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Obszar planu połoŐony jest poza obszarem aglomeracji w rozumieniu art. 43 ustawy „Prawo wodne”, co 
oznacza, Őe w pierwszej kolejnoŌci w sień kanalizacji sanitarnej zostanie wyposaŐony obszar aglomeracji 
a w nastňpnej kolejnoŌci sień kanalizacji sanitarnej obejmie pozostałe zabudowane tereny gminy. 

Sieci kanalizacji sanitarnej bňdņ budowane ze Ōrodków finansowych budŐetu gminy, ze Ōrodków krajo-
wych i Ōrodków pochodzņcych z funduszy strukturalnych UE. 

III. Budowa sieci i urzņdzeŊ elektrycznych i gazowych 

W obszarze planu znajdujņ siň sieci elektryczne. Rozbudowa sieci elektrycznych i budowa stacji trans-
formatorowych zgodnie z zapisami planu odbywań siň bňdzie na podstawie umowy zawartej pomiňdzy 
zainteresowanym inwestorem i przedsiňbiorstwem - Zakład Energetyczny. 

Do zadaŊ własnych gminy zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego w zakresie zaopatrzenia w energiň i 
paliwa gazowe naleŐy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oŌwietlenia dróg. 

 
Przewodniczņcy Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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UCHWAŁA Nr 40/XXXIII/2009 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 wrzeŌnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola  
obejmującego część miejscowości Grzymek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz 
art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŎn. zmianami), uchwały nr 6/06 Rady 
Gminy ŏabia Wola z dnia 31 stycznia 2006r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy ŏabia Wola obejmujņcego 
czňŌń wsi Grzymek i uchwały nr 49/2006 Rady 
Gminy ŏabia Wola z dnia 6 wrzeŌnia 2006r. zmie-
niajņcej uchwałň nr 6/06 Rady Gminy ŏabia Wola z 
dnia 31 stycznia 2006r. oraz po stwierdzeniu 
zgodnoŌci planu ze studium Rada Gminy ŏabia 
Wola uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy ŏabia Wola obej-
mujņcy czňŌń miejscowoŌci Grzymek zwany dalej 
planem, w obszarze i w brzmieniu okreŌlonym 
niniejszņ uchwałņ. 

§ 2. Granice obszaru objňtego planem sņ okre-
Ōlone na rysunku planu stanowiņcym załņcznik  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Stwierdza siň, Őe ustalenia niniejszej 
uchwały sņ zgodne ze „Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy ŏabia Wola”. 

§ 4.1. Plan obejmuje: 

1) Tekst planu stanowiņcy niniejszņ uchwałň; 

2) Rysunek planu w skali 1:1000 bňdņcy integral-
nņ czňŌciņ niniejszej uchwały stanowiņcy za-
łņcznik nr 1; 

3) Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objňtego grani-
cami planu przy uŐyciu oznaczeŊ zastosowa-
nych i opisanych odpowiednio w legendzie: 

a) oznaczenia graficzne bňdņce ustaleniami 
planu: 

 granice obszaru objňtego planem, 

 linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania, 

 nieprzekraczalne linie zabudowy, 

 wymiarowanie linii rozgraniczajņcych i 
linii zabudowy, 
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 strefy ochrony konserwatorskiej dla za-
bytków archeologicznych, 

 przeznaczenie terenów – okreŌlone sym-
bolem literowym i numerem wyróŐniajņ-
cym go spoŌród innych terenów, 

b) pozostałe oznaczenia graficzne majņ charak-
ter informacyjny i propozycji. 

4) Załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały bňdņcy 
rozstrzygniňciem dotyczņcym sposobu rozpa-
trzenia uwag do projektu planu zgłoszonych w 
czasie wyłoŐenia planu do publicznego wglņdu; 

5) Załņcznik nr 3 do niniejszej uchwały bňdņcy 
rozstrzygniňciem dotyczņcym sposobu realiza-
cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej oraz zasadach ich finansowania, które nale-
Őņ do zadaŊ własnych Gminy; 

6) Teren opracowania planu obejmuje po-
wierzchniň – 18,39ha. 

§ 5.1. Plan sporzņdza siň w zakresie zgodnym z 
ustawņ. 

2. W planie nie wystňpuje: 

1) Przestrzeni publicznej definiowanej przepisami 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

2) Terenów lub obiektów podlegajņcych ochronie 
(poza wymienionymi w ust. 1), ustalonych na 
podstawie odrňbnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a takŐe terenów naraŐonych 
na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐo-
nych osuwaniem siň mas ziemnych. 

§ 6.1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleŐy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny ŏabia Wola dla fragmentu wsi Grzymek; 

2) uchwale – niniejsza uchwała Rady Gminy 
ŏabia Wola zawierajņca ustalenia dotyczņce 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi Grzymek; 

3) ustawie – naleŐy przez to rozumień przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z tre-
Ōci przepisu nie wynika inaczej; 

4) rysunku planu – załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, wykonany na mapie ewidencyjnej, 
odnoszņcy ustalenia uchwały do obszaru ob-
jňtego planem miejscowym; 

5) ustaleniach – zapisy zawarte w tekŌcie i na 
rysunku planu majņce charakter rozstrzygajņ-
cy i obligatoryjny; 

6) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi; 

7) propozycji (lub zaleceniu) – naleŐy przez to 
rozumień sugestiň zastosowania siň do zale-
ceŊ, propozycji uznawanych za optymalne, 
wprowadzone ze wzglňdów funkcjonalnych, 
estetycznych, ochronnych itp. Propozycje (za-
lecenia) nie stanowiņ prawa miejscowego, 
nie stanowiņ wiňc nakazów dla osób trzecich, 
jednakŐe jako zawarte w niniejszej uchwale, 
stanowiņ dla władzy samorzņdowej przesłan-
ki do podejmowania gdy tylko to moŐliwe de-
cyzji zgodnych z propozycjami; 

8) informacji – zapisy zawarte w tekŌcie i na 
rysunku planu wynikajņce z uwarunkowaŊ 
prawnych lub z istniejņcego zagospodarowa-
nia terenu; 

9) obszarze – naleŐy przez to rozumień obszar 
objňty planem w granicach przedstawionych 
na rysunku planu; 

10) terenie – czňŌń obszaru objňtego planem o 
okreŌlonym przeznaczeniu, sposobie uŐytko-
wania lub odrňbnych zasadach zagospoda-
rowania, wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi okreŌlony numerem i 
symbolem literowym; 

11) linii rozgraniczajņcej – naleŐy przez to rozu-
mień granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu liniņ ciņgłņ, dzielņce obszar pla-
nu na tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania; 

12) przeznaczeniu podstawowym terenu – czňŌń 
przeznaczenia terenu, która powinna domi-
nowań w danym terenie lub obszarze w spo-
sób okreŌlony ustaleniami planu; 

13) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - naleŐy 
przez to rozumień rodzaj przeznaczenia terenu 
inny niŐ podstawowy, który uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu 
w sposób okreŌlony w ustaleniach planu, 
ustalony na zasadzie braku konfliktu z prze-
znaczeniem podstawowym wynikajņcym z ich 
sņsiedztwa; 

14) przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy przez 
to rozumień rodzaj przeznaczenia terenu nie-
zbňdny do realizacji i funkcjonowania prze-
znaczenia podstawowego terenu; 

15) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczonņ na rysunku 
planu lub ustalonņ liniň okreŌlajņcņ najmniej-
szņ dopuszczalnņ odległoŌń budynku od linii 
rozgraniczajņcej drogi, od innych obiektów 
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lub granic działki, która nie moŐe byń przekro-
czona; 

16) froncie działki – czňŌń działki budowlanej 
przyległej do drogi publicznej lub drogi we-
wnňtrznej, z której odbywa siň zjazd na dział-
kň; 

17) maksymalnej wysokoŌci zabudowy – wyso-
koŌń liczona od poziomu terenu przy wejŌciu 
do budynku do najwyŐszego punktu głównej 
kalenicy; 

18) maksymalnej liczbie kondygnacji - naleŐy 
przez to rozumień nieprzekraczalnņ iloŌń uŐyt-
kowych nadziemnych kondygnacji budynku; 

19) wskaŎniku powierzchni zabudowanej 
/powierzchnia zabudowy wraz z powierzchniņ 
utwardzonņ/ - nieprzekraczalna wartoŌń sto-
sunku sumy powierzchni zabudowy wszyst-
kich budynków oraz powierzchni utwardzo-
nych do powierzchni działki na okreŌlonym 
terenie okreŌlona w% lub nieprzekraczalna 
wartoŌń sumy powierzchni zabudowy wszyst-
kich budynków oraz powierzchni utwardzo-
nych okreŌlona w m2; 

20) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy - nie-
przekraczalna wartoŌń stosunku sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich budynków, 
do powierzchni działki znajdujņcej siň na 
okreŌlonym terenie; 

21) maksymalnej wielkoŌci powierzchni zabudo-
wy - nieprzekraczalna wartoŌń stosunku po-
wierzchni zabudowy wszystkich budynków do 
powierzchni działki okreŌlona w %; 

22) usługach towarzyszņcych – usługi zwiņzane z 
obsługņ zabudowy mieszkaniowej, których 
celem jest zaspokojenie podstawowych po-
trzeb ludnoŌci, takich jak: działalnoŌń biuro-
wa, projektowa, pracownie pracy twórczej, 
gabinety ochrony zdrowia, gabinety odnowy 
biologicznej, fryzjerskie, itp. z wyłņczeniem 
usług handlu oraz drobne zakłady naprawcze 
takich jak: usługi napraw artykułów uŐytku 
osobistego i domowego, usługi szewskie, 
usługi zegarmistrzowskie, krawieckie itp. Sņ 
to usługi zlokalizowane w bryle budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni 
całkowitej wg przepisów odrňbnych, których 
działalnoŌń nie powoduje koniecznoŌci 
wprowadzenia ruchu transportu ciňŐkiego 
ponad 3,5 t; 

23) usługach nieuciņŐliwych – usługi polegajņce 
na wytwarzaniu dóbr materialnych na bazie 
gotowych surowców takie jak: usługi handlu 
detalicznego, gastronomia, działalnoŌń biu-
rowa, projektowa, pracownie pracy twórczej, 

ochrona zdrowia, gabinety odnowy biolo-
gicznej, fryzjerskie, usługi napraw artykułów 
uŐytku osobistego i domowego, usługi szew-
skie, usługi zegarmistrzowskie, krawieckie 
itp.; 

24) drogach wewnňtrznych – naleŐy przez to ro-
zumień wydzielonņ z terenu działkň, która na 
zasadach okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych, pełni funkcjň drogi wewnňtrznej dla po-
zostałych działek do niej przylegajņcych; 

25) osiowym poszerzeniu drogi publicznej – obu-
stronne poszerzenie istniejņcej drogi do sze-
rokoŌci w liniach rozgraniczajņcych podanej 
w planie wzdłuŐ osi symetrii istniejņcej drogi; 

26) zharmonizowaniu z otoczeniem – naleŐy przez 
to rozumień skomponowanie formy prze-
strzennej (bryły, elewacji, zabudowy), z 
uwzglňdnieniem cech przestrzennych i deko-
racyjnych obiektów otaczajņcych, takich jak 
m.in.: wysokoŌń i inne wymiary, kształty da-
chów, artykulacja Ōcian i otworów, w sposób 
tworzņcy z nowopowstałego obiektu harmo-
nijnņ całoŌń z otoczeniem; 

27) obszarze ograniczonego zagospodarowania – 
pas terenu o szerokoŌci 15,0m liczņc po 7,5m 
od osi linii Ōredniego napiňcia oraz po 7,5m 
od linii rozgraniczajņcej terenu wyznaczonego 
pod stacjň transformatorowņ, w którym usta-
la siň zakaz lokalizowania budynków przezna-
czonych na stały pobyt ludzi; budowa pozo-
stałych budynków podlega ograniczeniom 
wynikajņcym z Polskich Norm i przepisów od-
rňbnych. 

2. W odniesieniu do innych okreŌleŊ uŐytych w 
planie i niezdefiniowanych w niniejszej uchwale 
naleŐy stosowań definicje zgodne z obowiņzujņ-
cymi przepisami i aktami prawnymi. 

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Ustalenia dotyczące konstrukcji planu 

§ 7.1. Ustalenia ogólne obowiņzujņ na całym 
obszarze objňtym planem, ustalenia szczegółowe 
obowiņzujņ dla poszczególnych terenów oznaczo-
nych symbolem cyfrowym i literowym. 

2. Dla kaŐdego terenu o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania i zabu-
dowy zapisano ustalenia szczegółowe. 

§ 8.1. Plan wyznacza tereny o róŐnym przezna-
czeniu i róŐnych zasadach zagospodarowania 
okreŌlone odpowiednim symbolem literowym i 
numerem wyróŐniajņcym je spoŌród innych tere-
nów. 
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2. Dla terenów wyznaczonych planem ustala 
siň przeznaczenie podstawowe i uzupełniajņce, a 
dla niektórych terenów przeznaczenie dopuszczal-
ne oraz warunki jego dopuszczenia. 

3. Linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia okreŌlono na rysunku planu stanowiņcym za-
łņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Tereny, mogņ byń w całoŌci wykorzystane na 
cele zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem 
lub uzupełniajņco na cele przeznaczenia podsta-
wowego i dopuszczalnego na zasadach ustalo-
nych w dalszych przepisach planu. 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenu 

§ 9. Plan wyznacza tereny o nastňpujņcym 
przeznaczeniu podstawowym: 

1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z istniejņcņ zabudowņ rekreacyjnņ, 

1MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej, 

1U - 3U - tereny zabudowy usługowej, 

1P,U - teren zabudowy produkcyjnej i magazyno-
wej z dopuszczeniem usług, 

1RM - 2RM - tereny zabudowy zagrodowej, 

1R - teren rolniczy, 

1R/Z - 3R/Z - tereny rolnicze, istniejņcych łņk, pa-
stwisk, zadrzewieŊ do zachowania, 

1WS - teren wód powierzchniowych – istniejņca 
rzeka, 

1ZL - 6ZL - tereny istniejņcych lasów, 

1KDSp - teren drogi publicznej kategorii krajowej 
– teren pod poszerzenie drogi do parametrów 
drogi ekspresowej, 

1KDD - teren drogi publicznej kategorii gminnej 
klasy dojazdowej, 

1KDDp - teren drogi publicznej kategorii gminnej 
klasy dojazdowej – teren pod poszerzenie istniejņ-
cej drogi. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony i kształtowania  

ładu przestrzennego 

§ 10. Zasady struktury funkcjonalno – prze-
strzennej. 

1) Plan przyjmuje nastňpujņce zasady struktury 
funkcjonalno- przestrzennej: 

a) ustala siň przeznaczenie terenów wzdłuŐ 
drogi krajowej nr 8 pod zabudowň usługo-

wņ oraz produkcyjno – usługowņ, a takŐe 
istniejņcņ zabudowň zagrodowņ, 

b) ustala siň, iŐ tereny połoŐone w dalszej od-
ległoŌci od drogi krajowej nr 8 przeznacza 
siň pod zabudowň mieszkaniowņ z istniejņcņ 
zabudowņ rekreacyjnņ oraz zabudowň 
mieszkaniowo – usługowņ, 

c) ustala siň, iŐ tereny wzdłuŐ rzeki pozostawia 
siň w dotychczasowym uŐytkowaniu tj. te-
reny rolnicze, istniejņcych łņk, pastwisk i za-
drzewieŊ, tworzņcych korytarz ekologiczny, 

d) ustala siň ograniczenie w przeznaczeniu la-
sów na cele nieleŌne, 

e) ustala siň, iŐ lokalny układ komunikacyjny 
oparty jest o istniejņce drogi gminne oraz 
projektowanņ drogň serwisowņ wzdłuŐ dro-
gi krajowej nr 8; 

2) Szczegółowe ustalenia dotyczņce kształtowania 
ładu przestrzennego sņ okreŌlone w Dziale II 
niniejszej uchwały. 

§ 11. Zasady ustalania połoŐenia linii rozgrani-
czajņcych. 

1) Ustala siň, Őe linie rozgraniczajņce tereny dróg 
publicznych o szerokoŌci podanej w planie sņ 
wyznaczone nastňpujņco: 

a) dla drogi 1KDSp zgodnie z granicņ ewiden-
cyjnņ istniejņcej drogi krajowej nr 8 i jako jej 
osiowe poszerzenie do 40,0m od osi drogi, 
wg rysunku planu, 

b) dla drogi 1KDD zgodnie z północno - 
wschodniņ granicņ ewidencyjnņ drogi i jako 
osiowe poszerzenie istniejņcej drogi gmin-
nej do 5,0m od osi drogi, wg rysunku planu 
(docelowe poszerzenie do 10,0m), 

c) dla drogi 1KDDp wg rysunku planu. 

2) Ustala siň, iŐ linie rozgraniczajņce wyznaczajņce 
teren MN; MN,U; U; P,U; R; RM; R/Z; WS; ZL 
wyznacza rysunek planu. 

§ 12. Zasady ustalania linii zabudowy. 

1) Ustala siň, iŐ linie zabudowy od strony dróg 
zostały wyznaczone jako nieprzekraczalne, 
wskazane i zwymiarowane na rysunku planu 
oraz opisane w Dziale II; 

2) Dopuszcza siň wysuniňcie poza liniň zabudowy: 
słupów, zadaszeŊ, podestów wejŌciowych, ta-
rasów, okapów - max do szerokoŌci 1,5m; 

3) Ustala siň, iŐ nieprzekraczalne linie zabudowy 
od strony pozostałych granic działek oraz la-
sów naleŐy wyznaczań zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 
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4) Ustala siň, iŐ nieprzekraczalna linia zabudowy 

dla budynków wynosi min 5,0m od górnej 
skarpy rowu oraz 20,0m od linii brzegu rzeki. 

§ 13. Zasady kształtowania zabudowy. 

1) Kierunek głównej kalenicy dachu budynku pro-
stopadły lub równoległy do granic bocznych 
działki budowlanej; 

2) Obowiņzuje kolorystyka dachów budynków na 
terenach o symbolu MN i MN,U – w odcieniach 
brņzu, czerwieni i czerni; 

3) Obowiņzuje kolorystyka elewacji w kolorach 
pastelowych; 

4) Ustala siň, iŐ na terenach o symbolu MN i 
MN,U na kaŐdej działce budowlanej moŐe znaj-
dowań siň tylko jeden budynek mieszkalny jed-
norodzinny. 

§ 14. Zasady sytuowania ogrodzeŊ. 

1) Ustala siň sytuowanie ogrodzeŊ od strony dróg 
w linii rozgraniczajņcej drogi; 

2) Ustala siň, iŐ wysokoŌń ogrodzeŊ od strony 
dróg wynosi max 1.80m; 

3) Ustala siň zakaz lokalizowania ogrodzeŊ beto-
nowych z elementów prefabrykowanych; 

4) Ustala siň, iŐ na terenach o symbolu 1MN, 2U, 
2RM i 1P,U oraz RZ, ZL od strony rzeki naleŐy 
sytuowań ogrodzenia aŐurowe, bez podmu-
rówki; 

5) Ustala siň zakaz sytuowania ogrodzeŊ na tere-
nie WS; 

6) W przypadku wydzielenia drogi wewnňtrznej o 
szerokoŌci poniŐej 10.0m, ustala siň, iŐ bramy 
wjazdowe naleŐy lokalizowań zachowujņc mi-
nimalnņ odległoŌń 7.0m do osi drogi. 

Rozdział 4 
Zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości 

§ 15.1) W obszarze objňtym planem nie ustala 
siň granic terenów wymagajņcych scalania i po-
działu nieruchomoŌci; 

2) Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci 
zostały okreŌlone dla poszczególnych terenów o 
róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania w dziale II. 

Rozdział 5 
Zasady i warunki zagospodarowania  

wynikające z potrzeb ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 16.1. Ustala siň zakaz realizacji w granicach 
planu inwestycji mogņcych znaczņco oddziaływań 
na Ōrodowisko w rozumieniu art. 59 ustawy o 

udostňpnianiu informacji o Ōrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeŊstwa w ochronie Ōro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na Ōrodo-
wisko z dnia 3 paŎdziernika 2008r. (Dz.U. Nr 199, 
poz. 1227, z póŎn. zm.) poza inwestycjami celu 
publicznego tj.: infrastruktura i komunikacja. 

2. Na terenie o symbolu 1P,U dopuszcza siň re-
alizacjň inwestycji mogņcych potencjalnie znaczņ-
co oddziaływań na Ōrodowisko. 

3. Na terenie o symbolu 1U dopuszcza siň re-
alizacjň stacji obsługi lub remontowych Ōrodków 
transportu oraz stacji benzynowych przy zacho-
waniu pozostałych ustaleŊ planu. 

4. Na terenie o symbolu 2U dopuszcza siň re-
alizacjň hoteli umoŐliwiajņcych pobyt powyŐej 100 
osób przy zachowaniu pozostałych ustaleŊ planu. 

5. Ustala siň, Őe prowadzenie działalnoŌci nie 
powinno powodowań obniŐenia standardów jako-
Ōci Ōrodowiska. 

§ 17. Ustala siň, Őe realizacja niezbňdnych ele-
mentów infrastruktury technicznej lub urzņdzeŊ 
ochrony Ōrodowiska zapewniajņcych ochronň 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
powietrza ma nastňpowań równoczeŌnie lub wy-
przedzajņco w stosunku do realizacji inwestycji na 
terenach objňtych planem. 

§ 18. W zakresie wód podziemnych i po-
wierzchniowych: 

1. Ustala siň, Őe wszelkie prace melioracyjne oraz 
prace ziemne zwiņzane z przekształceniem 
układu hydrograficznego, w tym równieŐ sypa-
nie wałów, przekształcenie poziomu terenu 
mogņce naruszyń spływ powierzchniowy wody 
i stosunki wodne wymagajņ uzgodnienia na 
warunkach zgodnych z przepisami Prawa 
Wodnego i kaŐdorazowo zgłoszenia do ewi-
dencji WZMiUW w Grodzisku Mazowieckim. 

2. Ustala siň obowiņzek ochrony istniejņcej rzeki 
oraz rowów melioracyjnych przed zasypaniem, 
uszkodzeniem brzegów i zaŌmiecaniem. 

3. Ustala siň, Őe przebudowa istniejņcego syste-
mu drenarskiego moŐe nastňpowań pod wa-
runkiem nie pogorszenia / nie zakłócania spły-
wu wód podziemnych i powierzchniowych na 
przedmiotowych działkach i na terenach sņ-
siednich. 

4. Ustala siň zasadň zachowania istniejņcych ro-
wów melioracyjnych; dopuszcza siň moŐliwoŌń 
ich przebudowy w celu dostosowania do no-
wego układu funkcjonalno - komunikacyjnego. 

5. Ustala siň zachowanie pasa co najmniej 5,0m 
wzdłuŐ cieków wodnych, wolnego od zabudo-
wy kubaturowej oraz pasa co najmniej 1,5m 
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wolnego od ogrodzeŊ dla zapewnienia moŐli-
woŌci eksploatacji i konserwacji cieku sprzňtem 
mechanicznym oraz swobodnego ruchu pie-
szych. 

6. Plan wprowadza ochronň wód podziemnych i 
powierzchniowych poprzez zakaz lokalizacji 
obiektów, których oddziaływanie lub emitowa-
ne zanieczyszczenia mogņ negatywnie wpły-
wań na stan tych wód oraz zakaz zabudowy dla 
obiektów nie zwiņzanych z obsługņ technicznņ i 
konserwacjņ rowów i rzeki. 

§ 19. W zakresie ochrony powietrza: 

1. Ustala siň, Őe prowadzenie działalnoŌci powo-
dujņcej wprowadzenie gazów lub pyłów do 
powietrza, emisjň hałasu oraz wytwarzanie pól 
elektromagnetycznych nie moŐe powodowań 
obniŐenia standardów jakoŌci Ōrodowiska poza 
granicami terenu, do którego właŌciciel posia-
da tytuł prawny oraz nie moŐe przekraczań na 
tej granicy norm dopuszczalnych dla terenów 
sņsiednich. 

2. Zaleca siň wykorzystanie jako czynników 
grzewczych: gazu, energii elektrycznej, energii 
słonecznej, oleju niskosiarkowego lub innych 
ekologicznie czystych odnawialnych Ŏródeł 
energii. 

§ 20. Ochrona i wzbogacanie lokalnych warto-
Ōci Ōrodowiskowych, przyrodniczych i krajobrazo-
wych: 

1. Ustala siň ochronň wartoŌciowego drzewosta-
nu poprzez jego zachowanie. 

2. Ustala siň wprowadzenie na całym obszarze 
zieleni towarzyszņcej. W terenach mieszkanio-
wo – usługowych, zieleŊ naleŐy lokalizowań w 
szczególnoŌci wokół budynków, placów ma-
newrowych, wzdłuŐ chodników. Zalecana jest 
nawierzchnia trawiasta z drzewami i krzewami. 

3. W terenach komunikacyjnych zaleca siň miej-
sca nieprzeznaczone do ruchu kołowego i pie-
szego obsadziń zieleniņ niskņ i/lub wysokņ, pod 
warunkiem niepogarszania warunków bezpie-
czeŊstwa ruchu drogowego. 

4. Dla terenów, które uzyskały zgodň na zmianň 
przeznaczenia gruntów leŌnych na cele niele-
Ōne zgodnie z decyzjņ nr 113/08 Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego ustala siň: 

 zabudowň z zachowaniem charakteru le-
Ōnego działek, 

 zakaz podziałów wtórnych, 

 minimalnņ powierzchniň biologicznie czyn-
nņ na działce – 70%, 

 lokalizacjň budynku z uwzglňdnieniem naj-
cenniejszego drzewostanu. 

5. WielkoŌci minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej sņ wyznaczone i 
okreŌlone w dziale II. 

6. WielkoŌci maksymalnej powierzchni zabudo-
wanej i utwardzonej sņ wyznaczone i okreŌlone 
w Dziale II. 

7. Ustala siň zakaz umieszczania wolnostojņcych 
noŌników reklamowych o powierzchni wiňkszej 
niŐ 5,0m2. 

§ 21. W zakresie ochrony przed hałasem: 

1. Tereny zabudowy MN w zakresie dopuszczal-
nych poziomów hałasu naleŐy traktowań jako 
tereny przeznaczone pod zabudowň mieszka-
niowņ, a MN/U jako tereny przeznaczone na ce-
le mieszkaniowo – usługowe, w rozumieniu art. 
113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony Ōrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 
póŎŊ. zm.). 

2. Wynikajņca z działalnoŌci obiektów usługo-
wych uciņŐliwoŌń akustyczna winna zamykań 
siň w granicach terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. Ochrona przed hałasem 
ma polegań na stosowaniu rozwiņzaŊ technicz-
nych zapewniajņcych warunki akustyczne w 
budynkach sņsiednich i na działkach sņsied-
nich, zgodne z normami Prawa Ochrony ŋro-
dowiska i rozporzņdzeniem Ministra ŋrodowi-
ska w sprawie dopuszczalnych poziomów hała-
su w Ōrodowisku. 

§ 22. W zakresie gospodarki odpadami: 

Wytwórca odpadów zobowiņzany jest do: 

1) postňpowania z odpadami w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami i wyma-
ganiami ochrony Ōrodowiska oraz lokalnymi 
przepisami i programami dotyczņcymi gospo-
darki odpadami; 

2) magazynowania odpadów w sposób selektyw-
ny i bezpieczny dla Ōrodowiska w miejscu ich 
powstawania- na terenie działki naleŐy wyzna-
czyń miejsce składowania odpadów zgodne z 
przepisami odrňbnymi (dot.: warunków tech-
nicznych i odpadów). 

Rozdział 6 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 23.1. Na obszarze objňtym planem wystňpujņ 
zabytki archeologiczne (stanowiska archeologicz-
ne o nr ew. AZP 61-62/25,54,55). 
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2. Plan ustala ochronň zabytków archeologicz-
nych w formie stref ochrony konserwatorskiej, 
okreŌlonych na rysunku planu specjalnym symbo-
lem i oznaczonych numerem 61-62/54,55 oraz 61-
62/25. Na obszarze stref plan ustala: 

1) Obowiņzek uzyskania przez inwestora, od wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków – przed 
wydaniem pozwolenia na budowň lub zgłosze-
niem właŌciwemu organowi – uzgodnienia 
wszelkich planowanych budów obiektów bu-
dowlanych wiņŐņcych siň z wykonaniem prac 
ziemnych; 

2) Obowiņzek uzgadniania z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków poszukiwania, rozpo-
znawania i wydobywania kopalin, zalesiania 
gruntów oraz budowy urzņdzeŊ wodnych i re-
gulacji wód; 

3) Obowiņzek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierza-
jņcej realizowań roboty budowlane lub nowe 
zalesienia) badaŊ archeologicznych oraz wyko-
nania ich dokumentacji. 

4) Przed rozpoczňciem badaŊ archeologicznych 
wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na ich 
prowadzenie powołujņc siň na obszar i ozna-
czenie cyfrowe konserwatorskiej strefy stano-
wiska archeologicznego. 

3. Na terenie objňtym planem nie wystňpujņ 
obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków 
lub bňdņce pod ochronņ konserwatorskņ i inne 
obiekty uznane za dobra kultury współczesnej (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych). 

Rozdział 7 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów  

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

§ 24.1. W sņsiedztwie linii energetycznych 15kV 
tj. w pasie ograniczonego zagospodarowania 
ustala siň zakaz lokalizowania budynków przezna-
czonych na stały lub czasowy pobyt ludzi; budowa 
pozostałych budynków podlega ograniczeniom 
wynikajņcym z Polskich Norm i przepisów odrňb-
nych. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL i R/Z 
ustala siň zakaz zabudowy kubaturowej. Zabudo-
wň od strony lasów naleŐy lokalizowań w odległo-
Ōciach zgodnych z przepisami odrňbnymi dot. 
warunków technicznych. 

3. Plan dopuszcza realizacjň nowej zabudowy z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt 
ludzi połoŐonej w zasiňgu oddziaływania komuni-
kacji od krawňdzi jezdni drogi krajowej nr 8 pod 
warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiņ-

zaŊ konstrukcyjno – budowlanych, miňdzy innymi 
stosowanie w budynkach przegród i okien o pod-
wyŐszonej izolacyjnoŌci akustycznej. 

4. Dla terenu o symbolu 1KDSp plan ustala 
obowiņzek budowy urzņdzeŊ ograniczajņcych 
hałas dla istniejņcej zabudowy przeznaczonej na 
stały pobyt ludzi. 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 25.1. OkreŌlenie układu komunikacyjnego 
wraz z parametrami oraz klasyfikacjņ dróg: 

1) Ustala siň obsługň bezpoŌredniņ obszaru objň-
tego planem poprzez układ istniejņcych dróg 
publicznych dojazdowych i projektowanej dro-
gi serwisowej; 

2) Obsługa komunikacyjna terenów opiera siň o 
drogň krajowņ nr 8 w tym o projektowanņ dro-
gň serwisowņ oraz poprzez wyznaczenie nastň-
pujņcych dróg publicznych kategorii gminnej 
klasy dojazdowej: 

a) 1KDD - teren obejmuje czňŌń drogi gminnej 
oraz projektowane poszerzenie, 

b) 1KDDp - teren obejmuje działki wydzielone 
pod poszerzenie. 

3) SzerokoŌń terenów komunikacji w ich liniach 
rozgraniczajņcych okreŌlono na rysunku planu 
oraz w § 47 - 49 niniejszej uchwały; 

4) Ustala siň do obsługi poszczególnych terenów 
moŐna wyznaczyń drogi wewnňtrzne i dojazdy 
o szerokoŌci minimum: 

- 10.0m - dla terenów MN,MN/U dla obsługi 
powyŐej 10 działek, 

- 8.0m - dla terenów MN,MN/U dla obsługi 
poniŐej 10 działek, 

- 6.0m - dla dojazdów obsługujņcych 4 działki 
na terenach MN,MN/U; 

5) Drogi wewnňtrzne winny mień połņczenie z 
dwoma drogami publicznymi, w przypadku 
braku połņczenia z drogņ publicznņ naleŐy na 
drodze wewnňtrznej wydzieliń teren do zawra-
cania o minimalnej szerokoŌci 12.5m; 

6) Istniejņca droga krajowa nr 8 o nawierzchni 
asfaltowej jest drogņ urzņdzonņ, wymaga mo-
dernizacji w zakresie szerokoŌci – do 40.0m od 
osi drogi i zagospodarowania; 

7) Istniejņce drogi gminne wymagajņ moderniza-
cji w zakresie szerokoŌci, nawierzchni oraz za-
gospodarowania zgodnie z rysunkiem planu; 
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8) Projektowana droga serwisowa wymaga wy-

znaczenia zgodnie z rysunkiem planu, a na-
stňpnie budowy i zagospodarowania; 

9) Przy skrzyŐowaniach dróg naleŐy stosowań 
naroŐne poszerzenia dróg w liniach rozgrani-
czajņcych (trójkņt widocznoŌci o wym. 
5.0x5.0m i 10.0x10.0m) zgodnie z rysunkiem 
planu. 

2. OkreŌlenie warunków powiņzaŊ układu komu-
nikacyjnego z układem zewnňtrznym: 

2. OkreŌlenie warunków powiņzaŊ układu komu-
nikacyjnego z układem zewnňtrznym. 

1) Ustala siň, Őe układ komunikacyjny obszaru 
planu oparty jest: 

a) od południa o drogň krajowņ klasy eks-
presowej nr 8 relacji Warszawa – Wro-
cław i projektowanņ drogň serwisowņ, 

b) od strony północno - wschodniej i połu-
dniowo - zachodniej o drogi gminne kla-
sy dojazdowej. 

Rozdział 9 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 26. Zasady zaopatrzenia w wodň: 

1) Obszar opracowania zasilany jest z istniejņcego 
wodociņgu gminnego zasilanego z ujňcia wód 
w miejscowoŌci Musuły sieciņ wodociņgowņ o 
Ø110; 

2) Ustala siň zasadň zaopatrzenia w wodň dla 
obszaru objňtego planem z istniejņcych i pro-
jektowanych sieci wodociņgowych; 

3) Ustala siň zasadň rozbudowy sieci wodociņgo-
wej wzdłuŐ istniejņcych i projektowanych dróg 
publicznych; 

4) Do czasu wybudowania sieci wodociņgowej 
dopuszcza siň pobór wody z indywidualnych 
Ŏródeł. 

§ 27. Zasady odprowadzenia Ōcieków sanitar-
nych i wód opadowych: 

1) Ustala siň zasadň odprowadzania Ōcieków sani-
tarnych do planowanej sieci kanalizacji sani-
tarnej, a do czasu jej realizacji do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z wywozem na 
oczyszczalniň Ōcieków na podstawie umów in-
dywidualnych; 

2) Ustala siň zakaz odprowadzania Ōcieków sani-
tarnych wprost do gruntu, wodnych cieków 
powierzchniowych oraz rowów melioracyj-
nych; 

3) Ustala siň, Őe Ōcieki technologiczne przed zrzu-
tem do kanalizacji sanitarnej wymagajņ oczysz-
czenia wstňpnego z zanieczyszczeŊ przemy-
słowych w urzņdzeniach oczyszczajņcych znaj-
dujņcych siň w granicach działek, do których 
Inwestor posiada tytuł prawny, niezaleŐnie od 
dalszego sposobu oczyszczania, 

4) Wody opadowe i roztopowe naleŐy odprowa-
dziń na teren własny działki, nie naruszajņc in-
teresu osób trzecich, nie zmieniajņc stanu wód 
na gruncie, ani kierunku odpływu wody; 

5) Na terenie 1P,U i 1KDSp ustala siň zakaz od-
prowadzania nie oczyszczonych wód opado-
wych lub roztopowych z powierzchni terenów 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych dotyczņ-
cych warunków jakie naleŐy spełniń przy 
wprowadzeniu Ōcieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodli-
wych dla Ōrodowiska wodnego; wody opado-
we z w/w terenów przed zrzutem do odbiornika 
wymagajņ oczyszczenia w separatorach. 

6) Dopuszcza siň lokalizacjň lokalnych systemów 
oczyszczania Ōcieków bytowo- gospodarczych 
na działkach o powierzchni minimum 2500m2 
przy zachowaniu co najmniej minimalnych od-
ległoŌci od ujňń wody, budynków mieszkalnych 
i granic działek okreŌlonych w przepisach od-
rňbnych. Przed lokalizowaniem naleŐy wykonań 
badania hydrologiczne stwierdzajņce moŐli-
woŌń zastosowania tych systemów(tj. dosta-
teczna przepuszczalnoŌń gruntów, poziom wód 
gruntowych poniŐej 1.5m). 

§ 28. Zasady zaopatrzenia w energiň elektrycz-
nņ: 

1) Ustala siň zasilanie terenu w energiň elektrycz-
nņ poprzez istniejņce i projektowane sieci SN i 
NN; 

2) Ustala siň zaopatrzenie w energiň elektrycznņ 
w oparciu o istniejņcņ sień elektroenergetycznņ 
SN, NN; 

3) Ustala siň zasadň budowy sieci SN, NN wzdłuŐ 
projektowanych i istniejņcych dróg, 

4) Dopuszcza siň przebudowň istniejņcych linii 
energetycznych SN i NN w celu dostosowania 
do nowego układu funkcjonalno - komunika-
cyjnego; 

5) Ustala siň, Őe lokalizacja stacji transformatoro-
wych wymaga dostňpnoŌci do drogi publicznej 
lub wewnňtrznej; 

6) Ustala siň, Őe lokalizacjň nowych stacji trans-
formatorowych zgodnie z rysunkiem planu z 
dopuszczeniem, w przypadku zwiňkszonego 
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poboru mocy, lokalizacji nowych stacji trans-
formatorowych bez koniecznoŌci zmiany planu; 

7) Ustala siň, Őe dla projektowanych stacji trans-
formatorowych 15/0,4kV naleŐy wydzieliń dział-
ki o minimalnych wymiarach 6,0mx5,0m dla 
stacji wnňtrzowych lub 3,0m x 2,0m dla stacji 
słupowych. 

§ 29. Ustala siň obsługň w zakresie telekomuni-
kacji w oparciu o istniejņcņ i projektowanņ sień 
telekomunikacyjnņ, w uzgodnieniu i na warunkach 
odpowiedniego zakładu telekomunikacji. 

§ 30. Zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy: 

1) Ustala siň zaopatrzenie w gaz w oparciu o ist-
niejņcņ sień gazowņ na terenach zgazyfikowa-
nych i projektowanņ sień gazu przewodowego 
na pozostałych terenach; 

2) Ustala siň, Őe obszar planu winien byń objňty 
zaopatrzeniem w gaz w oparciu o budowň sieci 
Ōredniego ciŌnienia z zachowaniem obowiņzu-
jņcych norm w zakresie prowadzenia i lokali-
zowania sieci i urzņdzeŊ; 

3) Ustala siň, Őe szafki gazowe naleŐy umieszczań 
w ogrodzeniach i zapewniań do nich dostňp-
noŌń od strony drogi; 

4) W przypadku skrzyŐowaŊ istniejņcego gazociņ-
gu wysokiego ciŌnienia z sieciami infrastruktu-
ry technicznej, projekty skrzyŐowaŊ lub ewen-
tualnej przebudowy tych sieci naleŐy sporzņ-
dziń zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
szczególnymi i uzgodniń z właŌciwym orga-
nem; 

5) Dopuszcza siň za zgodņ operatora sieci gazo-
wej, urzņdzanie parkingów nad gazociņgiem; 
odległoŌci sieci infrastruktury technicznej od 
gazociņgu regulujņ przepisy odrňbne. 

§ 31. Ustala siň zasadň zaopatrzenia w ciepło z 
indywidualnych Ŏródeł ciepła z zaleceniem stoso-
wania nieszkodliwych, ekologicznych czynników 
grzewczych (takich jak gaz, olej opałowy nisko-
siarkowy, energia elektryczna, energia słoneczna, 
odnawialne Ŏródła energii, itp.), których eksplo-
atacja powodujņca wprowadzenie gazów lub py-
łów do powietrza nie spowoduje przekroczenia 
standardów jakoŌci powietrza poza terenem, do 
którego właŌciciel instalacji posiada tytuł prawny. 

§ 32. Zasady usuwania odpadów: 

1) Ustala siň zasadň zorganizowanego systemu 
usuwania odpadów stałych i wywozu na wysy-
pisko Ōmieci na podstawie umów indywidual-
nych i zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

 

2) Sposób zagospodarowania działki musi 
uwzglňdniań zapewnienie terenu do czasowego 
i gromadzenia selekcjonowanych odpadów 
przed ich wywozem w sposób nie zagraŐajņcy 
zanieczyszczeniem: powietrza, wód i gruntu 
poprzez pylenie, emisje gazów i odcieki. 

§ 33. Ustalenia ogólne: 

1) Sieci infrastruktury technicznej wszystkich me-
diów naleŐy lokalizowań na terenach komuni-
kacji z zachowaniem wzajemnych odległoŌci 
wynikajņcych z przepisów odrňbnych; 

2) W technicznie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza siň lokalizowanie sieci infrastruktury 
technicznej poza terenem komunikacji w opar-
ciu o przepisy odrňbne; 

3) Dla planowanej zabudowy naleŐy zachowań 
odległoŌci od wszelkich istniejņcych sieci i 
urzņdzeŊ podziemnych i naziemnych wynikajņ-
ce z przepisów odrňbnych. 

Rozdział 10 

§ 34. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów. 

Ustala siň, Őe tereny, których przeznaczenie zosta-
ło zmienione planem mogņ byń uŐytkowane w 
sposób dotychczasowy do czasu ich zagospoda-
rowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu. 

Rozdział 11 

§ 35. OkreŌla siň stawkň procentowņ słuŐņcņ 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci wskutek uchwalenia planu: 

OkreŌla siň stawkň procentowņ stanowiņcņ pod-
stawň do okreŌlenia opłaty z tytułu wzrostu war-
toŌci nieruchomoŌci wskutek uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go: 

 dla terenów o symbolach MN/U, MN, RM, U, 
P,U w wysokoŌci 10%, 

 dla pozostałych terenów w wysokoŌci 0,1%. 

Dział II 
Przepisy szczegółowe 

Rozdział 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  

oraz zagospodarowania terenu,  

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 

i wskaźniki intensywności zabudowy 

§ 36.1. 1MN (pow.: 4,40ha) 

1) Przeznaczenie: 

Przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z istniejņcņ za-
budowņ rekreacyjnņ; 
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Przeznaczenie uzupełniajņce – budynki gospo-
darcze i garaŐowe na samochody osobowe, 
urzņdzenia komunikacji, infrastruktury tech-
nicznej i ochrony Ōrodowiska dla potrzeb dział-
ki lub potrzeb lokalnych, zieleŊ urzņdzona, 
obiekty małej architektury; 

Przeznaczenie dopuszczalne – usługi towarzy-
szņce w kubaturze budynku mieszkalnego; wa-
runki dopuszczenia: powierzchnia usług do 
30% powierzchni całkowitej budynku mieszkal-
nego w tym usługi handlu do 50m2 powierzch-
ni sprzedaŐy zgodnie z przepisami Prawa Bu-
dowlanego. 

2) Formy i parametry kształtowania nowej zabu-
dowy i istniejņcej w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy, kolorystka elewacji i 
dachów, rodzaj uŐytych materiałów; 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 
rekreacyjnych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 2, 

 maksymalna wysokoŌń budynku – 10.0m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadz-
ki parteru - 0.80m w stosunku do pozio-
mu terenu, przypadku podpiwniczenia 
1.20m, 

 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych od 30o do 
45o. 

b) budynków garaŐowych i gospodarczych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 1, 

 maksymalna wysokoŌń budynku - 6.0m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadz-
ki parteru- 0.30m w stosunku do poziomu 
terenu, 

 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych od 30o do 
45o, 

 maksymalna iloŌń stanowisk postojo-
wych dla samochodów osobowych – 2. 

c) kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z 
§ 13 ust. 2 i 3. 

3) WskaŎniki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu; 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - od drogi 
1KDD - 8.0m, 

b) max wielkoŌń powierzchni zabudowy – 25%, 

c) max intensywnoŌń zabudowy – 0,3, 

d) min wielkoŌń powierzchni biologicznie 
czynnej – 60%, z wyłņczeniem terenów, o 
których mowa w § 20 ust. 4, 

e) lokalizacja nowo projektowanych budynków 
w czňŌci nie zadrzewionej działki. 

4) Ogrodzenia (połoŐenie ogrodzenia i bram 
wjazdowych od strony dróg i placów, wyso-
koŌń i inne parametry); 

a) Zgodnie z § 14. 

5) Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci; 

a) dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod 
warunkiem zachowania wartoŌci uŐytko-
wych czňŌci powstałych po podziale, zgod-
nych z przeznaczeniem i warunkami zago-
spodarowania okreŌlonych planem, 

b) ustala siň, Őe minimalna powierzchnia nowo 
wydzielonej działki budowlanej na terenach 
wynosi 1000m2, 

c) ustala siň, Őe minimalna szerokoŌń frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej wy-
nosi min. 20m, 

d) dopuszcza siň wydzielenie granic działek w 
nawiņzaniu do istniejņcych kierunków prze-
biegu granic prostopadle do linii rozgrani-
czajņcych drogi; 

e) kņt połoŐenia działek w stosunku do pasa 
drogowego 90°±10°, 

f) adaptuje siň podziały zatwierdzone przed 
dniem wejŌcia w Őycie niniejszego planu, 
wydzielajņce działki budowlane o szerokoŌci 
frontu oraz powierzchni mniejszej niŐ poda-
na wyŐej jako wystarczajņce do zagospoda-
rowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, 

g) podział nieruchomoŌci jest dopuszczalny 
pod warunkiem zapewnienia dla projekto-
wanych działek dostňpu do drogi publicznej. 

6) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikajņce z istniejņcego zagospodarowania; 

a) W sņsiedztwie linii energetycznych 15kV tj. 
w pasie ograniczonego zagospodarowania 
ustala siň zakaz lokalizowania budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi; budo-
wa pozostałych budynków podlega ograni-
czeniom wynikajņcym z Polskich Norm i 
przepisów odrňbnych. 

7) Obsługa komunikacyjna, parkingi; 

a) Ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu w 
oparciu o istniejņcņ drogň gminnņ o symbo-
lu 1KDD. 
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b) Ustala siň obowiņzek zapewnienia minimum 
2-óch miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych na własnej działce. W przypad-
ku budynków z wbudowanņ funkcjņ usłu-
gowņ – 3 miejsc postojowych. 

§ 37.1. MN,U (pow.: 1,89ha) 

1) Przeznaczenie: 

Przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciņŐ-
liwych zwiņzanych z obsługņ zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej definiowanych w § 6 
ust. 1 pkt 23; 

Przeznaczenie uzupełniajņce - budynki gospo-
darcze i garaŐowe na samochody osobowe, 
urzņdzenia komunikacji, infrastruktury tech-
nicznej i ochrony Ōrodowiska dla potrzeb dział-
ki lub potrzeb lokalnych, zieleŊ urzņdzona, 
obiekty małej architektury; 

Przeznaczenie dopuszczalne – usługi uŐytecz-
noŌci publicznej (poczta, biura, sklepy); place 
zabaw dla dzieci, tereny sportu; warunki do-
puszczenia: maksymalna powierzchnia uŐytko-
wa usług na działce – 250m². 

2) Formy i parametry kształtowania nowej zabu-
dowy i istniejņcej w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy; 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 2, 

 maksymalna wysokoŌń budynku – 10m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadz-
ki parteru - 0.80m w stosunku do pozio-
mu terenu, przypadku podpiwniczenia 
1.20m, 

 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych od 30o do 
45o. 

b) budynków garaŐowych i gospodarczych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 1, 

 maksymalna wysokoŌń budynku - 6.0m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadz-
ki parteru- 0.30m w stosunku do poziomu 
terenu, 

 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych od 30o do 
45o, 

 minimalna iloŌń stanowisk postojowych 
dla samochodów osobowych – 2. 

 

c) budynków usługowych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 1, 

 maksymalna wysokoŌń budynku - 6.0m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadz-
ki parteru- 0.30m w stosunku do poziomu 
terenu, 

 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych 30 - 45o. 

d) kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z 
§ 13 ust. 2 i 3. 

3) WskaŎniki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu; 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 
1KDDp - 8.0 m, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg 
wewnňtrznych o szerokoŌci 6,0m w liniach 
rozgraniczajņcych - 4.0m, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy od pozo-
stałych dróg wewnňtrznych - 6.0m, 

d) plan dopuszcza na działce o nr ewid. 130 
nieprzekraczalnņ liniň zabudowy od drogi 
wewnňtrznej - 4,0m, wg rysunku planu, 

e) max wielkoŌń powierzchni zabudowy – 35%, 

f) max intensywnoŌń zabudowy – 0,5, 

g) min wielkoŌń powierzchni biologicznie 
czynnej – 50%. 

4) Ogrodzenia (połoŐenie ogrodzenia i bram 
wjazdowych od strony dróg i placów, wyso-
koŌń i inne parametry); 

a) Zgodnie z § 14. 

5) Zasady podziału nieruchomoŌci; 

a) dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod 
warunkiem zachowania wartoŌci uŐytko-
wych czňŌci powstałych po podziale, zgod-
nych z przeznaczeniem i warunkami zago-
spodarowania okreŌlonych planem, 

b) ustala siň, Őe minimalna powierzchnia nowo 
wydzielonej działki budowlanej na terenach 
MN,U wynosi 1400m2, 

c) ustala siň, Őe minimalna szerokoŌń frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej wy-
nosi min. 20m, 

d) kņt połoŐenia działek w stosunku do pasa 
drogowego 90°±10°, 

e) adaptuje siň podziały zatwierdzone przed 
dniem wejŌcia w Őycie niniejszego planu, 
wydzielajņce działki budowlane o szerokoŌci 
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frontu oraz powierzchni mniejszej niŐ poda-
na wyŐej jako wystarczajņce do zagospoda-
rowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, 

f) podział nieruchomoŌci jest dopuszczalny 
pod warunkiem zapewnienia dla projekto-
wanych działek dostňpu do drogi publicznej. 

6) Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci; 

a) ustala siň, Őe minimalna powierzchnia nowo 
wydzielonej działki budowlanej na terenach 
MN,U wynosi 1400m2, 

b) ustala siň, Őe minimalna szerokoŌń frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej wy-
nosi min.20m, 

c) kņt połoŐenia działek w stosunku do pasa 
drogowego 90°±10°; 

7) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikajņce z istniejņcego zagospodarowania; 

a) W sņsiedztwie linii energetycznych 15kV tj. 
w pasie ograniczonego zagospodarowania 
ustala siň zakaz lokalizowania budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi; budo-
wa pozostałych budynków podlega ograni-
czeniom wynikajņcym z Polskich Norm i 
przepisów odrňbnych. 

8) Obsługa komunikacyjna, parkingi; 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu 
1MN,U z drogi znajdujņcej siň czňŌciowo 
poza granicami planu oraz dróg wewnňtrz-
nych nie wyznaczonych na rysunku planu, 

b) dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrz-
nych o min. szerokoŌci 6,0m obsługujņcych 
max 4 działki budowlane, a w przypadku 
obsługi wiňkszej iloŌci działek – 8,0m, 

c) ustala siň zakoŊczenie placem manewro-
wym o wymiarach min. 12,5m x 12,5m dro-
gi nie majņcej połņczenia z innņ drogņ, 

d) ustala siň 1 miejsce postojowe na kaŐde 
50m2 pow. uŐytkowej usług, jednak nie 
mniej niŐ 3 miejsca postojowe. 

9) Inne. 

a) ustala siň, iŐ na działce moŐe znajdowań siň 
tylko budynek usługowy lub tylko budynek 
mieszkalny jednorodzinny lub budynek 
usługowy i budynek mieszkalny jednoro-
dzinny, 

b) ustala siň, Őe budynki usługowe mogņ byń 
lokalizowane jako budynki wolnostojņce lub 
mogņ byń połņczone z budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnymi. 

 

§ 38.1. 1U (pow.: 1,15ha) 

1) Przeznaczenie: 

Przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 
usługowej, przeznaczony pod realizacjň budyn-
ków usługowych, słuŐņcych w całoŌci lub w 
czňŌci do działalnoŌci, której celem jest zaspo-
kojenie potrzeb ludnoŌci, realizacji drobnej wy-
twórczoŌci, a takŐe stacji benzynowych, stacji 
obsługi oraz remontowych Ōrodków transportu 
z niezbňdnymi do ich funkcjonowania zabudo-
waniami i zagospodarowaniem; zakazuje siň 
lokalizacji budynków uŐytecznoŌci publicznej 
takich jak: budynki usług oŌwiaty, szkolnictwa 
wyŐszego, nauki oraz opieki zdrowotnej; 

Przeznaczenie uzupełniajņce - urzņdzenia ko-
munikacji, infrastruktury technicznej i ochrony 
Ōrodowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lo-
kalnych, zieleŊ urzņdzona, obiekty małej archi-
tektury. 

2) Forma, parametry kształtowania zabudowy 
usługowej 

a) budynków usługowych i magazynowych: 

 maksymalna wysokoŌń budynków - 
15.0m, 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 3, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadz-
ki parteru 0.30 m w stosunku do poziomu 
terenu, 

 dachy płaskie, dwuspadowe lub wielo-
spadowe o nachyleniu połaci dachowych 
do 40o. 

 kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z 
§ 13 ust. 2 i 3. 

3) WskaŎniki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu; 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 
1KDSp - 20.0m, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg 
wewnňtrznych - 6.0m, 

c) max wielkoŌń powierzchni zabudowy – 35%, 

d) max intensywnoŌń zabudowy – 0,80, 

e) min wielkoŌń powierzchni biologicznie 
czynnej – 35%. 

4) Ogrodzenia (połoŐenie ogrodzenia i bram 
wjazdowych od strony dróg i placów, wyso-
koŌń i inne parametry); 

a) Zgodnie z § 14; 
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5) Zasady podziału nieruchomoŌci; 

a) dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod 
warunkiem zachowania wartoŌci uŐytko-
wych czňŌci powstałych po podziale, zgod-
nych z przeznaczeniem i warunkami zago-
spodarowania okreŌlonych planem, 

b) ustala siň, Őe minimalna powierzchnia nowo 
wydzielonej działki budowlanej na terenie 
1U wynosi 2000m2, 

c) ustala siň, Őe minimalna szerokoŌń frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej wy-
nosi min. 25m, 

d) kņt połoŐenia działek w stosunku do pasa 
drogowego 90°±10°, 

e) podział nieruchomoŌci jest dopuszczalny 
pod warunkiem zapewnienia dla projekto-
wanych działek dostňpu do drogi publicznej. 

6) Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci; 

a) ustala siň, Őe minimalna powierzchnia nowo 
wydzielonej działki budowlanej na terenie 
1U wynosi 2000m2, 

b) ustala siň, Őe minimalna szerokoŌń frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej wy-
nosi min. 25m, 

c) kņt połoŐenia działek w stosunku do pasa 
drogowego 90°±10°; 

7) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikajņce z istniejņcego zagospodarowania – 
nie ustala siň; 

8) Obsługa komunikacyjna, parkingi; 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu 1U 
w oparciu o drogň serwisowņ, 

b) dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrz-
nych o min. szerokoŌci 10m, 

c) ustala siň zakoŊczenie drogi nie majņcej po-
łņczenia z innņ drogņ placem manewrowym 
o wymiarach min. 12,5m x 12,5m, 

d) ustala siň 1 miejsce postojowe na kaŐde 
50m2 pow. uŐytkowej usług, jednak nie 
mniej niŐ 3 miejsca postojowe. 

§ 39.1. 2U (pow.: 1,61ha) 

1) Przeznaczenie; 

Przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 
usługowej, przeznaczone pod realizacjň budyn-
ków uŐytecznoŌci publicznej, zamieszkania 
zbiorowego typu motel, pensjonat, z niezbňd-
nymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i 
zagospodarowaniem; 

Przeznaczenie uzupełniajņce – urzņdzenia ko-
munikacji, infrastruktury technicznej i ochrony 
Ōrodowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lo-
kalnych, zieleŊ urzņdzona, obiekty małej archi-
tektury. 

2) Formy i parametry kształtowania nowej zabu-
dowy i istniejņcej w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy; 

a) budynków usługowych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 3, 

 maksymalna wysokoŌń budynku – 12.0m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadz-
ki parteru 0.30m w stosunku do poziomu 
terenu, 

 dachy płaskie lub wielospadowe o na-
chyleniu połaci dachowych do 40o, 

 kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z 
§ 13 ust. 2 i 3. 

3) WskaŎniki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu; 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 
1KDD - 8.0m, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg 
wewnňtrznych - 6.0m, 

c) max wielkoŌń powierzchni zabudowy – 30%, 

d) max intensywnoŌń zabudowy – 0,70, 

e) min wielkoŌń powierzchni biologicznie 
czynnej – 45%. 

4) Ogrodzenia (połoŐenie ogrodzenia i bram 
wjazdowych od strony dróg i placów, wyso-
koŌń i inne parametry.); 

a) Zgodnie z § 14; 

5) Zasady podziału nieruchomoŌci; 

a) dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod 
warunkiem zachowania wartoŌci uŐytko-
wych czňŌci powstałych po podziale, zgod-
nych z przeznaczeniem i warunkami zago-
spodarowania okreŌlonych planem, 

b) ustala siň, Őe minimalna powierzchnia nowo 
wydzielonej działki budowlanej na terenach 
U wynosi 2000m2, 

c) ustala siň, Őe minimalna szerokoŌń frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej wy-
nosi min. 25m, 

d) kņt połoŐenia działek w stosunku do pasa 
drogowego 90°±10°, 
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e) podział nieruchomoŌci jest dopuszczalny 
pod warunkiem zapewnienia dla projekto-
wanych działek gruntu dostňpu do drogi 
publicznej. 

6) Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci; 

a) ustala siň, Őe minimalna powierzchnia nowo 
wydzielonej działki budowlanej na terenach 
U wynosi 2000m2, 

b) ustala siň, Őe minimalna szerokoŌń frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej wy-
nosi min. 25m, 

c) kņt połoŐenia działek w stosunku do pasa 
drogowego 90°±10°; 

7) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikajņce z istniejņcego zagospodarowania – 
nie ustala siň; 

8) Obsługa komunikacyjna, parkingi; 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu 2U 
w oparciu o drogň gminnņ o symbolu 
1KDD, 

b) dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrz-
nych o min. szerokoŌci 10m, 

c) ustala siň zakoŊczenie placem manewro-
wym o wymiarach min. 12,5m x 12,5m dro-
gi nie majņcej połņczenia z innņ drogņ, 

d) ustala siň 1 miejsce postojowe na kaŐde 50 
m2 pow. uŐytkowej usług, jednak nie mniej 
niŐ 3 miejsca postojowe. 

§ 40.1. 3U (pow.: 0,12ha) 

1) Przeznaczenie; 

Przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 
usługowej, przeznaczony pod realizacjň budyn-
ków usługowych, słuŐņcych w całoŌci lub w 
czňŌci do działalnoŌci, której celem jest zaspo-
kojenie potrzeb ludnoŌci, realizacji drobnej wy-
twórczoŌci, a nie wytwarzaniu dóbr material-
nych bezpoŌrednio metodami przemysłowymi; 
zakazuje siň lokalizacji budynków uŐytecznoŌci 
publicznej takich jak: budynki usług oŌwiaty, 
szkolnictwa wyŐszego, nauki oraz opieki zdro-
wotnej; 

Przeznaczenie uzupełniajņce - urzņdzenia ko-
munikacji, infrastruktury technicznej i ochrony 
Ōrodowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lo-
kalnych, zieleŊ urzņdzona, obiekty małej archi-
tektury. 

2) Forma, parametry kształtowania zabudowy 
usługowej: 

a) budynków usługowych: 

 maksymalna wysokoŌń budynków usługo-
wych - 10.0m, 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 2, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki 
parteru 0.30m w stosunku do poziomu tere-
nu, 

 dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospa-
dowe o nachyleniu połaci dachowych do 
40o. 

 kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z 
§ 13 ust. 2 i 3. 

3) WskaŎniki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu; 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 
1KDDp - 8.0m, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg 
wewnňtrznych - 6.0m, 

c) max wielkoŌń powierzchni zabudowy – 35%, 

d) max intensywnoŌń zabudowy – 0,80, 

e) min wielkoŌń powierzchni biologicznie 
czynnej – 35%. 

4) Ogrodzenia (połoŐenie ogrodzenia i bram 
wjazdowych od strony dróg i placów, wyso-
koŌń i inne parametry); 

a) Zgodnie z § 14; 

5) Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci; 

a) Plan adaptuje istniejņce powierzchnie i gra-
nice działki. 

6) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikajņce z istniejņcego zagospodarowania – 
nie ustala siň; 

7) Obsługa komunikacyjna, parkingi; 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu 3U 
w oparciu o drogň gminnņ znajdujņcņ siň 
czňŌciowo poza granicami planu, 

b) ustala siň 1 miejsce postojowe na kaŐde 
50m2 pow. uŐytkowej usług, jednak nie 
mniej niŐ 3 miejsca postojowe. 

§ 41.1. 1P,U (pow.: 1,14ha) 

2) Przeznaczenie: 

Przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy 
produkcyjnej i magazynowej z dopuszczeniem 
usług z niezbňdnymi do ich funkcjonowania 
zabudowaniami i zagospodarowaniem; 

Przeznaczenie uzupełniajņce - urzņdzenia ko-
munikacji, infrastruktury technicznej i ochrony 
Ōrodowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lo-
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kalnych, zieleŊ urzņdzona, obiekty małej archi-
tektury; 

Przeznaczenie dopuszczalne - usługi handlu o 
powierzchni sprzedaŐy do 300m2; obiekty biu-
rowe i socjalne; dopuszcza siň zachowanie ist-
niejņcej zabudowy magazynowo – administra-
cyjnej. 

3) Formy i parametry kształtowania nowej zabu-
dowy i istniejņcej w przypadku 

a) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, kolo-
rystka elewacji i dachów, rodzaj uŐytych ma-
teriałów; 

 maksymalna wysokoŌń budynków - 
15.0m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadz-
ki parteru 0.30m w stosunku do poziomu 
terenu, 

 dachy płaskie, dwuspadowe lub wielo-
spadowe o nachyleniu połaci dachowych 
do 40o, 

 kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z 
§ 13 ust. 2 i 3. 

4) WskaŎniki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu; 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – od linii 
rozgraniczajņcej teren o symbolu 1KDSp – 
20,0m, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy – od linii 
rozgraniczajņcej teren o symbolu 1KDD – 
8,0m, 

c) max wielkoŌń powierzchni zabudowy – 40%, 

d) max intensywnoŌń zabudowy – 1,0, 

e) min powierzchnia biologicznie czynna – 
35%. 

5) Ogrodzenia (połoŐenie ogrodzenia i bram 
wjazdowych od strony dróg i placów, wyso-
koŌń i inne parametry); 

a) Zgodnie z § 14. 

6) Zasady podziału nieruchomoŌci; 

a) dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod 
warunkiem zachowania wartoŌci uŐytko-
wych czňŌci powstałych po podziale, zgod-
nych z przeznaczeniem i warunkami zago-
spodarowania okreŌlonych planem, 

b) ustala siň, Őe minimalna powierzchnia nowo 
wydzielonej działki budowlanej na terenie 
1P,U wynosi 5000m2, 

c) ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu nowo 
wydzielonej działki budowlanej na 40,0m, 

d) kņt połoŐenia działek w stosunku do pasa 
drogowego 90°±10°; 

e) podział nieruchomoŌci jest dopuszczalny 
pod warunkiem zapewnienia dla projekto-
wanych działek gruntu dostňpu do drogi 
publicznej. 

7) Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci; 

a) ustala siň, Őe minimalna powierzchnia nowo 
wydzielonej działki budowlanej na terenie 
1P,U wynosi 5000m2, 

b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu nowo 
wydzielonej działki budowlanej na 40,0m, 

c) kņt połoŐenia działek w stosunku do pasa 
drogowego 90°±10°; 

8) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikajņce z istniejņcego zagospodarowania – 
nie ustala siň. 

9) Obsługa komunikacyjna, parkingi; 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu 
1P,U z projektowanej drogi serwisowej oraz 
istniejņcej drogi gminnej, 

b) na terenie 1P,U ustala siň obowiņzek za-
pewnienia minimum 1 miejsca postojowego 
na kaŐde 100m2 pow. uŐytkowej budynku 
usługowo – produkcyjno - magazynowego, 
minimum 1 miejsca postojowego dla samo-
chodów osobowych dla osób zatrudnionych 
na kaŐde 200m2 powierzchni produkcyjno – 
składowo – usługowej jednak nie mniej niŐ 
5 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych. 

§ 42.1. 11RM – 2RM (pow.: 0,72ha) 

1) Przeznaczenie: 

Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
zagrodowej; 

Przeznaczenie uzupełniajņce – budynki gospo-
darcze, inwentarskie i składowe, urzņdzenia 
komunikacji, infrastruktury technicznej, zieleŊ 
urzņdzona, obiekty małej architektury. 

2) Forma, parametry w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy i przebudowy istniejņcych budyn-
ków mieszkalnych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 2, 

 maksymalna wysokoŌń – 10, 0m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki 
parteru - 0.80m w stosunku do poziomu te-
renu, przypadku podpiwniczenia 1.20m, 
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 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych od 30o do 45o, 

 kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z 
§ 13 ust. 2 i 3. 

3) Forma, parametry w przypadku budowy no-
wych lub rozbudowy, nadbudowy i przebudo-
wy istniejņcych budynków gospodarczych, in-
wentarskich i składowych w ramach istniejņcej 
zabudowy zagrodowej: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 1, 

 maksymalna wysokoŌń – 10,0m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki 
parteru - 0.30m w stosunku do poziomu te-
renu, 

 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych od 20o do 45o. 

 kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z 
§ 13 ust. 2 i 3. 

4) WskaŎniki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu; 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – od linii 
rozgraniczajņcej teren o symbolu 1KDSp – 
20,0m, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy – od linii 
rozgraniczajņcej teren o symbolu 1KDDp – 
8,0m, 

c) max wielkoŌń powierzchni zabudowy – 30%, 

d) max intensywnoŌń zabudowy – 0,3, 

e) min powierzchnia biologicznie czynna – 
55%. 

5) Ogrodzenia (połoŐenie ogrodzenia i bram 
wjazdowych od strony dróg i placów, wyso-
koŌń i inne parametry); 

a) Zgodnie z § 14. 

6) Obsługa komunikacyjna, parkingi; 

f) Ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu 
1RM z istniejņcej drogi gminnej oznaczonej 
w planie symbolem 1KDDp, 

g) Ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu 
2RM z projektowanej drogi serwisowej. 

§ 43.1. 1R 

1) Przeznaczenie: 

Przeznaczenie podstawowe – teren rolniczy. 

2) Ustalenia: 

UŐytkowanie zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

 

Dopuszcza siň zabudowň budynkami wchodzņ-
cymi w skład gospodarstw rolnych (mieszkal-
nymi i innymi budynkami i urzņdzeniami słuŐņ-
cymi wyłņcznie produkcji rolnej). 

Parametry budynków zgodnie z § 42 ust. 2  
pkt 2 i 3. 

§ 44.3. 1R/Z- 3R/Z 

1) Przeznaczenie: 

Przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze, 
istniejņcych łņk, pastwisk, zadrzewieŊ do zacho-
wania. 

2) Ustalenia: 

a) ustala siň zakaz zabudowy, 

b) w terenie oznaczonym symbolem dopusz-
cza siň zachowanie obecnego zagospoda-
rowania terenu. 

§ 45.4. 1 WS 

1) Przeznaczenie: 

Przeznaczenie podstawowe – teren wód po-
wierzchniowych - istniejņca rzeka. 

2) Ustalenia: 

a) ustala siň zakaz zabudowy, 

b) ustala siň zachowanie istniejņcego drzewo-
stanu wzdłuŐ linii brzegowej. 

§ 46.5. 1ZL – 6ZL 

1) Przeznaczenie: 

Przeznaczenie podstawowe – tereny lasów 
przeznaczone do uŐytkowania w sposób do-
tychczasowy. 

2) Ustalenia: 

a) ustala siň zakaz zabudowy. 

§ 47.11. 1KDSp 

1) Przeznaczenie: 

Przeznaczenie podstawowe – teren przezna-
czony pod poszerzenie istniejņcej drogi pu-
blicznej kategorii krajowej klasy ekspresowej. 

2) Ustalenia: 

a) szerokoŌń terenu 1KDSp zmienna, wynika z 
poszerzenia istniejņcej drogi krajowej do 
40,0m od osi drogi, wg rysunku planu, 

b) teren obejmuje realizacjň elementów drogi i 
urzņdzeŊ z niņ zwiņzanych, 

c) teren przeznaczony pod budowň drogi ser-
wisowej słuŐņcej obsłudze ruchu lokalnego. 
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§ 48.12. 1KDD 

1) Przeznaczenie: 

Przeznaczenie podstawowe - teren istniejņcej 
drogi publicznej kategorii gminnej klasy dojaz-
dowej. 

2) Ustalenia: 

a) szerokoŌń drogi 1KDD zmienna, wynika z 
poszerzenia istniejņcej drogi do 5,0m od osi 
drogi, wg rysunku planu, 

b) tereny obejmujņ realizacjň elementów drogi 
i urzņdzeŊ z niņ zwiņzanych; 

c) dopuszcza siň realizacjň sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem zachowania 
przepisów odrňbnych; 

§ 49.13. 1KDDp 

1) Przeznaczenie: 

Przeznaczenie podstawowe - teren przeznaczo-
ny pod poszerzenie istniejņcej drogi publicznej 
kategorii gminnej klasy dojazdowej. 

2) Ustalenia: 

a) szerokoŌń terenu 1KDDp zmienna od 2,0m 
do 10,0m, wg rysunku planu, 

b) tereny obejmujņ realizacjň elementów drogi 
i urzņdzeŊ z niņ zwiņzanych, 

c) dopuszcza siň realizacjň sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem zachowania 
przepisów odrňbnych. 

Dział III 

Rozdział 1 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 50. WejŌcie w Őycie niniejszej zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go powoduje utratň mocy obowiņzujņcego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy ŏabia Wola zatwierdzonego uchwałņ nr 
37/2000 Rady Gminy ŏabia Wola z dnia 27 kwiet-
nia 2000r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 69, poz. 717 z 
dnia 29 czerwca 2000r.) w granicach objňtych ni-
niejszņ uchwałņ. 

§ 51. Dokonuje siň zmiany przeznaczenia grun-
tów rolnych i leŌnych na cele nierolnicze i niele-
Ōne zgodnie z ustawņ z dnia 3 lutego 1995r o 
ochronie gruntów rolnych i leŌnych, uwzglňdniajņ 
zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leŌnych 
na cele nierolnicze i nie leŌne, uzyskane w oparciu 
o przepisy odrňbne w planach zagospodarowania 
przestrzennego, które obowiņzujņ. 

§ 52. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy ŏabia Wola. 

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

§ 54. Uchwała podlega publikacji na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzňdu 
Gminy ŏabia Wola. 

 
Przewodniczņcy Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 40/XXXIII/2009 

Rady Gminy ŏabia Wola 
z dnia 29 wrzeŌnia 2009r. 

 
Rozstrzygniňcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczņcych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu miejscowoŌci Grzymek (dz. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130/2, 130/4, 
130/5, 130/6). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) Rada Gminy ŏabia Wola przyjmuje nastňpujņce rozstrzygniňcia w 
sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ŏabia 
Wola obejmujņcego fragment miejscowoŌci Grzymek: 

w okresie wyłoŐenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynňła Őadna 
uwaga. 
 

Przewodniczņcy Rady: 
Mirosław Bieganowski 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 40/XXXIII/2009 

Rady Gminy ŏabia Wola 
z dnia 29 wrzeŌnia 2009r. 

 
 

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

które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) okreŌla siň nastňpujņcy sposób realizacji oraz zasady finansowania inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy: 

I. Drogi publiczne 

- wykup terenu pod drogi publiczne (poszerzenie dróg) 

Drogi w obszarze opracowania sņ drogami publicznymi kategorii krajowej i gminnej. 

Koszty wykupu terenu pod drogi krajowe obciņŐajņ budŐet PaŊstwa. Drogi krajowe (tereny poszerze-
nia dróg krajowych) w obszarze opracowania planu zostanņ wydzielone i wykupione przez Generalnņ 
Dyrekcjň Dróg Krajowych i Autostrad. 

Wykup terenu pod drogi gminne (poszerzenie terenu dróg gminnych) naleŐy do zadaŊ własnych gmi-
ny i bňdzie finansowany z budŐetu gminy. 

- budowa drogi (jezdni, poboczy i ewentualnie chodników oraz odwodnienie i oŌwietlenie drogi) 

Budowa drogi krajowej realizowana bňdzie przez Generalna Dyrekcjň Dróg Krajowych i Autostrad. 

Przebudowa dróg gminnych naleŐy do zadaŊ własnych gminy i realizowana bňdzie w oparciu o Wielo-
letni Plan Inwestycyjny ze Ōrodków budŐetu gminy wspieranej Ōrodkami funduszy UE. 
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II. Budowa wodociņgów i kanalizacji 

Wodociņgi: 
Rozbudowa sieci wodociņgowej w gminie nastňpuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym Gmi-
ny ŏabia Wola, który uwzglňdnia tempo zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i potrzeb w zakresie 
infrastruktury technicznej. 

Tereny, które obejmuje plan wyposaŐone sņ w sień wodociņgowņ. 
Kanalizacja: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nastňpuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym. 

Obszar planu połoŐony jest poza obszarem aglomeracji w rozumieniu art. 43 ustawy „Prawo wodne”, co 
oznacza, Őe w pierwszej kolejnoŌci w sień kanalizacji sanitarnej zostanie wyposaŐony obszar aglomeracji 
a w nastňpnej kolejnoŌci sień kanalizacji sanitarnej obejmie pozostałe zabudowane tereny gminy. 

Sieci kanalizacji sanitarnej bňdņ budowane ze Ōrodków finansowych budŐetu gminy ze Ōrodków krajo-
wych i Ōrodków pochodzņcych z funduszy strukturalnych UE. 

III. Budowa sieci i urzņdzeŊ elektrycznych i gazowych 

W obszarze planu znajdujņ siň sieci elektryczne. Rozbudowa sieci elektrycznych i budowa stacji trans-
formatorowych zgodnie z zapisami planu odbywań siň bňdzie na podstawie umowy zawartej pomiňdzy 
zainteresowanym inwestorem i przedsiňbiorstwem - Zakład Energetyczny. 

Do zadaŊ własnych gminy zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego w zakresie zaopatrzenia w energiň i 
paliwa gazowe naleŐy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oŌwietlenia dróg. 

 
Przewodniczņcy Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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UCHWAŁA Nr 219/XLI/2010 

RADY GMINY SANNIKI 

z dnia 10 lutego 2010 r. 

w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli  
ze specjalnego funduszu nagród Gminy Sanniki za osiągnięcia dydaktyczno  

– wychowawcze nauczycieli jednostek oświaty Gminy Sanniki. 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 64, poz. 674 ze 
zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759 z 2005r. N 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420), Rada Gminy 
uchwala, co nastňpuje: 

§ 1.1. Ustaliń regulamin okreŌlajņcy tryb i kry-
teria przyznawania nagród dla nauczycieli ze spe-

cjalnego funduszu nagród Gminy Sanniki za osiņ-
gniňcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli 
jednostek oŌwiaty Gminy Sanniki. 

2. Regulamin okreŌlajņcy tryb i kryteria przy-
znawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród Gminy Sanniki za osiņgniňcia 
dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli jedno-
stek oŌwiaty Gminy Sanniki stanowi załņcznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyń Wójtowi 
Gminy Sanniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego z mocņ obo-
wiņzujņcņ od 1 stycznia 2010r. 

 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Bogdan Cieślak 

 
 


