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Załącznik nr 4 
do uchwały nr 179/XXIV/2009 

Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
z dnia 29 grudnia 2009r. 

 
Realizując ustalenia zawarte w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z dnia 27 marca 2003r. stwierdza sić, şe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w mieście Wyszogród w granicach ulic: ul. Warszawskiej i ul. Zamieście są zgodne ze studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród 
 
UZASADNIENIE 

W w/w studium ustalono: 

- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, 

- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZWIĄZANEJ Z GOSPODARSTWEM ROLNYM, 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaprojektowano przeznaczenie terenów zgodnie z 
poszczególnymi zapisami zawartymi w Studium.... 

 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta: 

Józef Z. Boszko 
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UCHWAŁA Nr 180/XXIV/2009 

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2002r., Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2004r., 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2005r., Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007r.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; 
z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 109, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413) oraz uchwały nr 27/IV/07 
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia  
28 lutego 2007r. Rada Gminy i Miasta w Wyszo-
grodzie uchwala, co nastćpuje: 

 

Rozdział 1  
Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego czćści miejscowości Drwa-
ły, Rakowo, Starzyno zwany dalej „planem", 
obejmujący czćść administracyjnego obszaru 
wsi Drwały, Rakowo, Starzyno. 

2. Granice obszaru objćtego ustaleniami planu 
oznaczone są na rysunku planu sporządzonym 
w skali 1:2000 stanowiącym załącznik do ni-
niejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący in-
tegralną czćść uchwały - załącznik nr 1, 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu – załącznik nr 2, 
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3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań własnych gminy – za-
łącznik nr 3, 

4) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 
Studium - załącznik nr 4. 

§ 2. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uşytkowaniu terenów, 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, 

6) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej i ob-
sługi komunikacyjnej, 

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

9) sposoby tymczasowego zagospodarowa-
nia i uşytkowania terenów, 

11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości, 

12) granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalone na podstawie przepisów od-
rćbnych, 

2. Plan nie określa: 

1) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu 
w tym zakazu zabudowy, 

2) granic obszarów wymagających scaleń i 
podziałów nieruchomości, 

3. Na rysunku planu nastćpujące oznaczenia gra-
ficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objćtego ustaleniami planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu oraz róşnych zasadach zagospo-
darowania, 

3) linie zabudowy, 

4) przeznaczenie terenu, 

5) granice terenów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów: 

- granice strefy ochrony krajobrazu kultu-
rowego, 

- granice OSO Dolina Środkowej Wisły 

6) klasy techniczne dróg i ulic. 

§ 3. 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) planie - naleşy przez to rozumieć plan za-
twierdzony niniejszą uchwałą, 

1) przepisach szczególnych i odrćbnych - naleşy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych, 

1) liniach rozgraniczających - naleşy przez to 
rozumieć linie rozgraniczające tereny o róş-
nym przeznaczeniu i róşnych warunkach za-
budowy terenu, 

2) liniach podziału na działki budowlane (propo-
nowane linie wewnćtrznych podziałów)- ro-
zumie sić przez to linie podziału wyznaczone 
stosownie do wartości kartometrycznej ry-
sunku, tj. z dokładnością do 2m. 

2) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-
no przewaşać na przedmiotowym terenie i 
stanowić wićcej niş 50% ogólnej powierzchni 
zabudowy w obszarze wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi, 

1) obowiązujących lub nieprzekraczalnych li-
niach zabudowy - naleşy przez to rozumieć 
ustaloną lub nieprzekraczalną granicć usytu-
owania budynków w ich powierzchni zabu-
dowy wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 
(określanie i obliczanie wskaŝników po-
wierzchniowych i kubaturowych) 

1) powierzchni biologicznie czynnej - naleşy 
przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro-
ślinnością oraz wodć powierzchniową na 
działce budowlanej, a takşe 50% sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łoşu zapewniającym ich naturalną wegetacjć, 
o powierzchni nie mniejszej niş 10m2 stosow-
nie do przepisów szczególnych, 
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2) funkcja usługowa w zakresie usług konsump-

cyjnych (bytowych) - naleşy przez to rozumieć 
działalność gospodarczą, zakwalifikowaną do 
usług nieuciąşliwych związanych z zaspakaja-
niem powszechnych i codziennych potrzeb 
ludzkich w zakresie konsumpcji indywidualnej 
i zbiorowej takich jak: 

a) handel detaliczny, gastronomia, 

b) naprawy, remonty, konserwacje sprzćtów i 
urządzeń konsumentów, 

c) wyrób przedmiotów na indywidualne za-
mówienie, 

d) usługi rekreacji, turystyki, wypoczynku, 

e) usługi bankowe, doradztwa gospodarcze-
go, 

f) niepubliczne komercyjne usługi oświaty, 
zdrowia, opieki społecznej i kultury, 

g) inne niş w/w usługi osobiste, 

1) uciąşliwości obiektów i urządzeń - naleşy 
przez to rozumieć bezpośredni i pośredni 
wpływ danego przedsićwzićcia na środowi-
sko oraz zdrowie i warunki şycia ludzi wynika-
jący z emisji gazów, pyłów, zapachów, hała-
su, promieniowania itp., 

10) bezpośrednim sąsiedztwie - naleşy przez to 
rozumieć zabudowć (obiekty kubaturowe) na 
działce zabudowanej oraz działkć bezpośred-
nio graniczącą z działką zabudowaną lub 
przeznaczoną pod zabudowć w niniejszym 
planie, 

11) maksymalnej wysokości zabudowy -jest to 
wysokość liczona od istniejącego poziomu te-
renu do najwyşej połoşonej krawćdzi dachu 
(kalenicy), 

12) intensywności zabudowy - udział powierzchni 
ogólnej budynku (wszystkich kondygnacji) w 
powierzchni działki. 

§ 4. 

1. Ustala sić podział obszaru na tereny o nastćpu-
jącym przeznaczeniu: 

1) tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych oznaczone symbolem RM 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczone symbolem MN, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i rolniczej oznaczone symbolem 
RM/MN, 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej o charakte-
rze rekreacji indywidualnej (letniskowej) - 
ML, 

5) tereny zabudowy usługowej w zakresie 
usług celu publicznego oznaczone symbo-
lem UP, 

6) tereny sportu, rekreacji i turystyki oznaczo-
ne symbolem US, 

7) tereny rolne - R, 

8) tereny lasów i zalesień oznaczone symbo-
lem ZL, ZL1, 

10) tereny zieleni nieurządzonej oznaczone 
symbolem Z, 

11) tereny wód powierzchniowych WS, 

12) tereny obiektów i urządzeń hydrotechnicz-
nych oznaczone symbolem WP 

12) tereny dróg publicznych w kategoriach 

a) ulicy zbiorczej- KDZ 

b) ulicy lokalnej- KDL, 

c) ulicy dojazdowej - KDD 

13) tereny infrastruktury technicznej: 

a) stacje transformatorowe- E 

b) obiekty i urządzenia gospodarki ścieko-
wej - K 

Rozdział 2  
Ogólne ustalenia Planu 

§ 5. 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

1. Obowiązuje: 

1) dostosowanie architektury obiektów do tra-
dycyjnej, regionalnej zabudowy, co sprzyja 
poprawie walorów estetycznych i krajobra-
zowych, 

2) kształtowanie gabarytów zabudowy w spo-
sób nie zakłócający harmonii krajobrazu, a 
w szczególności ograniczenie wysokości 
obiektów do 2 kondygnacji na terenach za-
budowy mieszkaniowej, 

3) dla terenów przyległych do obiektów zabyt-
kowych i terenów o wyjątkowych walorach 
krajobrazowych naleşy przyjąć zasady zago-
spodarowania zapewniającego właściwą ich 
ekspozycjć, 

4) realizacja ogrodzeń przy drogach publicz-
nych w linii rozgraniczającej ulic ustalonej w 
planie lub poza nimi w granicach działki; za-
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kaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 
betonowych od strony ulic publicznych - 
obowiązuje stosowanie ogrodzeń aşuro-
wych, 

5) zachowanie ustalonej planem intensywno-
ści zabudowy przez realizacjć stosownej 
wielkości powierzchni biologicznie czynnej, 

6) zakaz sytuowania wolnostojących trwale 
związanych z gruntem i zawieszonych na 
obiektach, urządzeń reklamowych na tere-
nach MN, RM, RM/MN, ML, ograniczenie 
powierzchni reklamowych do wielkości 6m2, 

7) kształtowanie pasów zieleni w liniach roz-
graniczających ulic KDZ, KDL, 

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

2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad 
zagospodarowania i kształtowania zabudowy 
określone w Rozdziale III. 

§ 6. 

Zasady ochrony i kształtowania środowiska  
przyrodniczego i krajobrazu kulturowego 

1. Tereny we wsi Drwały, Rakowo, Starzyno objć-
te planem połoşone są w całości w granicach 
Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu. 

2. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania śro-
dowiska przyrodniczego: 

1) w granicach objćtych planem wprowadza 
sić zakaz lokalizacji: 

a) przedsićwzićć mogących znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem 
przedsićwzićć słuşących obsłudze ru-
chu komunikacyjnego, turystyce, zwią-
zanych z rolnictwem i przemysłem spo-
şywczym, budowy garaşy lub parkin-
gów samochodowych dla samochodów 
osobowych oraz realizacji inwestycji ce-
lu publicznego, 

b) inwestycji stwarzających zagroşenie dla 
şycia lub zdrowia ludzi, a w szczególno-
ści zagroşenie wystąpienia powaşnych 
awarii w obszarze zwartej zabudowy 
wsi, 

2) realizacjć zieleni wzdłuş głównych ciągów 
komunikacyjnych, 

3) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem 
proekologicznych nośników energii min.: 
gaz, energia elektryczna, olej opałowy, 

wzbogacony wćgiel o niskiej zawartości 
siarki lub odnawialne ŝródła energii, 

4) ochronć i utrzymanie istniejących układów 
zieleni wysokiej, w tym zadrzewień przy-
droşnych i śródpolnych, oczek wodnych, 
cieków i związanych z nimi terenów pod-
mokłych dla zachowania ciągłości koryta-
rzy ekologicznych oraz zachowanie natu-
ralnego ukształtowania powierzchni tere-
nu, 

5) zagospodarowanie co najmniej 60% dla 
terenów oznaczonych symbolem MN, US, 
RM/MN, 75% dla ML, powierzchni kaşdej 
działki budowlanej zielenią urządzoną w 
postaci drzew i krzewów zgodnie z uwa-
runkowaniami siedliskowymi i geograficz-
nymi, z dominacją drzew liściastych oraz 
gatunków odpornych na zanieczyszczenia, 

6) zachowanie cieków, rowów melioracyj-
nych i oczek wodnych oraz pozostawienie 
pasa wolnego od zabudowy i ogrodzeń o 
szerokości 3m od górnej krawćdzi skarpy 
rowów i zbiorników wodnych, zakaz zasy-
pywania oraz prowadzenia prac mogących 
powodować zmiany stosunków wodnych, 

7) ochronć i kształtowanie środowiska na te-
renach objćtych prawną formą ochrony 
przyrody jako Nadwiślański Obszar Chro-
nionego Krajobrazu, na podstawie przepi-
sów odrćbnych - zgodnie z wytycznymi w 
nich zawartymi; obowiązuje m.in., 

- zakaz lokalizowania nowych obiektów 
budowlanych w pasie szerokości 100m 
od linii brzegowej rzeki Wisły, 

- prowadzenie czynnej ochrony ekosys-
temów leśnych i łąkowych, 

- ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, 
zakrzewień, kształtowanie zróşnicowa-
nego krajobrazu rolniczego poprzez 
ochronć istniejących oraz formowanie 
nowych zadrzewień śródpolnych i 
przydroşnych, 

- zachowanie śródpolnych podmokłości, 

- utrzymanie trwałych uşytków zielonych, 
przeciwdziałanie zarastaniu łąk, 

- zakaz stosowania ogrodzeń betono-
wych, kształtowanie ogrodzeń w spo-
sób umoşliwiający migracjć drobnych 
zwierząt - zakaz budowy ciągłych coko-
łów, ogrodzenia aşurowe. 

8) na terenach połoşonych w obszarze po-
tencjalnego zagroşenia powodziowego ze 
strony rzeki Wisły dopuszcza sić zabudowć 
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z wyniesieniem poziomu parteru ponad 
rzćdną 68,59m n.p.m. (Drwały) i 67,25m 
n.p.m (Rakowo); posadowienie poziomu 
parteru ponişej rzćdnej wody stuletniej na 
ryzyko własne inwestora (odpowiedzial-
ność za ewentualne szkody powstałe w 
wyniku zalania wodami katastrofalnymi 
ponosi inwestor), 

9) na terenach połoşonych w strefie krawć-
dziowej skarpy, w granicach wystćpowa-
nia złoşonych i skomplikowanych warun-
ków gruntowych obowiązuje zakaz lokali-
zowania nowej zabudowy w strefie od 
podstawy do górnej krawćdzi skarpy, na-
tomiast w granicach zasićgu procesów 
osuwiskowych naleşy przed realizacją in-
westycji ustalić geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych, 

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

11) eksploatacja instalacji nie powinna powo-
dować przekroczenia standardów jakości 
powietrza poza terenem, do którego pro-
wadzący instalacjć posiada tytuł prawny. 

3. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania kra-
jobrazu kulturowego 

1) zabezpieczenie właściwego wglądu na za-
bytki i ich otoczenie przez określenie nie-
przekraczalnych gabarytów zabudowy, 

2) ochronć krajobrazu kulturowego wsi 
Drwały historycznego układu ruralistycz-
nego wzdłuş drogi powiatowej - zachowa-
ne walory środowiska naturalnego połą-
czone harmonijnie z nieruchomymi dob-
rami kultury, w której obowiązuje: 

a) zachowanie historycznego układu rura-
listycznego wzdłuş drogi powiatowej 
KDZ – ochrona rozplanowania zagród, 
budynków o wartościach zabytkowych 
(dom nr 14, 15, 16, 25), utrzymanie i 
kształtowanie zieleni rozmieszczonej w 
układzie historycznych podziałów wła-
snościowych i funkcjonalnych, 

b) realizacja zabudowy o funkcji nieanta-
gonistycznej, nieniszczącej w stosunku 
do wystćpującej oraz w formie drobno-
skalowej - wysokość obiektów do 7m, 
intensywność zabudowy do 0,1, w na-
wiązaniu do skali i charakteru zabudo-
wy historycznej: dachy dwuspadowe, 
główne kalenice budynków mieszkal-
nych równoległe do drogi powiatowej, 

3) ochronć reliktów osadnictwa holender-
skiego w miejscowości Rakowo na nastć-
pujących zasadach: 

a) zachowanie rozplanowania zagród i 
budynków o wartościach historycznych 
(zagrody nr 5, 6, 9, 12), 

b) realizacja zabudowy o funkcji nieanta-
gonistycznej, nieniszczącej w stosunku 
do wystćpującej oraz w formie drobno-
skalowej - wysokość obiektów do 7m, 
intensywność zabudowy do 0,1, w na-
wiązaniu do skali i charakteru zabudo-
wy historycznej: dachy dwuspadowe, 
główne kalenice budynków mieszkal-
nych równoległe do frontu działki, 

4) w strefie ochrony krajobrazu kulturowego 
naleşy dąşyć do: 

- utrzymanie historycznego przebiegu 
drogi, obsadzanie charakterystycznymi 
gatunkami drzew, 

- ochrony krajobrazu naturalnego zwią-
zanego z historycznym załoşeniem 
(ukształtowanie terenu, sztuczne nasa-
dzenia, rowy melioracyjne, cmentarze), 

- ochrony form i sposobów uşytkowania 
terenów (zachowanie zasadniczych 
elementów historycznego rozplanowa-
nia) takich jak: układ dróg, cieków wod-
nych, zadrzewień śródpolnych, daw-
nych zasad zabudowy, rozplanowania 
zagród, elementów małej architektury, 

- współczesna zabudowa winna być 
poddana szczególnym rygorom w za-
kresie sposobu lokalizacji, kształtowa-
nia bryły i elewacji, (dostosowanie no-
wej zabudowy do historycznej kompo-
zycji przestrzennej w zakresie skali, bry-
ły obiektów i usytuowania wzglćdem 
drogi), 

4) działania inwestycyjne w strefie ochrony 
konserwatorskiej i strefie ochrony krajo-
brazu kulturowego wymagają uzgodnienia 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków. 

§ 7. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Obiekty zabytkowe znajdujące sić odpowied-
nio: w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i podlegające ochronie konserwator-
skiej stanowią: 
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1) historyczny układ ruralistyczny wsi Drwały, 

2) stanowiska archeologiczne, które podlegają 
ścisłej ochronie na mocy przepisu art. 6 
ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o zabytkach i opiece nad zabytkami, 

3) na obszarze objćtym planem nie znajdują 
sić dobra kultury współczesnej. 

2. W stosunku do wymienionych w ust. 1 dóbr 
kultury obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) zachowanie strefy ochrony krajobrazu kultu-
rowego zgodnie z rysunkiem planu, w której 
obowiązuje: 

a) podporządkowanie i zharmonizowanie 
(kształtowanie bryły i elewacji) nowej za-
budowy w stosunku do istniejących hi-
storycznych form, 

2) utrzymanie historycznego rozplanowania 
zagród, wprowadzanie nowej zabudowy w 
sposób utrwalający historyczne załoşenia i 
zapewniający ochronć walorów widoko-
wych, 

3) podziały terenu w nawiązaniu do historycz-
nych podziałów własnościowych i funkcjo-
nalnych, 

4) wszelka działalność związana z otoczeniem 
obiektów w strefie, w tym takşe zmiany wła-
sności, funkcji i uşytkowania powinny być 
poprzedzone wydaniem wytycznych kon-
serwatorskich i uzyskać zgodć WKZ, 

5) zasady zagospodarowania terenu i kształ-
towania zabudowy w strefie ochrony krajo-
brazu kulturowego i w otoczeniu zagród o 
walorach kulturowych: 

a) funkcje obiektów sąsiednich nieantago-
nistyczne, 

b) wysokość zabudowy ograniczyć do 7m, 

c) szerokość elewacji frontowej - z toleran-
cją do 20% w odniesieniu do średniej 
szerokości elewacji frontowych istnieją-
cej zabudowy, 

d) zachowanie wykształconego układu 
geometrii dachów - układu głównych ka-
lenic budynków mieszkalnych i gospo-
darczych. 

3. W granicach stanowisk archeologicznych i w 
granicach terenów wymagających badań ar-
cheologicznych obowiązuje: 

1) uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków wszelkich planowanych dzia-
łań i inwestycji, 

2) wymóg sprawowania nadzoru archeolo-
gicznego, 

3) inwestycje lokalizowane na terenach wy-
magających badań archeologicznych muszą 
być uzgodnione kaşdorazowo z WKZ. 

§ 8. 

Zasady zagospodarowania  
przestrzeni publicznych. 

1. Ustala sić nastćpujące przestrzenie publiczne 

1) ulice wg kategorii oznaczone odpowiednio 
symbolami o szerokości w liniach rozgrani-
czających: 

a) KDZ zbiorcze - 20m 

b) KDL lokalne - 15m, 12m, 

c) KDD dojazdowe - 10m, 12m, 

2) tereny usług publicznych UP, 

3) niewygrodzone czćści działek przed obiek-
tami usługowymi o charakterze ogólnodo-
stćpnym, 

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

3. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń rekla-
mowych wolnostojących trwale związanych z 
gruntem w liniach rozgraniczających ulic. 

4. Zasady zagospodarowania terenów wymienio-
nych w ust. 1 pkt 2, zgodnie z § 13: 

1) budynki uşyteczności publicznej muszą po-
siadać charakter identyfikatorów przestrze-
ni, osiągany przez zastosowanie wyróşnia-
jącej sić z otoczenia architektury lub rodza-
jów materiałów wykończeniowych elewacji 
zharmonizowanych z otoczeniem. 

5. Na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 3 usta-
la sić: 

a) dopuszcza sić realizacjć obiektów małej ar-
chitektury, 

b) adaptacjć i budowć systemów infrastruktu-
ry technicznej i komunikacji 

c) zachowanie powierzchni biologicznie czyn-
nej nie mniejszej niş 30% powierzchni tere-
nu 

§ 9. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów infrastruktury technicznej i komunikacji 

Obowiązują nastćpujące zasady obsługi w zakre-
sie infrastruktury technicznej: 
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1. Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i 

zagospodarowania terenu z wyprzedzającą 
lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej. 

2. Budowa sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej: 

a) na terenach zabudowy wsi - wzdłuş ukła-
dów komunikacyjnych w liniach rozgrani-
czających ulic (w szczególności tworząc 
pasy technologiczne infrastruktury tech-
nicznej), dopuszcza sić sytuowanie urzą-
dzeń poza liniami rozgraniczającymi ulic 
przy zachowaniu przepisów odrćbnych. 

b) dopuszcza sić sytuowanie urządzeń infra-
struktury w pasach drogowych w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach wyni-
kających z ochrony środowiska i uwarun-
kowań terenowych za zgodą zarządcy dro-
gi, 

c) poza obszarem zabudowanym - wzdłuş 
układów komunikacyjnych w liniach roz-
graniczających dróg lub poza liniami roz-
graniczającymi dróg przy zachowaniu 
przepisów odrćbnych; dla linii napo-
wietrznych w odległości nie mniejszej niş 
5m od granicy pasa drogowego z zacho-
waniem przepisów odrćbnych, dopuszcza 
sić zmniejszenie w/w odległości w przy-
padkach związanych z ochroną środowiska 
i wynikających z uwarunkowań tereno-
wych, 

d) sieć obsługująca zabudowć rozproszoną 
powinna być prowadzona w maksymal-
nym stopniu po granicach własności i 
wzdłuş istniejących systemów techniczne-
go uzbrojenia terenu, 

e) z zachowaniem odpowiednich odległości 
od obiektów budowlanych i urządzeń 
uzbrojenia terenu, 

f) zabrania sić umieszczania urządzeń infra-
struktury (w tym liniowych) w liniach roz-
graniczających dróg powiatowych - od-
stćpstwa, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach mogą nastąpić wyłącznie za 
zgodą zarządcy drogi. Warunki powyşsze 
nie dotyczą przyłączy, 

g) dopuszcza sić wydzielanie działek budow-
lanych dla potrzeb lokalizacji infrastruktury 
technicznej o powierzchni wynikającej z 
technologii. 

3. Moşliwość rozbudowy lub przebudowy istnie-
jących urządzeń nadziemnych i podziemnych 
uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z pla-
nowanym zagospodarowaniem. W przypad-

kach kolizji planowanego zagospodarowania 
terenu z urządzeniami energetycznymi wnio-
skodawca poniesie koszty niezbćdnej przebu-
dowy. 

4. Zaopatrzenie w wodć dla potrzeb bytowo - 
gospodarczych i przeciwpoşarowych w opar-
ciu o wodociąg gminny z ujćciem wody zloka-
lizowanym we wsi Kobylniki i we wsi Przyko-
ry (gm. Mała Wieś) poprzez budowć sieci 
rozbiorczej w układzie pierścieniowym, a w 
szczególności: 

a) zapewnić awaryjne zasilanie w wodć dla 
sytuacji szczególnych dotyczących ochro-
ny ludności i spraw obronnych, 

5. Uporządkowana gospodarka ściekowa w 
oparciu o zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej 
realizowaną w układzie grawitacyjno - pom-
powym lub indywidualny sposób utylizacji 
ścieków; 

a) dopuszcza sić utylizacjć ścieków w oparciu 
o szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe 
wywoşenie na oczyszczalnić ścieków; 

b) dopuszcza sić indywidualny sposób utyli-
zacji ścieków na terenach oznaczonych R, 

6. Odprowadzenie wód opadowych z po-
wierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych 
na terenach zabudowanych poprzez lokalne 
kanalizacje deszczowe wyposaşone na wylo-
tach w urządzenia oczyszczające. Wody opa-
dowe odprowadzane do odbiornika powinny 
spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących ochrony środowiska. 

1) dopuszcza sić powierzchniowe systemy 
odwadniające (urządzenia ściekowe, rowy 
przydroşne). 

7. Zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej średniego i niskiego na-
pićcia na warunkach technicznych ustalonych 
przez zarządcć sieci z zachowaniem nastćpu-
jących warunków: 

a) zabezpieczenie zapotrzebowania mocy 
elektrycznej - 6 kW na budynek w zabudo-
wie mieszkaniowej, 16kW w zabudowie 
usługowej lub według warunków przyłą-
czenia, 

b) przyłącza energetyczne nn wykonać jako 
kablowe lub napowietrzne z zastosowa-
niem skrzynek złączowo - pomiarowych 
usytuowanych w linii rozgraniczającej uli-
cy, 

c) stacje transformatorowe stosownie do za-
potrzebowania mocy przyłączeniowej loka-
lizować w liniach rozgraniczających ulic, a 
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takşe poza liniami rozgraniczającymi ulic - 
z moşliwością wydzielenia odrćbnej dział-
ki, zgodnie z przepisami szczególnymi. Sy-
tuowanie stacji transformatorowych 
15/0,4kV w miejscach innych niş wyzna-
czone na rysunku planu nie wymaga 
zmiany planu, 

d) w przypadku wzrostu zapotrzebowania 
mocy lub potrzeby rezerwowego zasilania 
odbiorców, wymagających zwićkszonej 
pewności zasilania, powiązania projekto-
wanej sieci z istniejącą realizować na pod-
stawie odrćbnych projektów w oparciu o 
warunki przyłączenia wydane przez ZE 
wnioskodawcy, 

e) dla linii napowietrznych 15 kV wyznacza 
sić szerokość stref ograniczonego zago-
spodarowania od skrajnego przewodu w 
kaşdą stronć po 5 m; w strefie tej obowią-
zuje: 

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

- dopuszcza sić lokalizacjć innych obiek-
tów budowlanych po uzyskaniu opinii 
zarządcy sieci. 

f) realizacja oświetlenia ulicznego na tere-
nach zwartej zabudowy w liniach rozgrani-
czających ulic KDZ, KDL. 

8. Zabezpieczenie włącza telefoniczne z sieci 
administrowanej przez róşnych operatorów, 
w tym zabezpieczenie awaryjną łącznością te-
lefoniczną dla sytuacji szczególnych dotyczą-
cych ochrony ludności i spraw obronnych. 

9. Rozwiązanie gospodarki odpadami komunal-
nymi zgodnie z gminnym systemem gospo-
darki odpadami komunalnymi wg zasad: 

1) selektywna zbiórka odpadów do pojemni-
ków zlokalizowanych na terenie posesji 
oraz na terenach ogólnodostćpnych i wy-
wóz na składowisko, 

2) dopuszcza sić organizowanie małych 
kompostowni dla utylizacji odpadów or-
ganicznych na terenach RMiR. 

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

11. Zaopatrzenie w gaz przewodowy: 

1) w oparciu o system gazyfikacji przewodo-
wej po zrealizowaniu gazociągów średnie-
go ciśnienia, 

2) dopuszcza sić stosowanie dla celów 
grzewczych i bytowych stałych zbiorników 
na gaz płynny. 

12. Przebudowa bądŝ likwidacja istniejącej sieci 
drenarskiej po uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Warszawie - Oddział w Płocku, 

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

2) obowiązuje zachowanie pasa szerokości 
min. 3m od skarpy rowu wodnego wolne-
go od zabudowy kubaturowej, 

3) na terenach zmeliorowanych wykonać 
przebudowć sieci drenarskiej w oparciu o 
projekt techniczny przed dokonaniem po-
działów geodezyjnych. 

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

a) KDZ - tereny komunikacji kołowej, ulica 
zbiorcza (droga powiatowa Nr 2963W rela-
cji Kćpa Polska - Wyszogród): 

- szerokość w liniach rozgraniczających 
20m z poszerzeniem w miejscu skrzy-
şowań stosownie do przepisów szcze-
gólnych lub wg wskazań na rysunku 
planu, dopuszcza sić mniejszy rozstaw 
linii rozgraniczających na wysokości te-
renów lasów i skarpy, 

- ulice jednojezdniowe, dwupasmowe, 

- obsługa terenów przyległych poprzez 
skrzyşowania- odstćpstwa zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, 

- zachowuje sić istniejące, prawnie 
usankcjonowane zjazdy; ograniczenie 
liczby zjazdów w procesie przekształca-
nia i podziałów terenów. 

b) KDL - tereny komunikacji kołowej, ulice lo-
kalne: 

- szerokość w liniach rozgraniczających - 
15m i 12m z poszerzeniem w miejscu 
skrzyşowań stosownie do przepisów 
szczególnych lub wg wskazań na ry-
sunku planu, dopuszcza sić mniejszy 
rozstaw linii rozgraniczających na wy-
sokości terenów lasów i skarpy, 

- ulice jednojezdnio we, dwupasmowe, 

- bezpośrednia obsługa terenów przyle-
głych, 
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c) KDD - tereny komunikacji kołowej, ulice 
dojazdowe: 

- rozstaw linii rozgraniczających - 10m, 
12m, 

- ulice jednojezdnio we, dwupasmowe, 

- bezpośrednia obsługa terenów przyle-
głych, 

- dopuszcza sić realizacjć ulic jako cią-
gów pieszo -jezdnych, 

d) uszczegółowienie elementów istniejącego 
i projektowanego układu komunikacyjne-
go moşe być dokonywane w projektach 
technicznych bez zmiany podstawowych 
parametrów. 

14. Ustala sić nastćpujące zasady zagospodaro-
wania pasów drogowych i ulicznych wymie-
nionych w pkt 13. 

a) w stosunku do budynków istniejących na 
terenie pasa ulicznego, które nie powodują 
zagroşenia bezpieczeństwa ruchu, stosuje 
sić odpowiednio przepisy o drogach pu-
blicznych, 

b) dopuszcza sić prowadzenie ścieşek rowe-
rowych i pieszych w liniach rozgraniczają-
cych ulic, 

c) ogrodzenie od strony ulic naleşy sytuować 
w ustalonych planem liniach rozgranicza-
jących ulic lub w granicach działek. 

d) w procesie dokonywania podziałów nieru-
chomości w celu poszerzenia istniejących 
dróg publicznych dopuszcza sić zmniej-
szenie szerokości pasa drogowego na wy-
sokości istniejących budynków, które zna-
lazły sić w liniach rozgraniczających dróg. 

e) odprowadzenie wód opadowych z pasów 
drogowych za pomocą urządzeń do po-
wierzchniowego odwodnienia (rowy, 
urządzenia ściekowe) lub poprzez kanali-
zacjć deszczową wyposaşoną na wylotach 
w urządzenia podczyszczające. 

15. Ustala sić nieprzekraczalne i obowiązujące 
linie zabudowy na terenach zabudowanych i 
projektowanych do zainwestowania zgodnie z 
rysunkiem planu, w pozostałych przypadkach 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

1) określone powyşej nieprzekraczalne linie 
zabudowy obowiązują w stosunku do no-
woprojektowanych, rozbudowywanych 
obiektów budowlanych; istniejąca zabu-
dowa moşe być utrzymana, przebudowy-
wana i rozbudowana (zakaz zblişania do 
pasa drogowego) w dotychczasowych li-

niach zabudowy o ile nie powoduje zagro-
şenia bezpieczeństwa ruchu. 

16. Ustala sić nastćpujące zasady parkowania: 

a) dopuszcza sić urządzanie miejsc postojo-
wych w liniach rozgraniczających ulic o 
szerokości min. 12m, 

b) ustala sić nastćpujące wskaŝniki parkin-
gowe: 

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

- dla zabudowy mieszkaniowej min.  
2 miejsca parkingowe na działce bu-
dowlanej lub 1,5 miejsca na mieszka-
nie, 

c) potrzeby w zakresie parkowania wg 
wskaŝników wymienionych w pkt 16b) 
właściciele posesji zapewniają na terenach 
w granicach własnej działki. 

Rozdział 3 
Zasady zagospodarowania terenów 

i kształtowania zabudowy 

§ 10. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN ustala sić: 

1) funkcjć podstawową - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wraz z obiektami to-
warzyszącymi; 

2) funkcjć uzupełniającą- usługową w zakresie 
usług bytowych (konsumpcyjnych), 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

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

b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, dróg wewnćtrznych i dojaz-
dów istniejących i wydzielonych w trak-
cie podziałów; 

c) zachowanie powierzchni biologicznie 
czynnej nie mniejszej niş 60% po-
wierzchni działki budowlanej, 

e) ograniczenie wszelkiej uciąşliwości pro-
wadzonej działalności usługowej do gra-
nic terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny, 

f) funkcja usługowa moşe być łączona z 
funkcją mieszkaniową jako powierzchnie 
uşytkowe wbudowane - lokal usługowy 
nie powinien przekraczać 40% po-
wierzchni uşytkowej budynku, lub jako 
obiekty wolnostojące, 
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g) wyklucza sić realizacjć przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko oprócz przedsićwzićć (infra-
strukturalnych) z zakresu uzbrojenia te-
renu 

h) zabudowa mieszkaniowa realizowana w 
formie wolnostojącej, dopuszcza sić za-
budowć bliŝniaczą, 

i) na działkach o szerokości mniejszej niş 
18m dopuszcza sić lokalizacjć budynków 
mieszkalnych i gospodarczych w granicy 
działki, 

j) dopuszcza sić sytuowanie budynków go-
spodarczych o powierzchni do 35m2 w 
granicach działki, 

k) zachowuje sić istniejącą zabudowć za-
grodową w gospodarstwach rolnych z 
obiektami towarzyszącymi (budynki i 
obiekty gospodarcze) z moşliwością 
przekształceń w ramach dopuszczalnego 
przeznaczenia, 

l) dopuszczalny poziom hałasu w środowi-
sku jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, 

4) zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej 2 kondygnacje w tym poddasze 
uşytkowe (do 9m), 

b) szerokość elewacji frontowej budynków do 
18m, 

b) maksymalna wysokość budynków garaşo-
wych i gospodarczych do 5m, 

c) dachy budynków mieszkalnych dwu- lub 
wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45o, 
układ kalenic głównych równolegle do ulic 
zbiorczych i lokalnych (na terenach przyle-
głych do ulic), 

d) formy zabudowy nawiązujące do architektu-
ry regionalnej i krajobrazu, 

5) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia działki dla podsta-
wowej funkcji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na terenach MN - 900m2, 

b) minimalna szerokość frontu działki 22m, 

c) dopuszcza sić mniejsze powierzchnie działki 
budowlanej i szerokości frontu przy realiza-
cji zabudowy bliŝniaczej, 

e) przy podziale terenu uwzglćdnić szerokość 
dojazdowych dróg wewnćtrznych 5m dla 
długości dojazdu do 100m, dla dojazdów 

powyşej 100m wydzielić ulice dojazdowe o 
szerokości w liniach rozgraniczających 10m, 

f) dopuszcza sić podziały i scalenia nierucho-
mości w celu powićkszenia sąsiedniej nie-
ruchomości, regulacji granic mićdzy sąsia-
dującymi nieruchomościami oraz poszerze-
nia wydzielonych dróg wewnćtrznych, do-
jazdów do min.5m w liniach rozgraniczają-
cych. 

§ 11. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem RM/MN, ustala sić: 

1) funkcjć podstawową - zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwach rolnych i mieszkaniowa 
jednorodzinna wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, 

2) funkcjć uzupełniającą - usługową w zakresie 
usług bytowych (konsumpcyjnych) na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 
oraz usługowa w zakresie obsługi rolnictwa 
w zabudowie zagrodowej, 

2. zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu, w pozosta-
łych przypadkach zgodnie z przepisami od-
rćbnymi, 

b) na terenach połoşonych w strefach ochrony 
konserwatorskiej, krajobrazu kulturowego i 
stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 3 i § 7, 

c) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, dróg wewnćtrznych i dojazdów 
istniejących i wydzielonych w trakcie po-
działów, zachowanie istniejących zjazdów 
na posesje z ulic KDZ zgodnie z ustaleniami 
w § 9 ust. 13; ograniczenie budowy nowych 
bezpośrednich zjazdów na posesje z ulic 
KDZ, w procesie przekształcania, podziałów 
terenów obsługa komunikacyjna maksy-
malnie poprzez istniejące zjazdy, 

d) zachowanie powierzchni biologicznie czyn-
nej nie mniejszej niş 60% powierzchni dział-
ki budowlanej lub siedliska, 

e) ograniczenie uciąşliwości prowadzonej dzia-
łalności usługowej do granic terenu, do któ-
rego inwestor posiada tytuł prawny, 

f) zachowane istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy, rozbudowy, prze-
kształcenia zgodnie z przeznaczeniem terenu 
i z zachowaniem zasad kształtowania zabu-
dowy zawartych w pkt 3), 
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g) funkcja usługowa moşe być łączona z funk-
cją mieszkaniową jako powierzchnie uşyt-
kowe wbudowane lub jako obiekty wolno-
stojące, 

h) dopuszcza sić realizacjć przedsićwzićć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowi-
sko, zgodnie z przepisami odrćbnymi, poza 
strefą ochrony krajobrazu kulturowego, 

i) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

3. zasady kształtowania zabudowy: 

a) na terenach połoşonych w strefach ochrony 
konserwatorskiej, krajobrazu kulturowego i 
stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 3 i § 7, 

b) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej i usługowej: 2 kondygnacje w tym 
poddasze uşytkowe (8,5m), 

b) maksymalna wysokość budynków garaşo-
wych i gospodarczych w zabudowie miesz-
kaniowej do 5m, w zabudowie zagrodowej 
do 7m, 

c) geometria dachów budynków mieszkalnych 
i usługowych: dachy dwu- lub wielospado-
we o nachyleniu połaci 30-45o, układ kalenic 
głównych równolegle do ulic zbiorczych i 
lokalnych na działkach przyległych, 

d) szerokość elewacji frontowej budynków 
mieszkalnych do 18m, 

e) formy zabudowy nawiązujące do architektu-
ry regionalnej i krajobrazu, 

4. zasady i warunki scalania oraz podziału nieru-
chomości: 

a) zgodnie z rysunkiem planu lub z zachowa-
niem warunków pkt b) - d) 

b) minimalna powierzchnia działki o funkcji 
mieszkaniowej - 1000m2, dla działki o funkcji 
mieszanej -1200m2, 

c) minimalna szerokość frontu działki 22m, 

d) przy podziale terenu uwzglćdnić szerokość 
dojazdowych dróg wewnćtrznych 5 m dla 
długości dojazdu do 100m, dla dojazdów 
powyşej 100m wydzielić ulice dojazdowe o 
szerokości w liniach rozgraniczających 10m, 

e) dopuszcza sić podziały i scalenia nierucho-
mości w celu powićkszenia sąsiedniej nie-
ruchomości, regulacji granic mićdzy sąsia-
dującymi nieruchomościami oraz poszerze-
nia wydzielonych dróg wewnćtrznych, do-

jazdów do min.5m w liniach rozgraniczają-
cych. 

§ 12. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem RM ustala sić: 

1) funkcjć podstawową - zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, 

2) funkcja dopuszczalna - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, rekreacji indywidual-
nej, zabudowa usługowa w zakresie usług 
nieuciąşliwych: rekreacji i turystyki, obsługi 
rolnictwa, 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu, 

2) na terenach połoşonych w strefach ochrony 
konserwatorskiej, krajobrazu kulturowego i 
stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 3 i § 7, 

3) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, dróg wewnćtrznych i dojazdów 
istniejących i wydzielonych w trakcie po-
działów, 

4) adaptacja istniejącej zabudowy z moşliwo-
ścią jej rozbudowy, przebudowy, przekształ-
cenia w ramach dopuszczalnych funkcji, 

5) zachowanie powierzchni biologicznie czyn-
nej nie mniejszej niş 70 % powierzchni dzia-
łek lub siedliska, 

6) ograniczenie uciąşliwości prowadzonej dzia-
łalności usługowej do terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, 

3. Zasady kształtowania zabudowy: 

1) realizacja funkcji usługowej jako wbudowa-
nej w ramach jednego obiektu lub w od-
dzielnym budynku, 

2) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej i usługowej 2 kondygnacje (8m), na 
terenach połoşonych w strefach ochrony 
konserwatorskiej, krajobrazu kulturowego i 
stanowisk archeologicznych - obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 3 i § 7, 

3) wysokość budynków gospodarczych w za-
budowie zagrodowej - 7m, w zabudowie 
mieszkaniowej - 5m, 

4) geometria dachów budynków mieszkalnych: 
kąt nachylenia połaci 30 – 45o; układ połaci 
dachowych: dwu lub wielospadowe, główna 
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kalenica równoległa do ulic KDZ, KDL (na 
działkach przyległych do ulic). 

4. Zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
mości; 

1) minimalna powierzchnia działki o funkcji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 
1000m2, 

2) minimalna powierzchnia działki o funkcji 
podstawowej powiązanej z usługową- 
1200m2, 

3) minimalna powierzchnia działki o funkcji re-
kreacji indywidualnej 1500m2, 

4) szerokość frontu działki nie mniejsza niş 
25m, 

5) drogi wewnćtrzne, dojazdy do działek bu-
dowlanych o rozstawie linii rozgraniczają-
cych - min. 5m. 

§ 13. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ML ustala sić: 

1) funkcjć podstawową - zabudowa mieszka-
niowa o charakterze rekreacji indywidualnej; 

2) funkcjć dopuszczalną- zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, usługowa w zakresie 
rekreacji, wypoczynku, 

2. zasady zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu, w pozosta-
łych przypadkach oraz odstćpstwa zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, 

2) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, dróg wewnćtrznych i dojazdów 
istniejących i wydzielonych w trakcie po-
działów, zachowanie istniejących zjazdów 
na posesje z ulicy KDZ zgodnie z ustalenia-
mi w § 9 ust. 13; ograniczenie budowy no-
wych bezpośrednich zjazdów na posesje z 
ulicy KDZ, w procesie przekształcania, po-
działów terenów obsługa komunikacyjna 
maksymalnie poprzez istniejące zjazdy, 

3) zachowanie powierzchni biologicznie czyn-
nej nie mniejszej niş 75% powierzchni dział-
ki budowlanej, 

4) zachowane istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy, rozbudowy oraz prze-
kształcenia zgodnie z przeznaczeniem terenu 
i z zachowaniem zasad kształtowania zabu-
dowy zawartych w pkt 3), 

5) intensywność zabudowy nie moşe przekra-
czać wskaŝnika: 0,2, 

6) dopuszcza sić sytuowanie budynków go-
spodarczych do 35m2, 

7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

8) wyklucza sić realizacjć przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko 
za wyjątkiem przedsićwzićć (infrastruktural-
nych) z zakresu uzbrojenia terenu 

3. zasady kształtowania zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej: jedna kondygnacja plus poddasze 
uşytkowe (do 8m), 

2) maksymalna wysokość budynków gospo-
darczych do 5m, 

3) geometria dachów budynków mieszkalnych: 
dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30-45o, główne kalenice skierowane 
równolegle do ulic KDZ, KDL (na działkach 
przyległych do ulic), 

4) szerokość elewacji frontowej budynków 
mieszkalnych do 15m, 

5) formy zabudowy nawiązujące do architektu-
ry regionalnej i krajobrazu, 

4. zasady i warunki scalania oraz podziału nieru-
chomości: 

1) zgodnie z rysunkiem planu z dokładnością 
stosownie do wartości kartometrycznej ma-
py tj.+/- 2m lub z zachowaniem warunków 
pkt 2) - 5) 

2) minimalna powierzchnia działki - 1500m2, 

3) minimalna szerokość frontu działki 25m, 

4) przy podziale terenu uwzglćdnić szerokość 
dojazdowych dróg wewnćtrznych 5m dla 
długości dojazdu do 100m, dla dojazdów 
powyşej 100m wydzielić ulice dojazdowe o 
szerokości w liniach rozgraniczających 10m, 

5) dopuszcza sić podziały i scalenia nierucho-
mości w celu powićkszenia sąsiedniej nie-
ruchomości, regulacji granic mićdzy sąsia-
dującymi nieruchomościami oraz poszerze-
nia wydzielonych dróg wewnćtrznych, do-
jazdów do min. 5m w liniach rozgraniczają-
cych. 

§ 13. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem UP ustala sić: 

1) funkcjć podstawową - zabudowa usługowa 
celu publicznego, 
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2) funkcjć uzupełniającą: mieszkaniowa na po-
trzeby władających i uşytkowników obiek-
tów oraz usługi w zakresie sportu, rekreacji, 

2. zasady zagospodarowania terenu: 

1) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, dróg wewnćtrznych i dojazdów 
istniejących i wydzielonych w trakcie po-
działów, 

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

3) zachowanie istniejącej zabudowy z moşli-
wością przebudowy i rozbudowy, dostoso-
wanie architektury do tradycji architektury 
regionalnej, krajobrazu, 

4) zagospodarowanie powierzchni biologicznie 
czynnej nie mniejszej niş 40% powierzchni 
działki, 

5) zakaz realizacji obiektów tymczasowych, 

6) dopuszcza sić zmianć funkcji usługowej na 
inną funkcjć: mieszkaniową lub usługową o 
charakterze nieuciąşliwym, 

7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 
jak dla terenów zabudowy związanej ze sta-
łym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieşy, 

3. zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość budynków - 15m, 

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

c) obowiązuje staranna architektura dostoso-
wana gabarytami i formą do regionalnych 
tradycji zabudowy i krajobrazu, a jednocze-
śnie bćdąca identyfikatorem przestrzeni; 

d) uwzglćdnienie lokalizacji w podpiwnicze-
niach budynków pomieszczeń o konstrukcji 
odpornej na zagruzowanie dla celów ochro-
ny ludności w sytuacji zagroşenia. 

4. zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) zgodnie z przepisami odrćbnymi, zakaz wy-
dzielania odrćbnych nieruchomości o wy-
łącznej funkcji mieszkaniowej. 

§ 14. 

1. Dla terenów turystyki, sportu i rekreacji ozna-
czonych na rysunku planu symbolem US ustala 
sić: 

1) funkcjć podstawową - usługi w zakresie 
sportu, rekreacji, wypoczynku, turystyki; 

2) funkcjć uzupełniającą: zabudowa usługowa i 
obiekty związane z funkcją podstawową w 
tym obiekty małej architektury i zieleń urzą-
dzona, zabudowa mieszkaniowa o charakte-
rze rekreacji indywidualnej, 

2. zasady zagospodarowania terenu: 

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

b) zachowanie powierzchni biologicznie czyn-
nej nie mniejszej niş 60%, 

c) zachowane istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy, rozbudowy, prze-
kształcenia zgodnie z przeznaczeniem terenu 
i z zachowaniem zasad kształtowania zabu-
dowy zawartych w pkt 3), 

d) zakaz realizacji obiektów tymczasowych za 
wyjątkiem ustawiania urządzeń cyrkowych, 
okresowych kiermaszy, wystaw i urządzeń 
zabaw i gier ruchowych, 

e) dopuszcza sić organizacjć imprez maso-
wych; 

f) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 
jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynko-
wych poza miastem, 

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

3. zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość budynków - 10m li-
cząc od parteru terenu do kalenicy dachu 

b) obowiązuje staranna architektura dostoso-
wana gabarytami i formą do regionalnych 
tradycji zabudowy i krajobrazu, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej o charakterze 
rekreacji indywidualnej obowiązują ustale-
nia § 12 ust. 3 

4. zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza sić dojazdy o szerokości min. 8m 
w liniach rozgraniczających. 

b) minimalna powierzchnia działki 0,5ha, po-
wierzchnia wydzielanych działek powinna 
znaleŝć uzasadnienie w programie funkcjo-
nalnym obiektu, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej o charakterze 
rekreacji obowiązują ustalenia § 12 ust. 4. 

§ 15. 

1. Dla terenów oznaczonych a na rysunku planu 
symbolem R ustala sić: 
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1) funkcjć podstawową - tereny otwarte rolni-
czej przestrzeni produkcyjnej z zabudową 
zagrodową w gospodarstwach rolnych, ho-
dowlanych, ogrodniczych; 

2) funkcjć uzupełniającą - zabudowa związana 
z zabudową zagrodową, funkcją obsługi 
produkcji w gospodarstwach rolnych, zabu-
dowa mieszkaniowa, zabudowa usługowa w 
zakresie usług nieuciąşliwych rekreacji i tu-
rystyki, zabudowa mieszkaniowa o charak-
terze rekreacji indywidualnej, zieleń nie-
urządzona, wody powierzchniowe, urządze-
nia melioracji wodnych, 

2. zasady zagospodarowania: 

1) ograniczenie zabudowy kubaturowej do 
istniejących siedlisk rolniczych i ich bezpo-
średniego sąsiedztwa, dopuszcza sić bu-
dowć drugiego budynku mieszkalnego, 

2) dopuszcza sić lokalizacjć zabudowy zagro-
dowej związanej z gospodarstwem rolnym 
o powierzchni przekraczającej średnią po-
wierzchnić gospodarstwa rolnego w gmi-
nie Wyszogród na terenach posiadających 
dostćp do istniejących systemów uzbroje-
nia terenu, 

2) dopuszcza sić lokalizacjć niezbćdnych, sie-
ciowych elementów urządzeń infrastruktu-
ry technicznej i urządzeń melioracji wod-
nych, 

3) dopuszcza sić budowć stawów rybnych na 
nastćpujących warunkach: 

- stosowanie materiałów naturalnych, 

- wprowadzanie na brzegach zbiorników 
roślinności wodnej i szuwarowej, 

- kształtowanie nieregularnej linii brze-
gowej, 

- zakaz grodzenia. 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, 

5) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, dróg wewnćtrznych i zgodnie 
z § 9 ust. 13, 

6) adaptacja istniejącej zabudowy z moşliwo-
ścią jej rozbudowy, przebudowy i prze-
kształceń w ramach dopuszczalnych funk-
cji, 

5) zachowanie powierzchni biologicznie 
czynnej nie mniejszej niş 70% powierzchni 
siedliska lub działki, 

6) dopuszcza sić realizacjć przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, zgodnie z przepisami odrćbnymi 

7) ograniczenie uciąşliwości prowadzonej 
działalności usługowej do granic terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny, 

8) dopuszcza sić regulacjć stosunków wod-
nych w celu poprawy jakości gleb, 

9) dopuszcza sić rozwój małej retencji po-
przez odbudowć, modernizacjć funkcjonu-
jących przedsićwzićć oraz realizacjć no-
wych, 

10) zakaz przekształcania trwałych uşytków 
zielonych na inne funkcje - dopuszcza sić 
budowć urządzeń i obiektów bezpośrednio 
związanych z uşytkowaniem terenu oraz 
urządzeń infrastruktury technicznej 

3. Zasady kształtowania zabudowy: 

1) realizacja funkcji usługowej jako wbudowa-
nej w ramach jednego obiektu lub w od-
dzielnym budynku, 

2) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej i usługowej 2 kondygnacje (do 8m), 

3) wysokość budynków gospodarczych w za-
budowie zagrodowej - 7m, w zabudowie 
mieszkaniowej -5m, 

4) geometria dachów budynków mieszkalnych: 
kąt nachylenia połaci 30 – 45o; układ połaci 
dachowych: dwu lub wielospadowe; geo-
metria dachów budynków gospodarczych: 
kąt nachylenia połaci 20 – 40o. 

4. Zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
mości; dopuszcza sić moşliwość scaleń lub po-
działów działek na nastćpujących warunkach: 

1) dla terenów rolnych zgodnie z przepisami 
odrćbnymi, 

2) minimalna powierzchnia działki o funkcji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 
1000m2, 

3) minimalna powierzchnia działki o funkcji 
mieszkaniowej powiązanej z usługową- 
1200m2, 

4) szerokość frontu działki nie mniejsza niş 
25m, 

5) drogi wewnćtrzne, dojazdy do działek bu-
dowlanych o rozstawie linii rozgraniczają-
cych - min. 5m. 
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§ 16. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem Ws - tereny wód śródlądowych, 
ustala sić: 

2. zasady zagospodarowania: 

1) dopuszcza sić szczególne korzystanie z wód 
polegające m.in. na: 

- przerzutach wody, 

- poborze oraz odprowadzaniu wód, 

- korzystaniu z wody na potrzeby działal-
ności rolniczej, 

2) utrzymanie stabilnego poziomu wód po-
wierzchniowych poprzez budowć budowli i 
urządzeń pićtrzących, upustowych i regula-
cyjnych, 

3) lokalizacjć urządzeń pomiarowych słuşby 
hydrologiczno meteorologicznej stopni 
wodnych oraz innych urządzeń melioracyj-
nych słuşących do korzystania z wody, 

4) zachowanie strefy wolnej od zabudowy i 
ogrodzeń o szerokości 3m od krawćdzi 
skarpy rowów stanowiących urządzenia me-
lioracji szczegółowych i sztucznych zbiorni-
ków wodnych, 

§ 17. 

1. Dla terenów związanych z infrastrukturą tech-
niczną: 

1) oznaczonych symbolem E - obiekty i urzą-
dzenia elektroenergetyczne, 

2) oznaczonych symbolem K - obiekty i urzą-
dzenia związane z gospodarką ściekową. 

2. Ustala sić warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenów: 

1) obowiązuje staranne zagospodarowanie 
oraz architektura budynków i budowli wyni-
kająca z technologii i harmonizująca z krajo-
brazem, 

2) zaleca sić obsadzenie granic lokalizacji zie-
lenią 

§ 18. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZL, ZL1 ustala sić: 

1) funkcjć podstawową - ekologiczną; tereny 
leśne (ZL) i przeznaczone do zalesienia (ZL1) 
zapewniające zachowanie równowagi śro-
dowiska przyrodniczego 

 

 

2. zasady zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć niezbćdnych sie-
ciowych elementów urządzeń infrastruktury 
technicznej i obiektów słuşących gospodar-
ce leśnej, 

2) przywrócenie i utrzymanie właściwego sta-
nu gatunkowego drzewostanów zgodnie z 
rodzajem siedliska, 

3) dopuszcza sić urządzenie ciągów spacero-
wych, szlaków turystycznych, 

4) adaptacjć obiektów związanych z prowa-
dzeniem gospodarki leśnej, 

5) zakaz zabudowy kubaturowej oprócz wy-
mienionej w pkt 1) i 4), 

6) do czasu realizacji zalesień teren pozostaje 
w dotychczasowym uşytkowaniu, 

7) linie zabudowy wyznacza sić w odległości 
12m od granicy lasów - odstćpstwa zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, 

§ 19. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZC ustala sić: 

1) funkcjć podstawową- dawny cmentarz; 

2) funkcjć dopuszczalna: zieleń urządzona, 

2. zasady zagospodarowania i kształtowania za-
budowy: 

a) zakaz wprowadzania innych funkcji, 

b) po uzyskaniu decyzji o zamknićciu cmenta-
rza dopuszcza sić porządkowanie zieleni i 
realizacjć ścieşek pieszych. 

§ 20. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem WP ustala sić: 

1) funkcjć podstawową - tereny obiektów i 
urządzeń hydrotechnicznych. 

2. zasady zagospodarowania zgodnie z przepisa-
mi odrćbnymi. 

§ 21. 

1. Na terenach potencjalnego zagroşenia powo-
dziowego oznaczonych na rysunku planu usta-
la sić: 

1) wyniesienie poziomu podłogi parteru no-
woprojektowanych budynków mieszkalnych 
ponad: 

a) rzćdną 68,59m n.p.m. we wsi Drwały, 

b) rzćdną 67,25m n.p.m. we wsi Rakowo, 
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2) dopuszcza sić inne sytuowanie budynków z 
zastrzeşeniem, şe odpowiedzialność za 
ewentualne szkody powstałe w wyniku za-
lania wodami katastrofalnymi ponosi inwe-
stor. 

§ 22. 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: 

1. Do czasu realizacji planu tereny przeznaczone 
w nim pod róşne funkcje mogą pozostać w do-
tychczasowym uşytkowaniu, 

2. Dopuszcza sić zagospodarowanie w postaci 
tymczasowych obiektów związanych funkcjo-
nalnie z uşytkowaniem terenu. 

§ 23. 

Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji 
istniejącej zabudowy 

1. W ramach rehabilitacji zabudowy ustala sić 
nastćpujące działania: 

1) rozbiórkć obiektów w złym stanie technicz-
nym 

2) uporządkowanie i uzupełnienie zabudowy 
zgodnie z § 10, 11, 12, 13. 

Rozdział 4 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 24. 

Stawki procentowe słuşące naliczaniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodo-
wane uchwaleniem niniejszego planu ustala sić 
wysokości….. %. 

§ 25. 

W obszarze objćtym planem tracą moc ustalenia 
Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wyszogród dla terenów prze-
znaczonych pod zalesienie. 

§ 26. 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Wyszogród. 

§ 27. 

1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała podlega publikacji na stronie interne-
towej gminy i miasta. 

 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta: 

Józef Z. Boszko 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 180/XXIV/2009 

Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
z dnia 29 grudnia 2009r. 

 
 

Wykaz uwag wniesionych do wyłoşonego do publicznego wglądu projektu miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego czćści miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno 

 
Lp. Data wpływu 

uwagi 
Nazwisko i imić,  
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie  
Burmistrza w sprawie  

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie  
Rady Gminy i Miasta  

Załącznik do  
Uchwały nr................... 
z dnia............................ 

Uwagi 

      uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga  
nieuwzglćdniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Nie wniesiono uwag 
 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta: 
Józef Z. Boszko 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 180/XXIV/2009 

Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
z dnia 29 grudnia 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

czćści miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleşą do zadań własnych gminy 

 
Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z w/w planu naleşy przebu-

dowa i budowa dróg publicznych: ulic lokalnych KDL, dojazdowych KDD, sieci infrastruktury technicznej: 
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulic. Sposób realizacji przedmiotowych inwestycji 
ustala sić nastćpująco: 

wykup gruntu w celu poszerzenia w/w ulic do wymaganych parametrów oraz realizacji nowych ulic - obcią-
şenie gminy z tego tytułu kształtuje sić na obecne ceny w wysokości ok. 248.000zł. Prognozuje sić, şe wykup 
nastćpować bćdzie sukcesywnie – etapowo, począwszy od roku 2013 i w pierwszym etapie powinien obej-
mować tereny przeznaczone pod ulice lokalne. 

budowa sieci wodociągowej. W związku z wyposaşeniem obszaru w wodociągową sieć rozbiorczą nie prze-
widuje sić w okresie prognostycznym wydatków na ten cel. 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z dopuszczoną moşliwością stosowania szczelnych zbiorni-
ków na ścieki i trudną do przewidzenia dynamiką inwestowania, w okresie prognostycznym nie przewiduje 
sić realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej 

4. budowa i modernizacja (utwardzenie, odwodnienie, oświetlenie) istniejących i planowanych ulic - obcią-
şenie gminy z tego tytułu kształtuje sić na obecne ceny w wysokości ok. 13.276.000zł. Prognozuje sić roz-
poczćcie w/w inwestycji od roku 2014. 

Powyşsze zadania są przewidziane do realizacji w latach 20013- 2017 i w tym okresie bćdą obciąşać budşet 
gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta: 

Józef Z. Boszko 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr 180/XXIV/2009 

Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
z dnia 29 grudnia 2009r. 

 
Stwierdzenie zgodności „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czćści miejscowości 

Drwały, Rakowo, Starzyno” z ustaleniami „Studium uwarunkowań 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 samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi 
zmianami) stwierdza sić: 

§ 1. 

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czćści miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno” jest 
zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i mia-
sta Wyszogród”. 

Uzasadnienie 

Obszary przeznaczone do zainwestowania w dokumencie „Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego czćści miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno” zostały określone w „Studium” jako tereny 
intensyfikacji i przekształceń istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji: mieszkaniowej jed-
norodzinnej i rolniczej, usługowej oraz jako tereny potencjalnych lokalizacji o dominującej funkcji: zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej rekreacji indywidualnej, zabudowy usług tury-
stycznych, rekreacyjnych, sportowych. Pozostałe obszary kształtowane są w ramach przestrzeni otwartej 
objćtej prawną ochroną środowiska przyrodniczego. Zgodnie z zapisem o realizacji polityki przestrzennej, 
dla terenów zabudowy w obszarze o wysokich walorach krajobrazowych wymagane jest sporządzenie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta: 
Józef Z. Boszko 

 
 

1145 
1145  

UCHWAŁA Nr 183/XXIV/2009 

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały 173/XXIII/2009 z dnia 30 listopada 2009r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. 
zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r. Nr 136 z póŝ. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z póŝ. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 
30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 
200, poz. 1682 z póŝ. zm.) Rada Gminy i Miasta 
uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. Zmienia załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Gminy i Miasta Wyszogród nr 173/XXIII/2009 z 
dnia 30 listopada 2009r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Wyszogród. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego, z mocą obo-
wiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród: 
Józef Z. Boszko 

 
 


