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3. Wójt gminy na wniosek pracownika zajmujņ-
cego siň dochodzeniem danej naleŐnoŌci moŐe 
wyraziń zgodň na niedochodzenie naleŐnoŌci gmi-
ny lub gminnej jednostki organizacyjnej z tytułu 
umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z od-
setkami nie przekracza 100 zł. 

§ 7.1. Umorzenie naleŐnoŌci pieniňŐnej, odro-
czenie terminu spłaty lub rozłoŐenie naleŐnoŌci 
pieniňŐnej na raty nastňpuje na podstawie przepi-
sów prawa cywilnego, w formie pisemnej. 

2. Przepisów ust. 1-2 oraz §2 nie stosuje siň do 
naleŐnoŌci których umarzanie, odraczanie termi-
nów spłaty oraz rozkładanie spłaty rat okreŌlajņ 
odrňbne przepisy. 

§ 8.1. Wójt gminy przedstawia Radzie Gminy 
zbiorcze zestawienie informacji dotyczņcych za-
kresu umorzonych, odroczonych i rozłoŐonych na 
raty naleŐnoŌci pieniňŐnych. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, składa 
siň według stanu na dzieŊ 31 grudnia kaŐdego 
roku kalendarzowego w terminie 30 dni po upły-
wie terminu, za jaki sporzņdzone sņ informacje. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy. 

§ 10. Traci moc uchwała nr XXIX/259/06 Rady 
Gminy w Gniewoszowie z dnia 26 kwietnia 2006r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarza-
nia, odraczania i rozkładania na raty naleŐnoŌci 
pieniňŐnych gminy Gniewoszów oraz jej jednostek 
organizacyjnych, do których nie stosuje siň prze-
pisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskaza-
nia organów do tego upowaŐnionych. 

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

 
 Przewodniczņca Rady Gminy: 

Maria H. Banaś 
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UCHWAŁA Nr 37/XXXIII/2009 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 wrzeŌnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola  
obejmującego fragment miejscowości Nowa Bukówka. 

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. 14 ust. 1, 2 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎ-
niejszymi zmianami) oraz uchwały nr 11/IV/2007 
Rady Gminy w ŏabiej Woli z dnia 22 lutego 2007r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy ŏabia Wola obejmujņcej frag-
ment miejscowoŌci Nowa Bukówka oraz po 
stwierdzeniu zgodnoŌci planu ze studium Rada 
Gminy ŏabia Wola uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy ŏabia 
Wola obejmujņcņ fragment miejscowoŌci Nowa 
Bukówka zwanņ 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. 

§ 3.1. 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 miej-
scowym, 
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- linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy, 

- wymiarowanie linii rozgraniczajņcych i 
linii zabudowy, 

- przeznaczenie terenów – okreŌlone nu-
merem i symbolem literowym wyróŐnia-
jņcym go spoŌród innych terenów. 

b) pozostałe oznaczenia graficzne sņ informa-
cjami uzupełniajņcymi i propozycjami lub 
nie stanowiņ prawa miejscowego. 

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 zasad ich finansowania, które naleŐņ 
do zadaŊ własnych Gminy; 

6) Teren opracowania planu obejmuje po-
wierzchniň – 9,79ha. 

§ 4.1. W niniejszym planie miejscowym okreŌla 
siň: 

1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczajņ-
ce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) Zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moŌci; 

4) Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

6) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki inten-
sywnoŌci zabudowy; 

7) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej w tym: 

a) okreŌlenie układu komunikacyjnego i sieci 
infrastruktury technicznej wraz z ich para-
metrami oraz klasyfikacjň ulic i innych szla-
ków komunikacyjnych, 

b) okreŌlenie warunków powiņzaŊ układu ko-
munikacyjnego i sieci infrastruktury tech-
nicznej z układem zewnňtrznym. 

8) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i uŐytkowania terenów; 

9) Stawki procentowe, na podstawie których usta-
la siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 
10 maja 2003r.). 

2. Plan nie obejmuje: 

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

2) Terenów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takŐe tere-
nów naraŐonych na niebezpieczeŊstwo powo-
dzi oraz zagroŐonych osuwaniem siň mas 
ziemnych. 

§ 5.1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleŐy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miejscowoŌci Nowa Bukówka w 
gminie ŏabia Wola, o którym mowa w  
§ 1 uchwały; 

2) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek sporzņdzony na mapie ewidencyjnej 
w skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik graficzny 
do niniejszej uchwały; 

3) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Gminy ŏabia Wola, o ile z tre-
Ōci przepisu nie wynika inaczej; 

4) 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; 

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

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

7) terenie – naleŐy przez to rozumień czňŌń ob-
szaru planu wyznaczonņ na rysunku planu li-
niami rozgraniczajņcymi o okreŌlonym prze-
znaczeniu, sposobie uŐytkowania lub odrňb-
nych zasadach zagospodarowania, oznaczonņ 
na rysunku planu numerem i symbolem lite-
rowym; 
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8) linii rozgraniczajņcej naleŐy przez to rozumień 

granice terenów przedstawione na rysunku 
planu liniņ ciņgłņ, dzielņce obszar planu na te-
reny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych za-
sadach zagospodarowania; 

9) 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 
lub granic działki, która nie moŐe byń przekro-
czona; 

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

11) 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, lo-
kalizowane na zasadzie braku konfliktu z prze-
znaczeniem podstawowym wynikajņcym z ich 
sņsiedztwa; 

12) usługach towarzyszņcych – naleŐy przez to 
rozumień usługi zwiņzane z obsługņ zabudo-
wy mieszkaniowej, których celem jest zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb ludnoŌci ta-
kich jak: usługi handlu detalicznego, działal-
noŌń biurowa, projektowa, ochrona zdrowia, 
gabinety odnowy biologicznej, fryzjerskie, 
pracownie pracy twórczej itp. oraz drobne za-
kłady naprawcze takie jak: usługi napraw ar-
tykułów uŐytku osobistego i domowego, 
usługi szewskie, usługi zegarmistrzowskie, 
krawieckie itp.; nie naleŐņ do nich obiekty 
handlu powyŐej 2000m² powierzchni sprzeda-
Őy; 

13) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień usługi niewytwarzajņce dóbr mate-
rialnych bezpoŌrednimi metodami przemy-
słowymi takie jak: usługi handlu detalicznego, 
gastronomii, działalnoŌci biurowej, działalno-
Ōci zwiņzanej z obsługņ firm i finansami, pro-
jektowej, pracownie pracy twórczej, ochrona 
zdrowia, gabinety odnowy biologicznej, fry-
zjerskie, usługi napraw artykułów uŐytku oso-
bistego i domowego, usługi szewskie, usługi 
zegarmistrzowskie, krawieckie itp., a takŐe 
drobna wytwórczoŌń, których działalnoŌń nie 
powoduje koniecznoŌci wprowadzenia ruchu 
transportu ciňŐkiego ponad 3,5t; 

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

15) maksymalnej wysokoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień maksymalnņ wysokoŌń bu-
dynku liczonņ od poziomu terenu przy wej-
Ōciu głównym do wysokoŌci głównej kalenicy 
lub najwyŐszego punktu dachu; 

16) elewacji frontowej – elewacja budynku zloka-
lizowana od strony frontu działki; 

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

18) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy - nie-
przekraczalna wartoŌń stosunku sumy po-
wierzchni liczonej w obrysie murów wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków, do powierzchni działki; 

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

20) zachowaniu istniejņcej zabudowy – moŐli-
woŌń pozostawienia budynków istniejņcych, 
bez naruszania ich istniejņcej substancji (mu-
ry zewnňtrzne, konstrukcja), z dopuszczeniem 
ich przebudowy i remontu (okreŌlonych prze-
pisami ustawy Prawo budowlane); 

21) 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; 

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

23) 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; 

24) obszarze ograniczonego zagospodarowania – 
teren połoŐony w sņsiedztwie linii Ōredniego 
napiňcia, w którym zagospodarowanie pod-
lega ograniczeniom wynikajņcym z Polskich 
Norm i przepisów odrňbnych; 

2. W odniesieniu do innych okreŌleŊ uŐytych w 
planie i nie ujňtych w § 5 naleŐy stosowań defini-
cje zgodne z obowiņzujņcymi przepisami i aktami 
prawnymi. 
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§ 6. Przeznaczenie terenu. 

1. Plan wyznacza tereny o róŐnym przeznaczeniu i 
róŐnych zasadach zagospodarowania okreŌlo-
ne odpowiednim numerem i symbolem litero-
wym wyróŐniajņcym go spoŌród innych tere-
nów. 

2. Dla terenów wyznaczonych planem ustala siň 
przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie 
podstawowe i uzupełniajņce oraz warunki jego 
dopuszczenia; 

3. Plan wyznacza tereny o nastňpujņcym przezna-
czeniu podstawowym: 

 
1P Teren zabudowy produkcyjnej, magazynów i zabudowy usługowej. 
1MN/U Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciņŐliwych. 
1U Teren zabudowy usługowej. 
1 - 2 ZL Tereny lasów. 
1KDSp Teren drogi publicznej-kategorii krajowej; teren przeznaczony pod poszerzenie istniejņcej drogi 

jako droga serwisowa. 

1KDLp Teren drogi publicznej-kategorii powiatowej, klasy lokalnej; przeznaczony pod poszerzenie ist-
niejņcej drogi. 

1KDp Teren drogi publicznej-kategorii gminnej klasy dojazdowej; teren przeznaczony pod poszerzenie 
istniejņcej drogi. 

1E Teren Infrastruktury - projektowana stacja transformatorowa. 

 

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. Zasady struktury funkcjonalno – przestrzennej. 

1) Plan przyjmuje nastňpujņce zasady struktury 
funkcjonalno- przestrzennej: 

a) ustala siň, Őe wiodņcym przeznaczeniem 
na obszarze objňtym planem sņ tereny o 
funkcji przemysłowej, połoŐone w pół-
nocnej i centralnej jego czňŌci ze wzglňdu 
na lokalizacjň wzdłuŐ pasma aktywnoŌci 
gospodarczej, towarzyszņcego drodze 
krajowej, 

b) ustala siň przeznaczenie terenów połoŐo-
nych w południowo – wschodniej czňŌci 
obszaru planu pod zabudowň mieszka-
niowņ jednorodzinnņ z dopuszczeniem 
usług nieuciņŐliwych zgodnie ze studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania, a takŐe ze wzglňdu na istniejņce 
juŐ tam zabudowania, 

c) ustala siň przeznaczenie terenów połoŐo-
nych w południowej czňŌci obszaru planu 
pod usługi zgodnie ze studium uwarun-
kowaŊ i kierunków zagospodarowania, a 
takŐe ze wzglňdu na sņsiedztwo terenów 
produkcyjno – usługowych, 

d) ustala siň, iŐ układ komunikacyjny zwiņ-
zany jest z drogņ krajowņ nr 8 relacji 
Warszawa – Wrocław, za poŌrednictwem 
drogi powiatowej nr 1520W relacji Bu-
kówka – Skuły, a takŐe istniejņcej drogi 
gminnej i projektowanego wňzła komu-
nikacyjnego wg koncepcji GDDiA. 

2) Szczegółowe ustalenia dotyczņce kształto-
wania ładu przestrzennego sņ okreŌlone w 
Rozdziale II niniejszej uchwały. 

2. Zasady ustalania połoŐenia linii rozgraniczajņ-
cych. 

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

a) dla terenu drogi 1KDSp – 20,0m, jako 
osiowe, obustronne poszerzenie istniejņ-
cej drogi krajowej do 80,0m, 

b) dla terenu drogi 1KDLp nr 1520W jako 
osiowe, obustronne poszerzenie istniejņ-
cej drogi powiatowej do 20,0m, 

c) dla terenu drogi 1KDp jako osiowe, obu-
stronne poszerzenie istniejņcej drogi 
gminnej do 12,0m, 

2) Ustala siň, iŐ linie rozgraniczajņce tereny 
MN/U, U, P, ZL wyznacza rysunek planu. 

3. Zasady ustalania linii zabudowy. 

1) Ustala siň, iŐ linie zabudowy od strony dróg 
zostały wyznaczone jako nieprzekraczalne, 
wskazane i zwymiarowane na rysunku pla-
nu oraz opisane w Rozdziale II – przepisy 
szczegółowe; 

2) Dopuszcza siň wysuniňcie poza liniň zabu-
dowy od dróg: słupów, zadaszeŊ, podestów 
wejŌciowych, tarasów, okapów – maksy-
malnie do szerokoŌci 1,5m; 

3) Plan dopuszcza nadbudowň istniejņcej za-
budowy w dobrym stanie technicznym, zlo-
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kalizowanej poza wyznaczonymi nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy zgodnie z istnie-
jņcņ liniņ zabudowy budynku; 

4) Dla terenu 1P poza linie zabudowy mogņ 
byń wysuniňte obiekty małej architektury, 
budynki portierni oraz obiekty infrastruktury 
technicznej; 

5) Ustala siň, iŐ nieprzekraczalne linie zabudo-
wy od strony pozostałych granic działek na-
leŐy wyznaczań zgodnie z przepisami odrňb-
nymi; 

6) Ustala siň, iŐ odległoŌń nieprzekraczalnej li-
nii zabudowy dla budynków wynosi mini-
malnie 5,0m od górnej krawňdzi skarpy ro-
wu melioracyjnego. 

4. Zasady kształtowania zabudowy. 

1) Forma nowych budynków przemysłowo – 
składowych powinna nawiņzywań do form 
architektury budynków juŐ zrealizowanych 
dla tych funkcji w paŌmie istniejņcej zabu-
dowy; 

2) Kierunek głównej kalenicy dachu budynku 
powinien byń prostopadły lub równoległy 
do granic bocznych działki budowlanej za-
kładajņc, Őe frontem działki jest granica 
przylegajņca do drogi, z której odbywa siň 
główny zjazd lub wejŌcie na działkň; 

3) Dla terenu 1MN/U ustala siň moŐliwoŌń za-
budowy działki budowlanej tylko jednym 
budynkiem mieszkalnym lub usługowym 
wolnostojņcym lub jednoczeŌnie budynkiem 
mieszkalnym i budynkiem usługowym; 

4) Ustala siň stosowanie maksymalnie dwóch 
kolorów na elewacjach budynku; 

5) Ustala siň kolorystykň dachów budynków 
jako obowiņzujņcņ - w odcieniach brņzu, zie-
leni, czerwieni i czerni. 

5. Zasady sytuowania ogrodzeŊ. 

1) Ustala siň sytuowanie ogrodzeŊ od strony 
dróg publicznych i wewnňtrznych w liniach 
rozgraniczajņcych drogi; 

2) W przypadku lokalizacji przebiegu gazociņ-
gu Ōredniego ciŌnienia sytuowanie ogro-
dzeŊ winno przebiegań minimum 0,5m od 
gazociņgu. Ponadto szafki gazowe (otwarte 
na zewnņtrz od strony ulicy) winny byń loka-
lizowane w linii ogrodzenia; 

3) Ustala siň, iŐ maksymalna wysokoŌń ogro-
dzeŊ od strony dróg wynosi 1.80m; 

4) Ustala siň zakaz lokalizowania od strony 
dróg ogrodzeŊ betonowych z elementów 
prefabrykowanych; 

5) W przypadku dróg o szerokoŌci 10.0m i po-
niŐej, ustala siň, iŐ bramy wjazdowe naleŐy 
lokalizowań zachowujņc minimalnņ odle-
głoŌń 6.0 - 7.0m do osi drogi; 

6) Ustala siň odległoŌń nieprzekraczalnej linii 
zabudowy dla sytuowania ogrodzeŊ 1,5m 
od górnej krawňdzi skarpy rowu melioracyj-
nego; 

7) Ustala siň sytuowanie od strony rowów me-
lioracyjnych ogrodzeŊ aŐurowych, bez 
podmurówki lub z przepustami w podmu-
rówce. 

§ 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoŌci. 

1. W obszarze objňtym planem nie ustala siň gra-
nic terenów wymagajņcych scalenia i podziału 
nieruchomoŌci. 

2. Zasady scalania oraz podziału i zasady podziału 
nieruchomoŌci zostały okreŌlone dla poszcze-
gólnych terenów o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania w Roz-
dziale II. 

§ 9. Zasady i warunki zagospodarowania wyni-
kajņce z potrzeb ochrony Ōrodowiska 

1. Ustala siň zakaz realizacji inwestycji mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko w 
rozumieniu art. 59 ustawy o udostňpnianiu in-
formacji o Ōrodowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeŊstwa w ochronie Ōrodowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na Ōrodowisko z 
dnia 3 paŎdziernika 2008r. (Dz.U. Nr 199, poz. 
1227 z póŎn. zm.) poza inwestycjami celu pu-
blicznego tj. infrastruktura techniczna i ko-
munikacja. 

2. Na terenie 1P dopuszcza siň realizacjň przed-
siňwziňń mogņcych potencjalnie znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko. 

3. Ustala siň, Őe prowadzenie działalnoŌci nie 
moŐe powodowań obniŐenia standardów ja-
koŌci Ōrodowiska. 

4. Ustala siň, Őe oddziaływanie prowadzonej 
działalnoŌci nie moŐe przekraczań granicy te-
renu, do którego właŌciciel posiada tytuł 
prawny oraz nie moŐe przekraczań na tej gra-
nicy norm właŌciwych dla przeznaczenia te-
renów sņsiednich i dopuszczalnych zgodnie z 
wymogami zawartymi w ustawie „Prawo 
ochrony Ōrodowiska”. 
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5. Ochrona przed hałasem powinna polegań na 

stosowaniu rozwiņzaŊ technicznych zapew-
niajņcych warunki akustyczne w budynkach i 
na działkach, zgodnie z normami POŋ i rozpo-
rzņdzeniem Ministra ŋrodowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Ōrodo-
wisku. 

6. Dla terenu 1MN/U ustala siň dopuszczalny 
poziom hałasu jak dla terenów przewidzia-
nych pod zabudowň mieszkaniowņ z usługa-
mi w rozumieniu art. 113 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. przepisów Prawo ochrony 
Ōrodowiska. 

7. Ustala siň obowiņzek zachowania wartoŌcio-
wego drzewostanu oraz lasów w północno – 
wschodniej czňŌci obszaru planu. 

8. Ustala siň obowiņzek wprowadzania pasów 
zieleni izolacyjnej i osłonowej, które naleŐy 
lokalizowań na granicy pomiňdzy terenami 1P 
a 1MN/U i 1U. 

9. Ustala siň obowiņzek ochrony rowów melio-
racyjnych przed zasypaniem, uszkodzeniem 
brzegów i zaŌmiecaniem. 

10. Ustala siň obowiņzek zapewnienia prawidło-
wego przepływu wody w rowach melioracyj-
nych, a w przypadku budowy ogrodzeŊ za-
pewnienia swobodnego spływu wód do ro-
wów. 

11. Na terenie 1P i 1KDSp ustala siň zakaz od-
prowadzania nie oczyszczonych wód opado-
wych lub roztopowych z powierzchni terenów 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych doty-
czņcych warunków jakie naleŐy spełniń przy 
wprowadzaniu Ōcieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla Ōrodowiska wodnego; wody opa-
dowe z w/w terenów przed zrzutem do od-
biornika wymagajņ oczyszczenia w urzņdze-
niach oczyszczajņcych. 

12. Wody opadowe i roztopowe z wyjņtkiem 
wymienionych w pkt 11 naleŐy odprowadziń 
na teren własny działki, nie naruszajņc intere-
sów osób trzecich, nie zmieniajņc stanu wód 
na gruncie ani kierunku odpływu wody. 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe  

Zasady i warunki kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenów 

§ 10.1. 1P (o pow. 6,81ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabu-
dowy produkcyjnej, magazynowej i biurowo 
- administracyjnej z moŐliwoŌciņ budowy 

budynków garaŐowych oraz infrastruktury 
technicznej i komunikacji; działania ograni-
czone do utrzymania istniejņcych oraz bu-
dowy nowych obiektów budowlanych słu-
Őņcych działalnoŌci produkcyjnej, magazy-
nowo – składowej, warsztatów remonto-
wych z niezbňdnymi do ich funkcjonowania 
budynkami i pomieszczeniami, w szczegól-
noŌci technicznymi, biurowymi, socjalnymi, 
garaŐami, a takŐe dojŌciami, dojazdami i 
miejscami postojowymi, infrastrukturņ 
technicznņ oraz zieleniņ; 

b) przeznaczenie dopuszczalne - teren zabu-
dowy usługowej z wyłņczeniem budynków 
mieszkalnych, usług oŌwiaty, ochrony 
zdrowia, usług turystycznych, wypoczynko-
wych i opieki społecznej; 

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

a) budynków biurowych, usługowych, produk-
cyjnych, magazynowych: 

- maksymalna wysokoŌń budynku - 15.0m, 

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

- dachy płaskie; 

3) WskaŎniki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu; 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- 20,0m od terenu drogi S8, 

- 8,0m od terenu poszerzenia drogi krajo-
wej nr 8 tj. drogi serwisowej oznaczonej 
symbolem 1KDSp, 

- 15,0m od drogi powiatowej oznaczonej 
symbolem 1KDLp, 

- 8,0m od drogi gminnej oznaczonej sym-
bolem 1KDp, 

- 6,0m od dróg nie wyznaczonych w pla-
nie, 

- 5,0m od rowu melioracyjnego. 

b) maksymalna wielkoŌń powierzchni zabudo-
wy i utwardzenia w stosunku do powierzch-
ni działki przeznaczonej w planie pod zabu-
dowň – 70%, 

c) maksymalna wielkoŌń powierzchni zabudo-
wy w stosunku do powierzchni działki – 
45%, 

d) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 
0,65, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 180 – 39068 – Poz. 4733 
 

e) minimalna wielkoŌń powierzchni biologicz-
nie czynnej w stosunku do powierzchni 
działki – 30%. 

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

a) Zgodnie z § 7 ust. 5. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu; 

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: 

- ustala siň, Őe powierzchnia nowo wydzie-
lonej działki zagospodarowanej zgodnie z 
ustaleniami niniejszego planu na cele 
obiektów magazynowych, produkcyjnych 
i zabudowy usługowej nie powinna byń 
mniejsza niŐ 3500m2, a jej szerokoŌń min. 
35m, 

- adaptuje siň podziały zatwierdzone przed 
dniem wejŌcia w Őycie niniejszego planu, 
wydzielajņce niezabudowane działki bu-
dowlane o wymiarach mniejszych niŐ 
podane wyŐej pod warunkiem zagospo-
darowania zgodnego z przeznaczeniem 
terenu i ustalonymi wskaŎnikami zago-
spodarowania, 

- podział nieruchomoŌci jest dopuszczalny 
pod warunkiem zapewnienia dla projek-
towanych działek gruntu dostňpu do 
drogi publicznej, 

- nowe podziały działek powinny byń prze-
prowadzone pod kņtem zbliŐonym do 
90±10o do granicy dróg, a od dróg we-
wnňtrznych nie wydzielonych w planie 
pod kņtem 90o, 

- w przypadku dokonywania poddziałów 
terenów przyległych do drogi powiato-
wej naleŐy tak projektowań podziały, aby 
układ komunikacyjny obsługujņcy dzie-
lony teren sprowadziń do jednego zjazdu 
na drogň powiatowņ. 

6) Zasady podziału nieruchomoŌci; 

- ustala siň, Őe powierzchnia nowo wydzielo-
nej działki zagospodarowanej zgodnie z 
ustaleniami niniejszego planu na cele obiek-
tów magazynowych, produkcyjnych i zabu-
dowy usługowej nie powinna byń mniejsza 
niŐ 3500m2, a jej szerokoŌń min. 35m, 

- nowe podziały działek powinny byń prze-
prowadzone pod kņtem zbliŐonym do 
90±10o do granicy dróg, a od dróg we-
wnňtrznych nie wydzielonych w planie pod 
kņtem 90o. 

7) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikajņce z istniejņcego zagospodarowania 
(lokalizacja zabudowy w sņsiedztwie linii WN, 
linii SN i innej sieci uzbrojenia terenu, rowów 
melioracyjnych ewentualnie dróg i linii kolejo-
wych, a takŐe wynikajņce z istniejņcej zabudo-
wy na terenie 1P): 

a) ustala siň zachowanie rowów melioracyj-
nych 

b) ograniczenia w zwiņzku z istniejņcņ zabu-
dowņ na terenie 1P wynikajņ z ustaleŊ pla-
nu. 

8) Obsługa komunikacyjna, parkingi: 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu o 
symbolu 1P w oparciu o istniejņce drogi 
publiczne, poszerzenie drogi krajowej nr 8, 
od zachodu drogň powiatowņ nr 1520W, a 
od wschodu istniejņcņ drogň gminnņ, 

b) dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrz-
nych o min. szerokoŌci 10,0m, posiadajņ-
cych połņczenie z drogņ 1KDLp i 1KDp, 

c) ustala siň zakaz parkowania dla samocho-
dów ciňŐarowych na terenie 1KDSp, 1KDLp, 
1KDp, 

d) ustala siň nakaz zabezpieczenia i budowy 
miejsc postojowych dla wszystkich samo-
chodów obsługujņcych teren 1P w obrňbie 
działek inwestycyjnych tego terenu, 

e) ustala siň min. 1 miejsce postojowe dla sa-
mochodów ciňŐarowych i min. 2 miejsca 
parkingowe dla samochodów osobowych 
na 1000m² powierzchni uŐytkowej budyn-
ków. 

§ 11.1. 1MN/U (o pow. 1,10ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabu-
dowy mieszkaniowo – usługowej z moŐli-
woŌciņ budowy budynków gospodarczych i 
garaŐowych oraz infrastruktury technicznej i 
komunikacji. 

b) przeznaczenie dopuszczalne – dopuszcza siň 
lokalizacjň usług nieuciņŐliwych dla otocze-
nia o ile prowadzona działalnoŌń nie spo-
woduje koniecznoŌci wprowadzenia ruchu 
transportu ciňŐkiego (ponad 3,5t); usługi 
mogņ byń lokalizowane w bryle budynku 
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mieszkalnego lub jako budynki wolnostojņ-
ce. 

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

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

- maksymalna wysokoŌń budynku – 12m, 

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadz-
ki parteru - 0,80m w stosunku do pozio-
mu terenu, w przypadku podpiwniczenia 
1,20m, 

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych od 30o 

do 45o; 

b) budynków garaŐowych i gospodarczych: 

- maksymalna wysokoŌń budynku – 6,0m, 

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadz-
ki parteru - 0,30m w stosunku do pozio-
mu terenu, 

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

c) budynków usługowych: 

- maksymalna wysokoŌń budynku – 12,0m, 

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadz-
ki parteru - 0,80m w stosunku do pozio-
mu terenu, w przypadku podpiwniczenia 
1,20m, 

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, 
płaskie o nachyleniu połaci dachowych 
do 45o; 

3) WskaŎniki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu; 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- 8,0m od drogi oznaczonej symbolem 
1KDp, 

- 6,0m od dróg nie wyznaczonych w planie 

b) maksymalna wielkoŌń powierzchni zabudo-
wy i utwardzenia w stosunku do powierzch-
ni działki 55%, 

c) maksymalna wielkoŌń powierzchni zabudo-
wy w stosunku do powierzchni działki – 
27%, 

d) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0.4 
– 0.45, 

e) minimalna wielkoŌń powierzchni biologicz-
nie czynnej w stosunku do powierzchni 
działki – 45%. 

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

a) Zgodnie z § 7 ust. 5. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu; 

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: 

- ustala siň, Őe powierzchnia nowo wydzie-
lonej działki zagospodarowanej zgodnie z 
ustaleniami niniejszego planu na cele 
mieszkaniowo – usługowe nie powinna 
byń mniejsza niŐ 1600m2, 

- ustala siň, Őe minimalna szerokoŌń frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej nie 
moŐe byń mniejsza niŐ 25.0m, 

- adaptuje siň podziały zatwierdzone przed 
dniem wejŌcia w Őycie niniejszego planu, 
wydzielajņce działki budowlane niezabu-
dowane o wymiarach mniejszych niŐ 
podane wyŐej pod warunkiem zagospo-
darowania zgodnego z przeznaczeniem i 
wskaŎnikami zabudowy terenu, ustalo-
nymi wyŐej w ppkt 3, 

- nowe podziały działek powinny byń prze-
prowadzone pod kņtem zbliŐonym do 
90±10o do granicy dróg, a od dróg we-
wnňtrznych nie wydzielonych w planie 
pod kņtem 90o. 

6) Zasady podziału nieruchomoŌci; 

- ustala siň, Őe powierzchnia nowo wydzielo-
nej działki zagospodarowanej zgodnie z 
ustaleniami niniejszego planu na cele 
mieszkaniowo – usługowe nie powinna byń 
mniejsza niŐ 1600m2, 

- ustala siň, Őe minimalna szerokoŌń frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej nie 
moŐe byń mniejsza niŐ 25.0m, 

- nowe podziały działek powinny byń prze-
prowadzone pod kņtem zbliŐonym do 
90±10o do granicy dróg, a od dróg we-
wnňtrznych nie wydzielonych w planie pod 
kņtem 90o. 
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7) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 

wynikajņce z istniejņcego zagospodarowania 
(lokalizacja zabudowy w sņsiedztwie linii SN i 
innej sieci uzbrojenia terenu, rowów meliora-
cyjnych, ewentualnie dróg); Nie dotyczy. 

8) Obsługa komunikacyjna, parkingi; 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu 
1MN/U z istniejņcej drogi publicznej katego-
rii gminnej, 

b) dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrz-
nych o min. szerokoŌci 6,0m dla max. 
dwóch działek 

c) ustala siň zapewnienie na terenie działki 
min. 2 miejsc parkingowych. 

§ 12.1. 1U (o pow. 1,2ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabu-
dowy usługowej dla drobnej wytwórczoŌci z 
moŐliwoŌciņ budowy budynków garaŐo-
wych oraz infrastruktury technicznej i ko-
munikacji; ustala siň zakaz lokalizacji budyn-
ków mieszkalnych, usług oŌwiaty, ochrony 
zdrowia, usług turystycznych, wypoczynko-
wych i opieki społecznej; 

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

a) budynków usługowych: 

- maksymalna wysokoŌń budynku – 12,0m, 

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

- dachy płaskie lub dwuspadowe, wielo-
spadowe o nachyleniu połaci dachowych 
od 30° do 45o. 

b) kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z § 7 
ust. 4. 

3) WskaŎniki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- 8,0m od drogi powiatowej oznaczonej 
symbolem 1KDLp, 

- 6,0m od dróg nie wyznaczonych w pla-
nie, 

- 5,0m od rowu melioracyjnego; 

b) maksymalna wielkoŌń powierzchni zabudo-
wy i utwardzenia w stosunku do powierzch-
ni działki– 55%, 

c) maksymalna wielkoŌń zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki – 25%, 

d) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0.5, 

e) minimalna wielkoŌń powierzchni biologicz-
nie czynnej w stosunku do powierzchni 
działki – 60%. 

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

a) Zgodnie z § 7 ust. 5; 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu; 

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: 

- ustala siň, Őe powierzchnia nowo wydzie-
lonej działki zagospodarowanej zgodnie z 
ustaleniami niniejszego planu na cele 
usługowe nie powinna byń mniejsza niŐ 
1800m2, 

- ustala siň, Őe minimalna szerokoŌń frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej nie 
powinna byń mniejsza niŐ 20.0m, 

- adaptuje siň podziały zatwierdzone przed 
dniem wejŌcia w Őycie niniejszego planu, 
wydzielajņce działki budowlane szeroko-
Ōci frontu oraz powierzchni mniejszej niŐ 
podana wyŐej jako wystarczajņce do za-
gospodarowania zgodnego z przezna-
czeniem terenu, 

- nowe podziały działek powinny byń prze-
prowadzone pod kņtem zbliŐonym do 
90±10o do granicy dróg, a od dróg we-
wnňtrznych nie wydzielonych w planie 
pod kņtem 90o. 

6) Zasady podziału nieruchomoŌci 

- ustala siň, Őe powierzchnia nowo wydzielo-
nej działki zagospodarowanej zgodnie z 
ustaleniami niniejszego planu na cele usłu-
gowe nie powinna byń mniejsza niŐ 1800m2, 

- ustala siň, Őe minimalna szerokoŌń frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej nie 
powinna byń mniejsza niŐ 20.0m, 
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- nowe podziały działek powinny byń prze-
prowadzone pod kņtem zbliŐonym do 
90±10o do granicy dróg, a od dróg we-
wnňtrznych nie wydzielonych w planie pod 
kņtem 90o. 

7) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikajņce z istniejņcego zagospodarowania 
(lokalizacja zabudowy w sņsiedztwie linii SN i 
innej sieci uzbrojenia terenu, rowów meliora-
cyjnych, ewentualnie dróg); 

a) ustala siň zachowanie rowu melioracyjnego, 
nie bňdņcego w ewidencji; 

8) Obsługa komunikacyjna, parkingi; 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu 1U 
z istniejņcej drogi publicznej kategorii po-
wiatowej oznaczonej symbolem 1KDLp oraz 
z projektowanego wňzła komunikacyjnego 
wg koncepcji GDDiA, 

b) dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrz-
nych o min. szerokoŌci 6,0m dla max. 
dwóch działek, 

c) ustala siň zapewnienie na terenie działki 
min. 2 miejsc parkingowych. 

§ 13.1. 1 - 2ZL (o pow. 0,1ha) 

1) Przeznaczenie terenu 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny istnie-
jņcych lasów; dopuszcza siň lokalizacjň in-
frastruktury technicznej w przypadku braku 
moŐliwoŌci innych rozwiņzaŊ; 

b) Utrzymuje siň dotychczasowy sposób uŐyt-
kowania terenu; 

c) Zakaz zabudowy; 

d) Ustala siň 100% powierzchni biologicznie 
czynnej. 

§ 14.1. 1KDSp 

1) Przeznaczenie terenu 

a) 1KDSp – teren drogi publicznej kategorii 
krajowej; teren przeznaczony pod dostoso-
wanie drogi krajowej nr 8 do parametrów 
drogi ekspresowej, 

b) teren poszerzenia drogi krajowej w grani-
cach planu wynosi – 20,0m, docelowe pa-
rametry drogi ekspresowej to max. 80.0m 
szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych, 

c) tereny dróg obejmujņ realizacjň: 

- drogi serwisowej, 

- poboczy, 

- rowów odwadniajņcych, 

d) dopuszcza siň realizacjň w pasie drogowym 
sieci i przyłņczy infrastruktury technicznej; 

§ 15.1. 1KDLp 

1) Przeznaczenie terenu 

a) 1KDLp – teren drogi publicznej kategorii 
powiatowej, klasy lokalnej; teren przezna-
czony pod poszerzenie istniejņcej drogi; 

b) teren w granicach opracowania obejmuje 
4,0m przeznaczone pod poszerzenie drogi 
powiatowej nr 1520W do szerokoŌci w li-
niach rozgraniczajņcych - 20.0m, 

c) teren drogi obejmuje realizacjň: 

- jezdni, 

- poboczy, 

- chodnika – jednostronnie, 

- zatok i przystanków autobusowych, 

- elementów oznakowania poziomego i 
pionowego, 

- drogowskazów, 

- rowów odwadniajņcych; 

d) dopuszcza siň realizacjň w pasie drogowym 
sieci i przyłņczy infrastruktury technicznej 
pod warunkiem zachowania przepisów od-
rňbnych; 

§ 16.1. 1KDp 

1) Przeznaczenie terenu 

a) 1KDp - teren drogi publicznej kategorii 
gminnej klasy dojazdowej; teren przezna-
czony pod poszerzenie istniejņcej drogi; 

b) teren w granicach opracowania obejmuje 
2,0m przeznaczone pod poszerzenie drogi 
gminnej do szerokoŌci w liniach rozgrani-
czajņcych 12,0m, 

c) teren obejmuje realizacjň wszystkich ele-
mentów drogi (jezdniň, chodnik) i urzņdzeŊ 
z niņ zwiņzanych, 

d) dopuszcza siň realizacjň w pasie drogowym 
sieci i przyłņczy infrastruktury technicznej 
pod warunkiem zachowania przepisów od-
rňbnych. 

§ 17.1. 1E 

1) Przeznaczenie terenu 

a) przeznaczenie podstawowe – teren infra-
struktury technicznej – projektowana stacja 
transformatorowa, 
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b) ustala siň, Őe dla projektowanych w terenie 
stacji transformatorowych słupowych 
15/04kV naleŐy wydzieliń działki o min. wy-
miarach 3.0 x 2.0m; zmiana lokalizacji stacji 
transformatorowych nie powoduje koniecz-
noŌci zmiany planu, 

c) dopuszcza siň lokalizacjň stacji transforma-
torowych (według potrzeb) bez koniecznoŌci 
zmiany planu. 

§ 18. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu w 
tym zakaz zabudowy. 

1. Plan ustala zakaz zabudowy obiektami kubatu-
rowymi na terenach ZL, KDSp, KDLp, KDp. 

2. Dla terenów zdrenowanych zabudowa terenu 
jest dopuszczona po dokonaniu zmian w dre-
nowaniu z zachowaniem przepisów prawa 
wodnego i zgłoszeniu ich w Inspektoracie 
WZMIUW. 

3. Ustala siň, Őe obiekty budowlane w sņsiedztwie 
linii energetycznych w pasie 15,0m oraz obiek-
ty budowlane w sņsiedztwie istniejņcej i projek-
towanej sieci gazociņgu naleŐy projektowań, 
realizowań oraz uŐytkowań zachowujņc przepi-
sy bezpieczeŊstwa, Polskie Normy i inne prze-
pisy odrňbne. 

§ 19. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji. 

1. OkreŌlenie układu komunikacyjnego wraz z 
parametrami oraz klasyfikacjņ dróg. 

1) Ustala siň obsługň obszaru objňtego planem 
poprzez teren poszerzenia drogi krajowej 
nr 8 relacji Warszawa - Wrocław, istniejņcņ 
drogň powiatowņ nr 1520W prowadzņcņ z 
Bukówki w stronň Skuł, a takŐe istniejņcņ 
drogň gminnņ oraz istniejņce i projektowane 
drogi wewnňtrzne nie wyznaczone na ry-
sunku planu. 

2) Ustala siň, Őe przy skrzyŐowaniach dróg na-
leŐy stosowań naroŐne poszerzenia dróg w 
liniach rozgraniczajņcych 5,0m x 5,0m. W 
przypadku skrzyŐowaŊ z drogami krajowymi 
i powiatowymi naleŐy stosowań poszerzenia 
w liniach rozgraniczajņcych 10,0m x 10,0m. 

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

1) Układ komunikacyjny obszaru planu oparty 
jest o istniejņce drogi, krajowņ S8 relacji 
Warszawa – Wrocław, powiatowņ nr 1520W 
relacji Bukówka – Skuły oraz o sień dróg 
gminnych dojazdowych. 

§ 20. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej. 

1) Zaopatrzenie w wodň: 

a) ustala siň obowiņzek zaopatrzenia w wodň z 
istniejņcych i projektowanych sieci wodo-
ciņgowych ø110 zasilanych ze stacji w Bar-
toszówce, 

b) ustala siň rozbudowň sieci wodociņgowej 
wzdłuŐ projektowanych dróg publicznych i 
wewnňtrznych oraz obowiņzek podłņczenia 
siň do sieci; 

2) Odprowadzanie Ōcieków sanitarnych i wód 
opadowych: 

a) w obszarze planu brak jest sieci kanalizacyj-
nej sanitarnej; ustala siň zasadň odprowa-
dzania Ōcieków sanitarnych do projektowa-
nej sieci kanalizacyjnej sanitarnej, a do cza-
su jej realizacji do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, z wywozem na oczysz-
czalniň na podstawie umów, 

b) ustala siň, Őe Ōcieki technologiczne przed 
zrzutem do kanalizacji sanitarnej wymagajņ 
oczyszczenia wstňpnego z zanieczyszczeŊ 
przemysłowych w urzņdzeniach oczyszcza-
jņcych znajdujņcych siň w granicach działek, 
do których Inwestor posiada tytuł prawny, 
niezaleŐnie od dalszego sposobu oczyszcza-
nia, 

c) na terenie 1P i 1KDSp ustala siň zakaz od-
prowadzania nie oczyszczonych wód opa-
dowych lub roztopowych z powierzchni te-
renów okreŌlonych w przepisach odrňbnych 
dotyczņcych warunków jakie naleŐy spełniń 
przy wprowadzaniu Ōcieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla Ōrodowiska wodnego; wo-
dy opadowe z w/w terenów przed zrzutem 
do odbiornika wymagajņ oczyszczenia w 
urzņdzeniach oczyszczajņcych, 

d) wody opadowe i roztopowe z wyjņtkiem 
wymienionych w ppkt c) naleŐy odprowa-
dziń na teren własny działki, nie naruszajņc 
interesów osób trzecich, nie zmieniajņc sta-
nu wód na gruncie ani kierunku odpływu 
wody, 

e) dopuszcza siň lokalizowanie lokalnych sys-
temów oczyszczania na działkach o po-
wierzchni min. 2500m2, przed zlokalizowa-
niem naleŐy wykonań badania hydrologicz-
ne stwierdzajņce moŐliwoŌń zastosowania 
tych systemów. 
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3) Zaopatrzenie w energiň: 

a) ustala siň zaopatrzenie w energiň elektrycz-
nņ z istniejņcych i projektowanych sieci 
elektroenergetycznej (SN, NN), 

b) ustala siň budowň sieci NN wzdłuŐ projek-
towanych i istniejņcych dróg, 

c) ustala siň zasadň lokalizacji stacji transfor-
matorowych 15/0,4kV zgodnie z potrzebami 
wynikajņcymi z projektowanych inwestycji 
na warunkach zakładu energetycznego, 

d) ustala siň, iŐ lokalizacja stacji transformato-
rowej terenu przeznaczonego w planie pod 
stacjň transformatorowņ o symbolu 1E 
wskazana bňdzie wg potrzeb, bez koniecz-
noŌci zmiany planu; 

4) Obsługa w zakresie telekomunikacji w oparciu 
o istniejņcņ i projektowanņ sień telekomunika-
cyjnņ w uzgodnieniu i na warunkach Zakładu 
Telekomunikacji. 

5) Zaopatrzenie w sień gazu przewodowego: 

a) ustala siň docelowo zaopatrzenie w gaz w 
oparciu o istniejņcņ i planowanņ sień gazu 
przewodowego z zachowaniem obowiņzujņ-
cych norm w zakresie prowadzenia i lokali-
zowania sieci i urzņdzeŊ, 

b) ustala siň, Őe szafki gazowe naleŐy umiesz-
czań w ogrodzeniach i zapewniań do nich 
dostňpnoŌń od strony drogi; 

6) Ustala siň zaopatrzenie w ciepło z indywidual-
nych Ŏródeł ciepła przede wszystkim z nieszko-
dliwych, ekologicznych czynników grzewczych 
(gaz, olej opałowy niskosiarkowy, energia elek-
tryczna, energia słoneczna, odnawialne formy 
energii), których eksploatacja powodujņca 
wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza 
nie spowoduje obniŐenia standardów jakoŌci 
powietrza poza terenem, do którego właŌciciel 
instalacji posiada tytuł prawny; 

7) Usuwanie odpadów: 

a) ustala siň zasadň zorganizowanego systemu 
usuwania odpadów stałych i wywóz na wy-
sypisko na podstawie umów i zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

b) ustala siň realizacjň systemu selektywnej 
zbiórki odpadów w miejscu ich powstawa-
nia z zapewnieniem pojemników na surow-
ce wtórne, 

c) na terenie naleŐy przewidzień miejsce na po-
jemniki słuŐņce do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych, z uwzglňdnieniem ich se-
gregacji, wywóz na składowisko odpadów 

wskazane przez Urzņd Gminy za poŌrednic-
twem koncesjonowanego przedsiňbiorstwa, 

d) wytwórca odpadów zobowiņzany jest do: 

- stosowania sposobów produkcji lub form 
usług oraz surowców i materiałów, które 
zapobiegajņ powstawaniu odpadów lub 
pozwalajņ utrzymań ich iloŌń na najniŐ-
szym poziomie, a takŐe ograniczajņ nega-
tywne oddziaływanie na Ōrodowisko lub 
zagroŐenie Őycia i zdrowia ludzi, 

- postňpowania z odpadami w sposób 
zgodny z zasadami gospodarowania od-
padami i wymaganiami ochrony Ōrodo-
wiska, 

- magazynowanie odpadów w sposób se-
lektywny i bezpieczny dla Ōrodowiska, 

- zapewnienie zgodnego z zasadami 
ochrony Ōrodowiska: - odzysku, jeŐeli nie 
udało siň zapobiec powstawaniu odpa-
dów, - unieszkodliwienia odpadów, któ-
rych powstaniu nie udało siň zapobiec 
lub których nie udało siň poddań odzy-
skowi, - uzyskania stosowanych doku-
mentów na wytwarzanie odpadów zo-
bowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi; 

8) Ustalenia ogólne: 

a) ustala siň lokalizowanie sieci infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym w oparciu o 
przepisy odrňbne, 

b) dopuszcza siň lokalizowanie obiektów i 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej oraz sie-
ci poza liniami rozgraniczajņcymi drogi, 

c) ustala siň, Őe dla planowanej zabudowy na-
leŐy zachowań odległoŌci od wszelkich ist-
niejņcych sieci i urzņdzeŊ podziemnych i na-
ziemnych wynikajņce z przepisów odrňb-
nych. 

§ 21. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów. 
Ustala siň dla terenów, których przeznaczenie zo-
stało zmienione planem Őe, mogņ byń uŐytkowane 
w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospo-
darowania zgodnie z ustaleniami niniejszego pla-
nu. 

Rozdział III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 22. OkreŌla siň stawkň procentowņ stanowiņ-
cņ podstawň do okreŌlenia opłaty z tytułu wzrostu 
wartoŌci nieruchomoŌci wskutek uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego: 
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- dla terenów o symbolach MN/U, P, U w wyso-

koŌci 10%, 

- dla pozostałych terenów w wysokoŌci 0,1%. 

§ 23. Dla terenów objňtych niniejszym planem 
traci moc: 

1. zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy ŏabia Wola. Uchwała 
Rady Gminy w ŏabiej Woli nr 37/2000 z dnia 27 
kwietnia 2000r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 69, poz. 
717 z 2000r.). 

§ 24.1. Przyjmuje siň sposób rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu planu okreŌlony w za-
łņczniku nr 2. 

2. Przyjmuje siň sposób realizacji i zasady fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleŐņcej do zadaŊ własnych gminy 
okreŌlony w załņczniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

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

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

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

 
Przewodniczņcy Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 37/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 Nowa Bukówka (139/6, 142/4, 147/4,  
143/4, 143/5, 143/3, 148/1, 148/2, 288, 289, 290, 146/1, 150/2, 150/3, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 152, 153) 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowoŌci Nowa Bukówka 
został wyłoŐony do publicznego wglņdu w kresie od 18 marca 2009r. do16 kwietnia 2009r. W wyznaczonym 
terminie wnoszenia uwag tj. do dnia 7 maja 2009r. wpłynňły cztery uwagi. 

Wójt Gminy ŏabia Wola rozpatrzył uwagi dotyczņce projektu planu (zgodnie z protokołem z dnia 27 maja 
2009r.) i wprowadził zmiany do planu wynikajņce z uwzglňdnienia uwag. 

W zakresie uwag nieuwzglňdnionych przez Wójta Gminy ŏabia Wola, Rada Gminy postanawia przyjņń na-
stňpujņcy sposób ich rozpatrzenia: 

1. Uwaga p. Bogdana Stockiego (dz. 148/1, 147/4, 142/4, 143/3) – uwaga dotyczyła zwiňkszenia wskaŎnika 
wielkoŌci powierzchni zabudowy i utwardzenia terenu w stosunku do powierzchni działki do 85%. 

Zgodnie z ustaleniami Studium UwarunkowaŊ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
ŏabia Wola w strefie PU1, w której zlokalizowane sņ w/w działki powierzchnia zabudowana została usta-
lona na poziomie max 60% z uwagi na obowiņzujņcy plan, który nie precyzował powierzchni biologicznie 
czynnej i powierzchni zabudowanej, okreŌlał tylko intensywnoŌń zabudowy (0,6). 

W projekcie planu zwiňkszono maksymalnņ wielkoŌń powierzchni zabudowy i utwardzenia w stosunku 
do powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowň na poziomie 70%. W zwiņzku z powyŐszym i tak 
zwiňkszono juŐ maksymalnņ wielkoŌń powierzchni zabudowy i utwardzenia w stosunku do zapisów stu-
dium. 

Zwiňkszenie powierzchni zabudowanej do 85% skutkowań moŐe niezgodnoŌciņ planu z ustaleniami stu-
dium, co wiņŐe siň ze stwierdzeniem niewaŐnoŌci uchwały Rady Gminy. 

Szczegółowe zasady, które zostały przyjňte w projekcie planu ustalajņce: minimalnņ powierzchniň działki, 
maksymalnņ wysokoŌń obiektów budowlanych, procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w 
powierzchni ogólnej działek, nieprzekraczalne linie zabudowy, szerokoŌń dróg itp. majņ na celu zachowa-
nie ładu przestrzenno – funkcjonalnego. 

2. Uwaga p. Bogdana Stockiego (dz. 148/1, 147/4, 142/4, 143/3) – uwaga dotyczyła dopuszczenia moŐliwoŌci 
wydzielenia dróg wewnňtrznych (w odniesieniu do terenu oznaczonego 1P), które bňdņ miały bezpo-
Ōrednie połņczenie z drogņ krajowņ relacji Warszawa – Wrocław. 

Od kilku lat trwajņ prace nad dostosowaniem drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, któ-
ra ma ograniczonņ dostňpnoŌń dla ruchu lokalnego. Zgodnie z warunkami technicznymi dotyczņcymi 
dróg publicznych zabrania siň zjazdów na drogň klasy ekspresowej (S) a nawet niemoŐliwe sņ skrzyŐo-
wania drogi klasy S z drogami lokalnymi niŐszych klas. 

3. Uwaga p. Bogdana Stockiego (dz. 148/1, 147/4, 142/4, 143/3) – uwaga dotyczyła zmniejszenia opłaty z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci z 10% do 5%. 

Zgodnie z art. 36 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wysokoŌń opłaty nie 
moŐe byń wyŐsza niŐ 30% wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci. Rada Gminy w ŏabiej Woli ustanowiła w 
obowiņzujņcych planach miejscowych jak równieŐ w nowych projektach planów stawkň na poziomie 
10%. Przedmiotowa opłata jest dochodem własnym gminy. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 w/w ustawy w 
planie miejscowym okreŌla siň obowiņzkowo m.in. stawki procentowe, na podstawie, których ustala siň 
opłatň planistycznņ. 

Przedmiotowa ustawa okreŌla sposób i czas, w jakim bňdzie dokonana wycena wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci ale nie nakłada obowiņzku okreŌlania ich w uchwale Rady Gminy. 

 
Przewodniczņcy Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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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 póŎniejszymi zmianami) okreŌla siň nastňpujņcy sposób realizacji oraz zasady finan-
sowania inwestycji 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, powiatowej i gminnej. 

Koszty wykupu terenu pod drogi krajowe obciņŐajņ budŐet paŊstwa. Drogi krajowe (tereny posze-
rzenia dróg krajowych) w obszarze opracowania planu zostanņ wydzielone i wykupione przez Gene-
ralnņ Dyrekcjň Dróg Krajowych i Autostrad. 

Koszty wykupu terenu pod drogi powiatowe (poszerzenie drogi powiatowej) obciņŐajņ budŐet po-
wiatu. 

Koszty wykupu terenu pod drogi gminne (poszerzenie terenu dróg gminnych) obciņŐajņ budŐet gmi-
ny. 

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

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

Przebudowa drogi powiatowej naleŐy do zadaŊ Powiatu Grodziskiego. 

Przebudowa drogi gminnej naleŐy do zadaŊ własnych gminy i realizowana bňdzie w oparciu o Wie-
loletni Plan Inwestycyjny. 

II. BUDOWA WODOCIŅGÓW I KANALIZACJI 

Wodociņgi: 

Rozbudowa sieci wodociņgowej w gminie nastňpuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 
Gminy ŏabia Wola, który uwzglňdnia tempo zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i potrzeb w za-
kresie infrastruktury technicznej. 

Tereny, które obejmuje planu 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 ozna-
cza 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 URZŅDZEŉ 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 

 
 
 


