ 18,0 m, 
a zabudowy bliňniaczej – 600m2 i 14,0m 
szer. frontu, 

b) zabudowy usługowej - 1500m2, przy zacho-
waniu szerokoņci frontu działki nie mniej niŊ 
30,0m, 
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c) zabudowy zagrodowej – 2000m2, przy za-
chowaniu szerokoņci frontu działki nie mniej 
niŊ 30,0m, 

3) dokonywany podział terenu na działki powinien 
zapewniń dostępnoņń komunikacyjnņ kaŊdej 
nowotworzonej działki do drogi publicznej bez-
poņredniņ lub poprzez drogę wewnętrznņ o 
szerokoņci min. 6,0m w liniach rozgraniczajņ-
cych. Dopuszcza się ustanawianie słuŊebnoņci 
drogowej w celu zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej. W przypadku wydzielenia nie więcej 
niŊ trzy działki dopuszcza się wydzielenie ciņgu 
pieszo-jezdnego o szer. min. 5,0m w liniach 
rozgraniczajņcych, 

4) dopuszcza się wydzielenie nowych działek bu-
dowlanych o powierzchni mniejszej niŊ okre-
ņlone niniejszym planem w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach (podziały rodzinne, 
zniesienie współwłasnoņci), jednak nie mniej 
niŊ 600m2 i szerokoņci frontu – 12,0m. 

§ 9. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renów 

1. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych oznaczonych na rysunku symbolem 
1RM o pow. – 0,26 ha, 2RM o pow. – 0,37 ha, 
3RM o pow. – 0,41 ha, 4RM o pow. – 0,17 ha, 
5RM o pow. – 0,37 ha, 6RM o pow. – 0,30 ha, 
7RM o pow. – 0,16 ha, 8RM o pow. – 0,23 ha, 
9RM o pow. – 0,36 ha, 10RM o pow. – 0,52 ha 
ustala się: 

1) adaptację istniejņcej zabudowy z moŊliwo-
ņciņ rozbudowy, wymiany i modernizacji, 

2) dopuszcza się moŊliwoņń lokalizacji usług 
w budynku mieszkalnym lub zabudowie 
towarzyszņcej, o ewentualnej uciņŊliwoņci 
nie wykraczajņcej poza granice działki, do 
której inwestor posiada tytuł prawny, 

3) dopuszcza się moŊliwoņń zmiany funkcji 
obiektów zabudowy zagrodowej na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
rekreacyjnej lub usługowej, 

4) dopuszcza się lokalizację obiektów pro-
dukcji zwierzęcej o łņcznej obsadzie nie 
przekraczajņcej 40DJP w siedlisku rolni-
czym, 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabu-
dowy: 

a) wysokoņń budynków mieszkalnych do 
dwóch kondygnacji ze stromym da-
chem o kņcie nachylenia połaci 30-45o, 

b) budynki gospodarcze i inwentarskie 
jednokondygnacyjne z dachem jedno- 
lub dwuspadkowym, 

c) wysokoņń obiektów zwiņzanych z pro-
dukcjņ rolniczņ wynikajņca z wymogów 
technologicznych i konstrukcyjnych, 

d) wskaňnik intensywnoņci zabudowy do 
0,4, 

6) minimalny procentowy wskaňnik po-
wierzchni biologicznie czynnej – 60%, 

7) w zagospodarowaniu terenów uwzględniń 
przebieg istniejņcych sieci infrastruktury 
technicznej, 

8) dopuszcza się moŊliwoņń lokalizacji lokal-
nych urzņdzeń infrastruktury technicznej, 

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonych na rysunku symbolem 
1MN o pow. 0,56 ha, 2MN o pow. 0,72 ha, 
3MN o pow. 0,64ha, 4MN o pow. 1,28 ha, 
5MN o pow. 1.80 ha, 6MN o pow. – 1,20 ha, 
7MN o pow. 2,20 ha, 8MN o pow. 1,29 ha, 
9MN o pow. 1,28 ha, 10MN o pow. 1,60 ha, 
11MN o pow. 0,58 ha, 12MN o pow. 0,64 ha i 
13MN o pow. 1,10 ha, 14MN o pow. 0,18 ha, 
15MN o pow. 1,00 ha, 16MN o pow. 2,10 ha 
ustala się: 

1) utrzymanie istniejņcych budynków miesz-
kalnych i towarzyszņcych funkcji mieszka-
niowej z moŊliwoņciņ wymiany, rozbudo-
wy i modernizacji, 

2) lokalizację nowej zabudowy mieszkanio-
wej, 

3) parametry i wskaňniki kształtowania zabu-
dowy: 

a) wysokoņń budynków mieszkalnych do 
dwóch kondygnacji, 

b) wysokoņń budynków zabudowy towa-
rzyszņcej (budynki gospodarcze, gara-
Ŋe) – parterowe, architektonicznie 
zharmonizowane z zabudowņ mieszka-
niowņ, 

c) dachy dwu- lub wielospadowe o nachy-
leniu połaci 30-45o, dla zabudowy towa-
rzyszņcej dopuszcza się stosowanie da-
chów jednospadowych o nachyleniu 
połaci 10o – 30o, 

d) poziom posadowienia posadzki parteru 
na wysokoņci max 1,2m nad poziom 
parteru, 

e) wskaňnik intensywnoņci zabudowy do 
0,3, 
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4) dopuszcza się lokalizację: 

a) usług nieuciņŊliwych w budynku miesz-
kalnym lub zabudowie towarzyszņcej, 
uciņŊliwoņń prowadzonej działalnoņci 
nie moŊe wykraczań poza granice dział-
ki, 

b) budynków gospodarczych usytuowa-
nych na granicy działki zblokowanych z 
budynkiem na działce sņsiedniej o po-
dobnej funkcji i parametrach, 

c) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicz-
nej, 

d) dróg dojazdowych i parkingów nie-
zbędnych do obsługi terenu, 

5) zachowanie minimalnej powierzchni bio-
logicznie czynnej na poziomie 70% po-
wierzchni działki, 

6) dla częņci terenu 8MN obejmujņcego dz. 
nr 238/2 – historyczne załoŊenia parku 
podworskiego, prowadzenie prac ziem-
nych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, 

7) koniecznoņń zapewnienia miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych w ilo-
ņci 2 miejsc na jeden lokal mieszkalny 
(wliczajņc w to miejsce w garaŊu), 

8) w zagospodarowaniu terenów uwzględniń 
przebieg istniejņcej sieci infrastruktury 
technicznej. 

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i zabudowy zagrodowej oznaczo-
nych na rysunku symbolami: 1RM,MN – o 
pow. ok. 2,0 ha, 2RM,MN – o pow. ok. 0,50 
ha, 3RM,MN – o pow. ok. 2,50 ha, 4RM,MN – 
o pow. ok. 2,80 ha obowiņzujņ ustalenia okre-
ņlone w § 9 pkt 1 i 2 stosownie do funkcji te-
renu (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
MN lub zabudowa zagrodowa – RM). 

4. Na terenach zabudowy usługowej oznaczo-
nych na rysunku 1U o pow. 0,48 ha i 2U o 
pow. 0,17 ha ustala się: 

1) utrzymanie istniejņcych budynków usłu-
gowych z moŊliwoņciņ wymiany, rozbu-
dowy i modernizacji, 

2) moŊliwoņń realizacji nowej zabudowy 
usługowej, 

3) dopuszcza się funkcję mieszkaniowņ dla 
właņciciela obiektu, 

4) parametry i wskaňniki kształtowania za-
budowy: 

a) moŊliwoņń realizacji obiektów parte-
rowych (z poddaszem uŊytkowym) ze 
stromym dachem Poziom posado-
wienia posadzki parteru, na wysokoņci 
max. 0,6m nad poziom terenu, 

b) stosowanie dachów pochyłych o kņcie 
nachylenia min. 20o z okapami wysu-
niętymi poza płaszczyznę ņcian, 

c) wskaňnik intensywnoņci zabudowy do 
0,5, 

5) zachowanie powierzchni biologicznie 
czynnej na poziomie minimum 40% po-
wierzchni działki, 

6) dopuszcza się lokalizację: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej, 

b) dróg dojazdowych, parkingów i gara-
Ŋy niezbędnych do obsługi terenu, 

7) prowadzona działalnoņń usługowa musi 
spełniań wymogi obowiņzujņcych przepi-
sów ochrony ņrodowiska, w szczególno-
ņci w zakresie ochrony wód powierzch-
niowych i podziemnych oraz powietrza. 
Zasięg uciņŊliwoņci powinien byń ograni-
czony do granic obszaru, do którego in-
westor posiada tytuł prawny, 

8) prowadzenie właņciwej gospodarki od-
padami technologicznymi poprzez gro-
madzenie w szczelnych pojemnikach na 
odpady i wywóz przez zakład specjali-
styczny, 

9) zapewnienie w granicach działki miejsc 
postojowych dla korzystajņcych z usług, 
w iloņci min. 3 miejsca na kaŊde 100m2 
powierzchni usługowej, jednak nie mniej 
niŊ 2, 

10) w zagospodarowaniu terenu uwzględniń 
przebieg istniejņcej sieci infrastruktury 
technicznej. 

5. Na terenie zabudowy usług kultu religijnego 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
UKs o pow. 0,23 ha ustala się: 

1) adaptację istniejņcej zabudowy z moŊliwo-
ņciņ rozbudowy, modernizacji i przebudo-
wy, 

2) moŊliwoņń realizacji zabudowy towarzy-
szņcej, parterowej z poddaszem uŊytko-
wym, 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów i urzņ-
dzeń zwiņzanych z funkcjņ terenu m.in. 
elementy małej architektury, parking, 
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4) parametry i wskaňniki kształtowania zabu-
dowy: 

a) wysokoņń budynku jedna kondygnacja, 

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachy-
leniu połaci 30-45o, 

c) wskaňnik intensywnoņci zabudowy do 
0,3, 

5) zachowanie powierzchni biologicznie 
czynnej na poziomie minimum 40% po-
wierzchni działki. 

6. Na terenie usług sportu oznaczonym na ry-
sunku planu symbolem 1US o pow. 0,60ha 
ustala się 

1) dopuszcza się lokalizację obiektów i urzņ-
dzeń zwiņzanych z funkcjņ terenu, 

2) moŊliwoņń lokalizacji parterowych obiek-
tów zaplecza sanitarnego, 

3) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 80%, 

4) zapewnienie miejsc postojowych dla uŊyt-
kowników terenu. 

7. Na terenie zabudowy zagrodowej i usług 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
1RM,U o pow. 1,60 ha ustala się: 

1) realizacja obiektów budowlanych w odle-
głoņci min. 10m od ņciany lasu, 

2) parametry i wskaňniki kształtowania zabu-
dowy: 

a) wysokoņń budynku mieszkalnego do 
dwóch kondygnacji ze stromym da-
chem o kņcie nachylenia połaci 30-45o, 

b) wysokoņń obiektów zwiņzanych z pro-
dukcjņ rolniczņ wynikajņca z wymogów 
technologicznych i konstrukcyjnych, 

c) budynki usługowe – parterowe z da-
chem o kņcie nachylenia połaci 30-45o, 

d) wskaňnik intensywnoņci zabudowy do 
0,4, 

3) minimalny procentowy wskaňnik po-
wierzchni biologicznie czynnej – 50%, 

4) prowadzona działalnoņń usługowa musi 
spełniań wymogi obowiņzujņcych przepi-
sów ochrony ņrodowiska, w szczególnoņci 
w zakresie ochrony wód powierzchnio-
wych i podziemnych oraz powietrza. Za-
sięg uciņŊliwoņci powinien byń ograniczo-
ny do granic obszaru, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny, 

5) prowadzenie właņciwej gospodarki odpa-
dami technologicznymi poprzez groma-
dzenie w szczelnych pojemnikach na od-
pady i wywóz przez zakład specjalistyczny, 

6) w zagospodarowaniu terenów uwzględniń 
przebieg istniejņcych sieci infrastruktury 
technicznej, 

7) dopuszcza się moŊliwoņń lokalizacji lokal-
nych urzņdzeń infrastruktury technicznej, 

8) zapewnienie miejsc postojowych w iloņci 
min. 3 miejsca na kaŊde 100m2 powierzch-
ni usługowej oraz miejsc postojowych dla 
funkcji mieszkaniowej w iloņci min. 2 miej-
sca. 

8. Dla terenów rolniczych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem R ustala się: 

1) racjonalne uŊytkowanie rolnicze uŊytków 
rolnych oraz utrzymanie dojazdów gospo-
darczych do pól, 

2) zachowanie istniejņcych rowów, oczek 
wodnych, zadrzewień ņródpolnych i przy-
droŊnych, 

3) w ramach rozbudowy istniejņcych siedlisk 
rolniczych dopuszcza się moŊliwoņń reali-
zacji obiektów gospodarczych (bez funkcji 
mieszkaniowej) zwiņzanych z produkcjņ 
rolnņ. Wielkoņń obiektów produkcji zwie-
rzęcej o łņcznej obsadzie do 40DJP w sie-
dlisku rolniczym, 

4) linia zabudowy w odległoņci min. 20,0m 
od linii rozgraniczajņcej drogę powiatowņ i 
min. 15,0m od linii rozgraniczajņcej drogę 
gminnņ, 

5) dopuszcza się realizację stawów rybnych, 
zbiorników wodnych oraz urzņdzeń melio-
racji wodnych słuŊņcych zrównowaŊone-
mu wykorzystaniu uŊytków rolnych i le-
ņnych oraz racjonalnej gospodarce wod-
nej, 

6) moŊliwoņń realizacji dróg dojazdowych 
oraz napowietrznej i podziemnej sieci in-
frastruktury technicznej (wodociņgowej, 
kanalizacyjnej, telefonicznej, gazowej i 
energetycznej). 

9. Dla terenów lasów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL ustala się: 

1) zachowanie z moŊliwoņciņ uzupełniania 
istniejņcego drzewostanu, 

2) zakaz zabudowy, 
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3) zakładanie upraw leņnych w odległoņci 
minimum 3m od granicy uŊytku rolnego 
lub od cieków i rowów oraz linii rozgrani-
czajņcej drogi publiczne, 

4) zachowanie istniejņcych rowów, oczek 
wodnych i dróg leņnych, 

5) moŊliwoņń lokalizacji niezbędnych siecio-
wych elementów infrastruktury technicz-
nej, 

6) prowadzenie gospodarki leņnej zgodnie z 
uproszczonymi planami urzņdzania lasu 
oraz obowiņzujņcymi przepisami szczegól-
nymi. 

10. Dla terenów wód powierzchniowych ozna-
czonych na rysunku WS ustala się: 

1) zachowanie istniejņcych zbiorników wod-
nych z pełnionņ przez nie funkcjņ, 

2) ochronę przed zanieczyszczeniami wszel-
kimi odpadami stałymi i ņciekami. 

§ 10. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņ-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nej 

1. Na terenie objętym planem ustala się obszary 
przestrzeni publicznej, które stanowiņ: 

1) tereny usług sakralnych (UK), sportu i re-
kreacji (US), usług (U), 

2) tereny dróg publicznych (KDP, KDG). 

2. Ustala się następujņce zasady zagospodaro-
wania: 

1) moŊliwoņń modernizacji istniejņcej zabudo-
wy i realizację nowej o funkcjach: kultury, 
sportu i rekreacji, oņwiaty, (m.in. przysto-
sowanie terenów do organizowania imprez 
masowych) stosownie do ustaleń planu, 

2) modernizację przestrzeni publicznej (m.in. 
drogi, chodniki, miejsca parkingowe, tereny 
zielone), 

3) realizację publicznej infrastruktury zwiņzanej 
z rozwojem funkcji turystycznych gminy. 

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy urzņdzeń infrastruktury technicznej i komuni-
kacji 

1. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę z wodociņgu siecio-
wego, 

2) w zakresie unieszkodliwiania ņcieków ustala 
się: 

a) odprowadzenie ņcieków sanitarnych do 
kanalizacji sieciowej i oczyszczalni ņcie-
ków w Strzegowie, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza się odprowadzenie ņcieków 
do szczelnych bezodpływowych zbiorni-
ków, 

c) zakaz lokalizacji bezodpływowych zbior-
ników na nieczystoņci płynne na terenach 
wyposaŊonych w kanalizację sanitarnņ. 

3) wody deszczowe z terenów usługowych i 
nawierzchni dróg powinny byń odprowa-
dzane do kanalizacji deszczowej poprzez 
urzņdzenia podczyszczajņce, zgodnie z obo-
wiņzujņcymi przepisami ochrony ņrodowi-
ska, 

4) zaopatrzenie w ciepło z kotłowni indywidu-
alnych z preferencjņ do stosowania paliw 
czystych ekologicznie – gaz, energia elek-
tryczna, olej opałowy o niskiej zawartoņci 
siarki lub z wykorzystaniem odnawialnych 
ňródeł energii, 

5) zaopatrzenie w energię elektrycznņ z istnie-
jņcej w sņsiedztwie sieci elektroenergetycz-
nej na warunkach okreņlonych przez wła-
ņciwy Zakład Energetyczny. Dopuszcza się 
rozbudowę i przebudowę istniejņcych na-
powietrznych i kablowych linii energetycz-
nych niskiego i ņredniego napięcia w dosto-
sowaniu do przyszłego zagospodarowania 
oraz budowę nowych stacji transformato-
rowych, 

6) lokalizowanie urzņdzeń sieciowych infra-
struktury technicznej (sień energetyczna, 
kanalizacyjna, wodociņgowa, gazowa, tele-
komunikacyjna) w liniach rozgraniczajņcych 
dróg, 

7) dopuszcza się lokalizowanie elementów in-
frastruktury technicznej na terenach o okre-
ņlonych w planie funkcjach na podstawie 
opracowań technicznych z uwzględnieniem 
uwarunkowań i przepisów odrębnych bez 
koniecznoņci zmiany planu. 

2. W zakresie komunikacji ustala się: 

1) obsługę komunikacyjnņ terenu objętego pla-
nem poprzez: 

a) drogę publicznņ powiatowņ relacji: Ciecha-
nów – Modła – Niedzbórz –Drogiszka – Dal-
nia (nr 1240W) oznaczonņ na rysunku sym-
bolem 1KDP, 

b) drogi publiczne gminne oznaczone na ry-
sunku symbolem 1 - 4KDG, 
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c) drogi wewnętrzne dla obsługi terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, za-
grodowej i usługowej oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1KDW – 11KDW, 

d) drogi wewnętrzne dojazdowe do pól i lasów 
występujņce na terenach rolnych i leņnych 
oznaczone na rysunku symbolem R i ZL, 

2) zachowanie istniejņcego układu komunikacyj-
nego z moŊliwoņciņ przebudowy ulic i dróg z 
zachowaniem parametrów ustalonych niniej-
szym planem lub dostosowania do parame-
trów okreņlonych w przepisach odrębnych do-
tyczņcych warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadań drogi publiczne. 

3. Dla terenów tras komunikacyjnych wyznaczo-
nych liniami rozgraniczajņcymi ustala się: 

a) tereny dróg publicznych oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1KDP – droga po-
wiatowa, szerokoņń w liniach rozgraniczajņ-
cych min.12,0m, 

b) tereny dróg publicznych oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1KDG - 4KDG – droga 
gminna, szerokoņń w liniach rozgraniczajņ-
cych 1-2KDG min. 10,0m; 3–4KDG min. 8,0m, 

c) tereny dróg wewnętrznych dojazdowych 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDW, szerokoņń w liniach rozgraniczajņcych 
min. 6,0m, 

d) w obrębie linii rozgraniczajņcych tereny 
komunikacji zakazuje się lokalizacji obiektów 
budowlanych nie zwiņzanych z gospodarkņ 
drogowņ oraz potrzebami ruchu drogowe-
go, dopuszcza się natomiast lokalizację sieci 
infrastruktury technicznej i zieleni, pod wa-
runkiem spełnienia wymagań okreņlonych 
w przepisach dotyczņcych. dróg publicz-
nych, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych 
inwestycji na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę w odległoņci: min. 8,0m od linii 

rozgraniczajņcej drogę powiatowņ, min. 
6,0m od linii rozgraniczajņcej drogę gminnņ, 

f) dopuszcza się modernizację i rozbudowę 
istniejņcych obiektów połoŊonych w odle-
głoņci mniejszej niŊ ww. okreņlone, z za-
chowaniem dotychczasowej linii zabudowy, 

g) odprowadzanie wód opadowych z na-
wierzchni ciņgów komunikacyjnych w opar-
ciu o urzņdzenia odwadniajņce w pasach 
drogowych z odprowadzeniem do systemu 
melioracyjnego, 

h) dopuszcza się moŊliwoņń przekształcenia 
dróg wewnętrznych na drogi publiczne, przy 
zachowaniu parametrów wynikajņcych z 
przepisów szczególnych. 

§ 12. Wysokoņń stawki procentowej słuŊņcej 
naliczaniu opłaty zwiņzanej ze wzrostem wartoņci 
nieruchomoņci wynikajņcej z art. 36 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 
skutek uchwalenia niniejszego planu ustala się w 
wysokoņci dla: 

- terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, zabudowy zagrodowej – 15%, 

- terenów zabudowy usługowej – 15%, 

- terenów rolniczych, lasów i dróg – 0%. 

§ 13.1. Plan nie ustala terminów realizacji in-
westycji na poszczególnych terenach. 

2. Tereny do czasu zabudowy i zagospodaro-
wania zgodnie z okreņlonym w planie przeznacze-
niem i zasadami zagospodarowania, pozostajņ w 
dotychczasowym uŊytkowaniu. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 15.1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na 
stronie internetowej gminy Strzegowo. 

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jerzy Karwowski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XXXVIII/272/2010 

Rady Gminy Strzegowo 
z dnia 27 maja 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag złoŊonych do wyłoŊonego projektu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego częņci miejscowoņci Czarnocin 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717 z póňniejszymi zmianami) rozstrzyga się, co następuje: 

W okresie wyłoŊenia do publicznego wglņdu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go częņci miejscowoņci Czarnocin nie zgłoszono Ŋadnych uwag i wniosków. RównieŊ w wyznaczonym ter-
minie, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne mogły wnosiń uwagi dotyczņce pro-
jektu Planu, nie wniesiono Ŋadnych uwag. W zwiņzku z powyŊszym nie zachodzi potrzeba rozpatrywania 
uwag do projektu Planu. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jerzy Karwowski 
 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XXXVIII/272/2010 

Rady Gminy Strzegowo 
z dnia 27 maja 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
częņci miejscowoņci Czarnocin inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊņ do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
7171 z póňniejszymi zmianami) rozstrzyga się, co następuje: 

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej wynikajņcych z ustaleń w/w Planu naleŊy: 

- realizacja dróg gminnych (dostosowanie do parametrów wynikajņcych z rozporzņdzenia Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadań drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z póňn. zm.), 

- rozbudowa sieci wodociņgowej, 

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej. 

Ustala się, Ŋe realizacja przedmiotowych zadań odbywań się będzie sukcesywnie, etapowo, z wykorzysta-
niem róŊnych ňródeł finansowania (m.in. dochody własne, dotacje, kredyty, poŊyczki preferencyjne, ņrodki 
UE) zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jerzy Karwowski 
 
 
 
 
 
 
 


